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Upphandling av konstnärlig gestaltning på
Guldåkerns förskola i Lund
Sammanfattning
I enlighet med Lunds kommuns procentregel för om-, ny- och
tillbyggnation har 627 000 konor avsatts för byggnadsanknuten
konstnärlig gestaltning till Guldåkerns förskola i Lund.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst föreslås besluta
om tillämpning av upphandlingsförfarande genom åberopande av
undantagsregeln i 6 kap. 14 §, lag (2016:1145) om offentlig
upphandling samt ställa förfrågan till konstnären Marie Bonfils om
att mot ett arvode om 25 000 kronor framta ett skissförslag
avseende konstnärlig gestaltning på Guldåkerns förskola i Lund.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november
2019 (denna skrivelse)
Konstprogram avseende byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning
till Guldåkers förskola i Lund

Barnets bästa
Ärendet påverkar barn och tar hänsyn till barns bästa. De fastställda
kraven för den konstnärliga gestaltningen är att främja barns lek och
rörelse samt att uppfylla regler för lekredskap enligt EU-standard.

Ärendet
Den planerade verksamheten vid Guldåkerns förskola i Lund består
av dagtida pedagogisk aktivitet, lek och omsorg för barn i åldern
1-5 (6). Förskolan planeras ha sex avdelningar, som kommer att ge
plats för cirka 100 barn. Byggprocessen är inledd och den beräknade
inflyttningen sker under sen höst 2020. I enlighet med procentregeln
för om-, ny- och tillbyggnation avsätts 1,5 % av
entreprenadkostnaden till konstnärlig gestaltning. Total summa för
aktuellt gestaltningsprojekt vid Guldåkerns förskola i Lund är
627 000 kronor.
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Den blivande verksamhetens ledning har framlagt önskemål om att
den konstnärliga gestaltningen skall främja lekfullhet och barnens
kroppsliga aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att
konstnären Marie Bonfils ska tillfrågas om att mot ett arvode på
25 000 kronor skapa ett skissförslag avseende konstnärlig
gestaltning för Guldåkerns förskola i Lund. Bonfils har gedigen
erfarenhet av att skapa rumslighet med skulpturala objekt som i
ordets sanna bemärkelse är sinnliga. Detta är en konst som får
mottagaren att ”se” genom fysisk beröring och att ”känna” genom
blicken.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst föreslås
besluta
att

tillämpa upphandlingsförfarande i form av ett förhandlat
förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 6 kap.
14 §, första punkten, lag (2016:1145) om offentlig upphandling

att

för utförande av skissuppdrag gällande konstnärligt
gestaltningsprojekt på Guldåkerns förskola i Lund tillfråga
konstnären Marie Bonfils

att

projektet skall genomföras inom en budgetram om 627 000
kronor, varav 25 000 kronor skall avsättas till skissarvode
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