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Dnr KFN 2015/0089

Konstnärlig gestaltning vid Rosenfredsskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta konstnär Mats Olofgörs förslag till konstnärlig gestaltning på
Rosenfredsskolans fasad, samt att
- gestaltningen skall vara färdigställd för invigning i samband med International
Peace Forum den 23-25 oktober 2015.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt den 19 september 2007, § 143, att bifalla Kjell
Jäverbos (S) motion om utsmyckning av Rosenfredsskolans entré på
lämpligt sätt.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare, i remisskedet, ställt sig positiv till
tankarna i motionen och ansett att gestaltningen av utemiljön och den
konstnärliga utsmyckningen måste göras utifrån en helhetsbedömning och
belysas genom ett genomarbetat förslag.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har den 6 oktober 2010, § 69,
beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till konstnärlig
utsmyckning av kulturskolans entré i syfte att ta upp kostnaden i samband
med 2012-års budget.
I kultur- och fritidsnämndens budget avsattes medel för konstnärlig
gestaltning vid Rosenfredsskolan och under 2015 har jury, bestående av
bl. a. tre tjänstemän, ur 74 inkomna intresseanmälningar valt ut tre förslag
av vilka man förordar Mats Olofgörs gestaltning.
Kriterierna för urvalet som man har arbetat utifrån har varit
- estetiska, konstnärliga
- samverkan med miljö och arkitektur
- symbolvärde för verksamheten
- materialval och tekniska lösningar
- brukarperspektiv
- angivna referenser
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 86.
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