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Yttrande över konstnärlig gestaltning vid Stadshallen
i Lund
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

yttra sig över kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för
konst 2019-2022 återremiss i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse ” Yttrande över
konstnärlig gestaltning vid Stadshallen i Lund” upprättad den
23 september 2021,

att översända yttrandet till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för konst 2019-2022

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst 2019-2022
har behandlat ärendet ”Upphandling av konstnärlig gestaltning
vid Stadshallen i Lund”. Ärendet är återremitterat till kultur- och
fritidsförvaltningen för att inhämta skriftligt yttrande från
brukarna och servicenämnden.
För serviceförvaltningen är det av viktigt att konstverket klarar
ställda brandkrav och utförs i ett material som är hållbart över tid
och är slitstarkt. Förvaltningen ser med fördel att den aktuella
välvda väggen där konstverket är tänkt att placeras får ett innehåll
då den annars kan upplevas tom och kal. Den valda placeringen
gör det möjligt för förbigående att uppleva konstverket och på så
sätt bidra till konsten i staden. Dess läge ut mot Vårfrugränd gör
lokalen mer intressant och kan locka besökare in till Stadshallen.
Förutsatt att myndighetskrav, som exempelvis brandkrav, tas i
beaktande vid utformning och placering, ställer
serviceförvaltningen sig i denna tjänsteskrivelse positiva till
planerat konstverk och dess placering. Servicenämnden föreslås
besluta att anta denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Underlag för beslutet


Postadress

Box 41
221 00 Lund

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-23
Yttrande över konstnärlig gestaltning vid Stadshallen i
Lund.

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för konst 2019-2022 2021-08-11 § 3
Upphandling av konstnärlig gestaltning vid Stadshallen i
Lund.
Skissförslag för konstnärlig gestaltning Stadshallen
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-0618 Upphandling av konstnärlig gestaltning vid Stadshallen i
Lund.

Ärendet
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen gav i tjänsteskrivelsen
”Upphandling av konstnärlig gestaltning vid Stadshallen i Lund”
daterad den 2021-06-15 kultur-och fritidsnämnden förslag till
beslut
att tillämpa upphandlingsförfarande i form av ett förhandlat
förfarande utan föregående annonsering i enighet med 6 kap. 14§,
första punkten, lag (2016:1145) om offentlig upphandling
att för utförande av konstnärligt gestaltningsprojekt Stadshallen
i Lund tillfråga konstnären Miriam Bäckstrom
att projektet skall genomföras inom en budgetram om 3 200 000
kronor.
Vid sammanträdet den 2021-08-11 beslutade kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott för konst 2019-2022:
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta
fram ett förslag efter att ha inhämtat skriftligt yttrande från
brukarna och servicenämnden.

Föredragning
Serviceförvaltningen ser positivt på att ett konstverk placeras i
entrén på Stadshallen.
Det pågår en löpande dialog mellan serviceförvaltningen,
kommande hyresgäster, gestaltande arkitekt, konsthallen,
konstnär, kultur- och fritidsförvaltningen samt totalentreprenör
och dess konsulter för att hitta den bästa utformningen för både
verksamheter och byggnad.
I dialogerna kring gestaltning och användning av aktuell yta ses
fördelar med att konstverket även kan upplevas av förbigående
och bidra till konsten i staden. Dess läge ut mot Vårfrugränd gör
lokalen mer intressant och kan locka besökare in till Stadshallen,
vilket är positivt.
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Serviceförvaltningen yttrar inte sig om konstverket som sådant.
Utifrån förvaltningens uppdrag finns det en del faktorer som är av
vikt att ta hänsyn till i planeringen kring konstverket, som
påverkar drift, myndighetskrav med mera.
Det är av vikt att konstverket inte påverkar ställda brandkrav och det
är en fördel om det utförs i ett material som är hållbart över tid och
slitstarkt. Därmed krävs en aktör med gedigen kunskap om textila
tekniker som klarar kraven för allmänna utrymmen där konstverket
är dessutom exponerad för många besökare.
Konstverket kommer att finnas i ett allmänt utrymme där det kan
utsättas för daglig beröring och allmänt slitage. Materialet bör kunna
rengöras och klara förflyttning utan att skadas. Serviceförvaltningen
ser positivt på att den aktuella välvda väggen, där konstverket är
tänkt att placeras, får ett innehåll då den annars kan upplevas tom
och kal. I framlagt förslag täcker konstverket hela den välvda väggen
dock bör konstverket vara indelat i sektioner. Genom att det utförs i
sektioner så kan det på ett flexibelt sätt anpassas till övrig
verksamhet i lokalen.

Beredning
Ärendet har beretts av berörda tjänstepersoner inom
serviceförvaltningen i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.

Barnets bästa
Konst i staden berör så väl vuxna som unga, sannolikt att
konstverket och dess placering är positivt och kan bjuda in till möte
mellan olika generationer. Att regelbundet få uppleva konst och
kultur är mycket angeläget och särskilt viktigt under uppväxten. Här
är det viktigt att ”Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga”,
ett program för barn- och ungdomskultur tas i beaktande i det
fortsatta arbetet med konsten för Stadshallen. Dessutom gäller FN:s
konvention för barnets rättigheter, som idag är en lag i Sverige, i allt
vad staden arbetar med. Det innebär att alla barn och unga har rätt
att möta kultur vilket är en mycket viktig utgångspunkt för det
fortsatta arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för konstverket finansieras av kultur- och
fritidsförvaltningen. Drift och underhåll av konstverket regleras i en
gränsdragningslista samt förslås hanteras inom budgetramen för
kultur- och fritidsförvaltningen.
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Pål Svensson
Servicedirektör

Pernilla Nevsten
Fastighetschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst 2019-2022

