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 Frånvarande ledamöter 

 Jacob Axelson (L) 

Ibrahim Onar (KD) 

  

 Närvarande ersättare 

 Anny Bustos Teljebäck (S) 

Jonas Bruslind (MP) 

Johan Eriksson (M) 

Kirsten Lysgaard (SD) 

  

 Övriga närvarande 

 Mikaela Johansson, nämndsekreterare 

 Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 

 Niclas Lindberg, verksamhetschef bibliotek och evenemang  

Katarina Frost, enhetschef Västerås museer 

Linda Wallenberg, intendent Västerås museer 
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§ 100 Dnr KUN 2022/00168-7.3.3 

Beslut - Genomförandeuppdrag konstnärlig gestaltning Sätra - 
Delprojekt 2: Parkmiljö / skog / odlingstorg - platser för 
interaktion och möten 

Beslut 

1. Genomförandeuppdrag för Konstnärlig gestaltning Sätra – Delprojekt 2: 

Parkmiljö / skog / odlingstorg – platser för interaktion och möten om 700 

000kr tilldelas föreslagen konstnär enligt bilagan ”Motivering – 

Genomförandeuppdrag konstnärlig gestaltning Sätra – Delprojekt 2: 

Parkmiljö/skog/odlingstorg – platser för interaktion och möten” daterad 

2022-04-28. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Konstprogrammet ”Konstprogram Sätra” (Dnr: KUN 2019/00642), och 

Skissuppdrag till konstnär för konstnärlig gestaltning Sätra – Delprojekt 2: 

Parkmiljö / skog / odlingstorg – platser för interaktion och möten (Dnr KUN 

2021/00172-7.3.1) är beslutade av Kulturnämnden.  

Utgångspunkt för det konstnärliga gestaltningsuppdraget är en samtida 

platsspecifik konstnärlig gestaltning för parkmiljön ”Vattenparken”: 

Uppdraget omfattar en konstnärlig gestaltning: 

* som innehåller vatten samt en skulptural del som är tillgänglig alla årstider  

* för den del av Vattenparken där vattnet samlas i en vattenspegel (grund 

damm) och på intilliggande torgyta.  

Utifrån Sätras övergripande inriktningsmål om en hållbar stadsdel är temat 

för det konstnärliga uppdraget ”Hållbarhet” och uppdragets värdeord 

”Lemniskata” (oändlighetssymbol). Skissuppdrag har skett i ett tidigt skede 

av byggprocessen och dialog med byggprojektet, landskapsarkitekt och 

tekniker (vattenteknik) ingår i konstnärens uppdrag för att möjliggöra att 

konsten blir en integrerad del av den gestaltade livsmiljön. 

Skissförslaget har presenterats för projektets urvalsgrupp som har berett 

skissförslaget utifrån konstprogrammets/uppdragets krav och kriterier. 

Urvalsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner från Västerås stad 

(konstsakkunniga och landskapsarkitekt) och två externa urvalsexperter: Jun-

Hi Wennergren Nordling, curator och konstprojektledare samt Dan Wid, 

konstnär, baserad i Västerås.  

Urvalsgruppen har beslutat att förorda skissförslag enligt motivering i 

bilagan ”Motivering – Genomförandeuppdrag konstnärlig gestaltning Sätra – 

Delprojekt 2: Parkmiljö/skog/odlingstorg – platser för interaktion och 

möten”.  
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Förordande är även berett i den Interna projektgruppen för konstprojektet. 

Den Interna projektgruppen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

inom Västerås stad som har bedömt skissens funktionsaspekter till exempel 

förslag till material och teknik. Skissförslaget bedöms sammanfattningsvis 

vara väl lämpat för ett genomförande och beslut om tilldelning av 

genomförandeuppdrag till konstnären förordas. 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:  

1. Genomförandeuppdrag för Konstnärlig gestaltning Sätra – Delprojekt 2: 

Parkmiljö / skog / odlingstorg – platser för interaktion och möten om 700 

000kr tilldelas föreslagen konstnär enligt bilagan ”Motivering – 

Genomförandeuppdrag konstnärlig gestaltning Sätra – Delprojekt 2: 

Parkmiljö/skog/odlingstorg – platser för interaktion och möten” daterad 

2022-04-28. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Konstnären 

 

 


