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VÄSTERÅS STAD
Kulturnämnden

Frånvarande ledamöter
Jacob Axelson (L)
Närvarande ersättare
Turkan Haco (S)
Anny Bustos Teljebäck (S)
Birgitta Olsson (C)
Jonas Bruslind (MP)
Håkan Ampellindh (M)
Johan Eriksson (M)
Yin Zhan (M)
Övriga närvarande
Mikaela Johansson, nämndsekreterare
Linda Wallenberg, projektledare Västerås museer
Katarina Frost, enhetschef Västerås museer
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Mats Widelund, verksamhetschef Västerås museer, allmänkultur och
kulturskolan
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Dnr KUN 2021/00410-7.3.1

Beslut - Tilldelningsbeslut skissuppdrag till konstnär för
konstnärlig gestaltning Gäddeholm
Beslut
1. Skissuppdrag för ”Konstnärlig gestaltning Gäddeholm” om 80 000 kronor
tilldelas konstnär enligt bilagan ”Motivering - Tilldelning av skissuppdrag
konstnärlig gestaltning Gäddeholm” daterad 2022-06-01.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har fastställt konstprogrammet ”Konstnärlig gestaltning
Gäddeholm” (Dnr KUN 2021/00143, se bilaga 1). Syftet med det
konstnärliga gestaltningsuppdraget för Gäddeholm är att prioritera och
förstärka Fredriksdals bamperspektiv, samt att fördjupa det genom att barns
perspektiv synliggörs och tillvaratas i en deltagandeprocess med konstnären.
Detta sker som en del av konstnärens skissuppdrag. Utgångspunkten är att
barn från Gäddeholmsskolan ska delta i den konstnärliga processen, vilket
ska påverka gestaltningens utformning. För att uppnå det syftet anger
konstprogrammet att det konstnärliga uppdraget ska tilldelas en konstnär
genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering.
Uppdraget omfattar:
* en mobil konstnärlig gestaltning för området Fredriksdal. Genom att
konstverket är mobilt, flyttas och följer det områdets framväxt. Verket
kommer slutligen att placeras permanent i området år 2027.
I enlighet med upphandlingsförfarandet har en urvalsgrupp, utifrån ett brett
underlag av konstnärer, valt en konstnär som förordas för skissuppdrag
enligt bifogad motivering. Se bilaga ”Motivering skissuppdrag konstnärlig
gestaltning Gäddeholm”. Urvalsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner
från Västerås stad (konstsakkunniga och arkitekt) och två externa
urvalsexperter; Niklas Östholm, curator och konstskribent samt konstnären
Bella Rune.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att:
1. Skissuppdrag för ”Konstnärlig gestaltning Gäddeholm” om 80 000 kronor
tilldelas konstnär enligt bilagan ”Motivering - Tilldelning av skissuppdrag
konstnärlig gestaltning Gäddeholm” daterad 2022-06-01.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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