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Konstprogram 

Ystads nya skola: Källan  
 

 

 
 

 

 

INLEDNING 

Ystads kommun ska tillämpa enprocentregeln för byggnadsanknuten (här inbegrips även 

fastighetsanknuten) konst. 1 % konst ska genomföras i byggprocessen och ha en tydlig 

anknytning till ny- och ombyggnation av byggnad, stadsdel eller landskap. Att sammanföra 

konsten med byggprocessen gör att många vinster kan göras, både byggnadsmässigt och 

konstnärligt.  

Ystads kommun har rollen att initiera, ingå i processen kring framtagandet av konsten, 

besiktiga samt äga och förvalta den konstnärliga gestaltningen.  

Ystads kommun har antagit Vision 2030 enligt följande: Ystad är porten till framtiden och 

omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som 

globalt. Mångfald av fritid och kultur och nyskapande aktiviteter. Attraktiva och havsnära 

boenden i allt från den medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla 

staden med de stora möjligheterna.  
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De sju övergripande målen är: 1% befolkningsökning, Demokrati och delaktighet för alla, 

Ungdomsarbetslösheten ska minska, Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas, 

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare, Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån 

Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet, Verksamheterna ska vara 

kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans. Samtliga övergripande mål rör vid 

stadsutveckling och konst i offentliga rum. Under övergripande mål 1% befolkningsökning 

beskrivs det strategiska målet:  

PROJEKTETS ORGANISATION 

 1%-gruppen, arbetsgrupp för offentlig konst, sakkunnig grupp inom konst, arkitektur 

och stadsutveckling, består av följande representanter för Ystads kommuns 

förvaltningar: kulturchef, konstmuseichef, stadsarkitekt, fastighetschef, 

landskapsarkitekt.  

 Projektledare, leder investerings-/exploateringsprojektet.  

 Konstnärlig projektledare, leder konstnärlig gestaltning. I rollen ingår det att knyta 

ihop samarbetet mellan förvaltningarna och skriva konstprogram/beslutsunderlag. 

Konstnärlig projektledare /konstkonsult upphandlas för respektive projekt eller på 

ramavtal.  

 Brukare, representerar verksamheten och verksamhetens olika professioner. Kan 

ersättas av medborgarrepresentation beroende på projektets inriktning.  

 Samrådsgrupp, består av 1%-gruppen, projektledare, brukare, projektets 

arkitekt/landskapsarkitekt och konstnärlig projektledare. Samtliga i samrådsgruppen 

ska ha mandat att fatta beslut kring konsten. Samrådsgruppens roll är beredande inför 

beslut. Vid projekt t.ex. inne i stadskärnan eller på allmänna platser anlitas 

medborgarrepresentanter som brukare. När samrådsgruppen utses ska 

representation av barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning ska 

garanteras i frågor och projekt som berör dem. Vid projekt i byarna ska byalaget ges 

möjlighet att föreslå representant.  

 Konstnär, med uppdrag att utveckla konstnärlig idé och genomföra skiss, produktion 

och färdigställande av konstnärlig gestaltning i samarbete med övriga i byggprojektet.  

 

YSTADS HISTORIA 

Ystads historia är gammal. De tidigaste spåren av människor hittar man i Ystads Sandskog från 

jägarstenåldern, för ca 11 000 år sedan. Den första mer samlade bebyggelsen anlades som ett 

fiskeläge vid Vassaåns mynning. Det var härifrån medeltidsstaden växte fram.  

Hamnen flyttades senare västerut till Hamngatans förlängning och var fram till 1200-talets 

mitt en strandhamn med brygga ut till havet. Det var sill man fiskade. Den saltades ned och 
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utgjorde på 1100-talet grunden för handeln med de tyska hansastäderna. Vid medeltidens 

slut var Ystad med sina ca 2.000 invånare ungefär lika stort som Lund och Landskrona.  

Franciskanerklostret, som grundades 1267, visar att det vid den här tiden fanns en stad med 

permanent bebyggelse. Bebyggelsen söder om Mariakyrkan gick endast ner till Långgatan 

eftersom strandlinjen då låg betydligt längre norrut jämfört med idag.  

PROGRAM FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING PROJEKTNAMN, KÄLLAN 

FASTIGHETSBETECKNING  

 

Beställare: Ystads kommun 

Brukare: Ystads nya skola Källan 

 

BAKGRUND 

Källan kommer att inrymma 120 förskolebarn och 350 elever upp till årskurs 6. Tomten där 

förskolan/skolan ska byggas ligger i hörnet Disponentgatan Fridhemsgatan. Målet är att skapa 

en skola med högsta pedagogiska värde på alla ytor, ute såväl som inne. 

 

VAD UTMÄRKER KÄLLAN? 

Källan är en samlad verksamhet som möter dagens och morgondagens behov i förskola och 

skola. Den gemensamma synen kring barnet/eleven ska vara; Hela barnet, hela dagen, hela 

vägen och syftar till att verksamheten följer barnets kunskapsutveckling i ett årskurs 1 – 6 

perspektiv, samt har ett salutogent synsätt. Ett salutogent förhållningssätt innebär att man ser 

barnet/individen i sin helhet som människa och alla barn som allas ansvar. 

 

Det åstadkommer man genom att: 

- skapa en variationsrik lärmiljö som möjliggör ett gott lärande, 

- skapa en god fysisk, pedagogisk och psykosocial lärmiljö, 

- skapa en byggnad som möjliggör olika typer av verksamhet och är omställningsbar, 

- skapa ett högt pedagogiskt värde i alla miljöer, genomtänkta flöden och en hög 

nyttjandegrad, 

- sätta fokus på ljud, ljus och luft i alla miljöer för att skapa bästa möjliga klimat för 

lärande, 

- skapa en vacker och stimulerande miljö genom att vi använder oss av konstnärlig 

gestaltning och att 

- utveckla en pedagogisk riktning som genomsyrar verksamheten. 

 

PARTNERING 

Byggprocessen sker i form av partnering, vilket innebär att entreprenören och beställaren 

samverkar för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Beställningsunderlag tas fram genom stor medverkan tillsammans med förtroendevalda, 

förvaltning och verksamhet. Delaktigheten sker i olika former såsom bl.a informationsmöten, 

workshops och studiebesök.  
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Vi skapar stor delaktighet i verksamhet, med barn och elever för att få bästa möjliga underlag 

till kloka och hållbara beslut  

 

PLATS/BYGGNAD/HISTORIK 

Skolgården 

Skolgården är uppdelad med ett staket mellan förskolegård och skolgård. Förskolans område 

är uppdelat i två delar så att man kan stänga av den ena delen om man är ute med en liten 

grupp barn. Hela förskole- och skolgården följer ett havstema med sandlådor formade som 

båtar, fiskar målade på asfalten, en sittbrygga och ett stort lekskepp. Även landskapet är som 

en skärgård med många gröna öar och där de hårdgjorda ytorna utgör vattnet. Mot 

Fridhemsgatan och Disponentgatan sätts ett bullerplank av betong. Vid detta sätts 

klätterväxter som efter hand kommer täcka den råa betongen.  

Förskolegården ligger i den västra delen och skiljs av mot skolgården med ett staket och ett 

förråd/skyddsrum. I den södra och västra delen av förskolegården finns ett större lekbuskage 

med djungelkänsla där också den stora klätterställningen och gungorna finns. Man kan 

komma in i lekbuskaget via barkgångar, en bred träspång eller via en tunnel i en kulle. 

Tunnelkullen ligger i en gräsyta norr om den stora cykelparkeringen. På den gräsytan finns 

ytterligare en kulle med en vattenlek på. Tanken var att denna kan vara den konstnärliga 

utsmyckningen utomhus. Arkitekternas tanke är att man häller vatten som ringlar sig nerför 

kullen och ner i sandlådan bredvid. Vatten kan hämtas vid gårdspumpen som ligger intill 

sandlådan. Man kan ta sig mellan de olika lekupplevelserna på förskolegården på asfaltgångar 

där det målats sjövarelser i en snitslad bana. Hela förskolegården kommer uppfattas som 

väldigt lummig när den vuxit upp med stora träd, buskage och gräsytor men ju närmre 

skolbyggnaden man kommer, desto öppnare blir förskolgården. 

Till förskolan hör också en liten takterrass och en del av den stora takterrassen på skolans 

område. 

 

Byggnad 

I skolans entré ligger Navet, den del av skolansverksamhet som är av det mer publika slaget. 

Här finns en gradäng där barnen kan sitta och se på tex teater, lyssna till föreläsningar eller 

använda för egna uppträdanden. Intill ligger sen sk musikboxen där skolans musikundervisning 

ska ske. Entrén är uppdelad i två etage där gradängen även utgör en trappa. Väggarna runt 

musikboxen är i betong och taken av akustikplattor för att skapa en mer behaglig ljudbild. 

Gradängen är även den i betong. På golvet på plan 1 ligger granitkeramik och väggarna är 

målade, på plan två ligger det troligtvis en plastmatta och även här är väggarna målade. 

 

Historik  

Skolan har fått sitt namn från den närliggande surbrunnen i Surbrunnsparken. Surbrunnen 

blev ett populärt inslag att samlas runt redan på 1600-talet och består av en källa med 

naturligt kolsyrat vatten och höga halter av järn. Förr i tiden betraktades dessa som 



5 

 

hälsosamma och att vattnet skulle kunna bota alla sorters sjukdomar och åkommor. På 1700-

talet byggdes flera surbrunnar runt omkring i landet och i Ystad var det en apotekare fann en 

åder och iordningställde källan som hälsobrunn. Carl Von Linné besökte platsen år 1749, 

provade vattnet och lär ha uttalat: ”Vattnet hade en frisk åder, var lättdrucket och höll en 

tämmelig gott surbrunnsvatten. Vilket prövades med allehanda alternatibus och befanns ej 

innehålla någon oart”. https://www.skd.se/2017/12/21/gammal-brunn-far-kungligt-bidrag/. På 

senare tid har platsen främst används av sockerbruket och innan dess var det jordbruksmark. 

 

 
Det gamla sockerbruket 

 

KONSTENS VÄRDE 

Konsten har ett stort egenvärde. Men när den blir en del av bebyggelse ska man inte 

underskatta demokratiska och kreativa värden som kan födas ur både den konstnärliga 

processen och det slutliga konstverket. Mycket konst föder mera konst. Därmed inte sagt att 

konst stryker medhårs eller är ett medel för att gestalta politiska visioner. Konsten erbjuder 

skrovligheter och motstånd i ett samhälle. Konsten kan göra att invånarna kan se sin ort ur nya 

perspektiv och få möjlighet att reflektera över grundläggande värden. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KONSTEN  

Vad är det för konst och estetik som är viktiga och angelägna för en elev i en viss situation? 

Kan konsten vara en katalysator med sitt säregna uttryck och skapa rum för vidare tolkningar, 

fantasi och kunskapsutveckling? Konstens förutsättningar för Ystads nya skola är att i mötet 

med eleverna utforska den betydelse den kan ha. Elevernas olika erfarenheter och olika 

tolkningar av både egna och konstnärernas estetiska uttryck kan här bli en del i skolans dagliga 

verksamhet, ett pedagogiskt verktyg samt skapa trygghet, kreativitet och vara 

identitetsskapande både för elever, personal och besökare. 

 

KONSTPEDAGOGIK 

En viktig del i processen har varit att på något sätt aktivera kommande elever som ska gå på 

skolan. Barnens medverkan i projektet planeras tillsammans med konstpedagog och kommer 

att bestå av två tillfällen där barnen först får möjlighet att sätta sig in i arbetet med att planera 

https://www.skd.se/2017/12/21/gammal-brunn-far-kungligt-bidrag/
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för en konstnärlig gestaltning. Det andra tillfället är beroende på konstnärens praktik, här kan 

konstnären välja att interagera med eleverna under själva skissarbetet alternativt utgår vi ifrån 

konstnärens färdiga skissmaterial. I den första delen fick elever från Östra skolan och 

Blekeskolan, förskoleklass till årskurs 6 fick under en förmiddag arbeta tillsammans med 

konstnären och konstpedagogen Jasmine Cederqvist. Eleverna fick släppa loss sin kreativitet 

och skaparglädje, de fick skapa i lera, rita och klistra. Tanken med en workshop var att låta 

elevernas tankar och idéer inspirera den konstnär som ska arbeta med projektet, samtidigt 

som eleverna bjöds in till att praktiskt förstå en konstnärlig process genom stegen historik, 

utforska, testa, diskutera till att påbörja skissarbetet både tre och tvådimensionellt samt 

presentera och argumentera för sina förslag.  

 

 

  
 

PLATSER MÖJLIGA FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING 

Utomhus: På markritning är skolgården uppdelad i förskolans del i väster och i skolans del i 

öster. De är skilda åt av ett staket då förskolebarnens utemiljö måste vara inhägnad. På 

markritning finns alla lekattraktioner/funktioner utmärkta och på en av ritningarna finns också 

bullerplank längs med Fridhemsgatan och Disponentgatan utritade. Bullerplanket är 1200 mm 

hög, material är inte spikat/beslutat än men ska vara ”tungt och tätt” (15 kg/m2) då den är där 

för att stoppa trafikbuller för att nå skolgården. 

 

Lämplig plats på skolgården är med rött markerad yta på ritning nedan. Platsen lämpar sig bra 

då den kommer att fungera som dagvattenavrinning och vid så kallade 100-årsregn ska vattnet 

framförallt översvämma sandlådan som lättare kan hantera stora mängder vatten. I anslutning 

till denna plats anläggs en pumpanordning för att hantera vatten och planen är att det även 

ska anläggas ett slutet pumpsystem där barnen själva kan slå på vattnet som strilar under en 

bestämd tidszon. 
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Inomhus: Navet på ritningen rum 1002 ska fungera både som första intryck, huvudentré, 

reception och för samling där gradängen i trappan utgör sittplatser. Även fritids kommer att ha 

ett område vid hemkunskapssalen för sin verksamhet och mot mellanstadiets hemvist så 

kommer det att finnas elevskåp och studieplatser för denna grupp. Navet fortsätter runt 

musiksalen mot matsalen och slöjdsalarna och heter på ritningen passage 1032, de är två 

utrymmen av brandtekniska skäl men de båda branddörrsparen kommer att stå uppställda 

under skoldagen så att det upplevs som ett utrymme. Navet fortsätter också uppför 

trapporna/gradängen till plan 2 och heter här rum 2001 på ritningen, och har även funktionen 

som skolbibliotek, där det ska finnas plats för läshörnor, böcker och utställda elevarbeten. 

Navet ska binda ihop de tre hemvisterna åkF-1, åk 2-3 och åk 4-6 med specialsalarna på plan 1 

och med matsalen.  
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Lämpliga platser för konsten är själva gradängen där konstnären fritt i samverkan med 

projektet kan vara delaktig i dess utformning, materialval och färgsättning. Det går även att 

hänga verk från taket från plan 2 samt montera mot vägg runt musiksalen, se ritning nedan. 

 

 

 
Material: På golvet på plan 1 ligger granitkeramik och väggarna är målade. På plan två ligger 

det en plastmatta och väggen är målad. 

 

KRITERIER FÖR VAL AV KONSTNÄR/ER SKOLGÅRD 

- Något som ska gå att utforska 

- Interaktivitet 

- Möjlighet för barnen att påverka 

- Medskapande 

- Ska gå att använda hela året 

- Skolgården blir en offentlig plats utanför skolans tid 

- Konsten ska våga skava 

- Konsten ska vara modig 

- Konsten ska ej vara politiskt korrekt 
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KRAVSPECIFIKATION KONSTNÄR/ER SKOLGÅRD 

- Konstnärskap som relaterar starkt till det specifika konstuppdragets kriterier och 

värdeord 

- Konstnären ska uppvisa en hög konstnärlig kvalitet i sitt konstnärskap.  

- Konstnären ska arbeta i nära samarbete med landskapsarkitekt, arkitekt, 

samrådsgruppen och 1% gruppen  

- Konstnärskapet ska visa på unicitet, d.v.s. ett unikt och självständigt konstnärskap. 

- Konstnären ska visa förmåga att arbeta med interaktivitet som ett element i en 

konstnärlig gestaltning. 

- Konstnären ska visa prov på teknisk materialkunskap gällande funktionen ur ett 

förvaltningsperspektiv, och säkerhetsperspektiv. Meriterande är tidigare erfarenhet av 

att arbeta med vatten som del av gestaltning och tidigare erfarenhet av permanenta 

gestaltningar i utomhusmiljö. 

- Konstnärskapet ska knyta an till skolmiljön som en plats för lärande och uppmuntra till 

vidare utforskande i enlighet med skolans grundsyn. 

KRITERIER FÖR VAL AV KONSTNÄR/ER ”NAVET” 

- ”Impakt” 

- Något man lägger märke till 

- Identitetsskapande 

- Ej interaktivitet 

- Gestaltande installation 

- Kontrast till arkitektur 

- Samlingsrum, sitta i trappan och prata, läsa en bok, socialt och studier 

- Framträdanden, luciatåg, filmvisning, teater? Projektor? 

- Omringad av konst istället för att smälta in, välkomnande 

- Inkludering 

KRAVSPECIFIKATION KONSTNÄR/ER ”NAVET” 

- Konstnären ska uppvisa en hög konstnärlig kvalitet i sitt konstnärskap.  

- Konstnären ska arbeta i nära samarbete med landskapsarkitekt, arkitekt, 

samrådsgruppen och 1% gruppen  

- Konstnären ska kunna visa prov på̊ konstnärliga arbeten i den stora skalan.  

- Konstnären ska kunna visa prov på̊ gestaltningar där rumslighet och perspektiv är av 

stor vikt.  

- Konstnären ska kunna visa prov på̊ bred materialkännedom och ha förmågan att 

arbeta med konstnärlig gestaltning i nära integration med arkitektoniska material.  
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- Konstnären ska kunna visa prov på arbeten där form och uttryck skapar en känsla av 

impact, som omsluter betraktaren i sin egen bildvärld och som kan tolkas på många 

sätt. 

- Konstnären ska kunna visa prov på gestaltningar där den visuella formen kan tolkas 

som en lek med vatten, rymd, fantasivärldar. 

- Konstnärens uttryck ska uppmuntra till pedagogiska samtal och olika ämnen inom 

skolområdet. 

  

VÄRDEORD  

”Barnens bästa” 

 

MOTIVERING TILL BESLUTAT UPPHANDLINGSFÖRFARANDE 

Utifrån de specifika kriterierna för den konstnärliga gestaltningen för Källan har man i detta 

projekt valt att arbeta med en professionell curator, Elena Tzotzi, som tolkat kriterier och 

utifrån detta beaktat ett flertal konstnärskap och referensprojekt. Då detta projekt innefattar 

två separata konstnärliga gestaltningar knutna till samma skola, samma plats, är det av stor 

vikt att dessa samspelar och tillsammans tillför de värden som kriterier, värdeord samt 

kravspecifikationen beskriver. Detta ställer särskilda krav på det curatoriella arbetet samt 

konstnärskapet och samrådsgruppen har därför valt att tillämpa direktupphandling. 

 

MOTIVERING TILL VAL AV KONSTNÄR/ER  

ELENA TZOTZI Curator 

 

Urvalet av konstnärer har gjorts utifrån ett stort antal konstnärer via utställningar på 

konsthallar, gallerier, projektrum, kataloger, portfolios, webben (se Bilaga 2: Lista på 

konstnärer som beaktats inför det slutliga urvalet, utan inbördes rangordning). Då vi i 

projektet vill fokusera på barnens bästa utifrån barnens perspektiv och ej utifrån vad vuxna 

förväntar sig att barn vill ha, tolererar eller stimuleras av har vi valt att arbeta med 

konstnärskap som inte nödvändigtvis har en etablerad praktik och estetik kring konstnärlig 

gestaltning sedan tidigare. Det har därför varit viktigt att identifiera konstnärer som kan ta sig 

an uppgiften utifrån tillåtande och experimentella värden och med lika stor nyfikenhet och 

utforskande kring vad ett sådant arbete kan innebära. 

 

Urvalet av konstnärer har dessutom gjorts utifrån en hög konstnärlig kvalitet som ska hålla 

över tid. Dessa konstnärskap representerar ett brett spektrum av olika uttryck och har valts ut 

utifrån de specifika utmaningar och möjligheter som varje uppdrag innebär.  

 

Stor vikt har lagts på att hitta rätt balans mellan:  

• Ett oförväntat intryck som samtidigt kan smälta in väl i den givna miljön. 

• Ett uttryck som vidgar och sätter igång fantasin och tänkandet snarare än att det ska tolkas 

bokstavligt. 
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• Ett uttryck som förhåller sig med känslighet inför samtidens tendenser och utmaningar.  

 

Det curatoriska arbetet har således inneburit en research för att ta fram förslag på relativt 

skilda konstnärskap som på olika sätt kommer att tolka och berika uppdraget utifrån sitt 

specifika och unika seende och konstnärliga arbete. Förslag på konstnärer har tagits fram 

utifrån en lekfullt associativ och fri tolkning kring skolans namn Källan, samt platsens 

historik Surbrunnen. 

 

Inomhus ”Navet”: 

- Rina Eide Lövaasen, https://www.rinaeidelovaasen.com 

Rina Eide Lövaasen arbetar med storskaligt måleri, objekt och animation. Hennes bildvärld 

hämtar inspiration från fantasyvärlden. Färgsprakande skildringar från fiktiva natur- och 

djurriken skapar miljöer som får fantasin och tanken att pendla mellan fiktion och verklighet. 

En återkommande detalj i fantasyberättelser är exempelvis en magisk dörr eller ett magiskt hål 

(en magisk källa) som leder mellan de två världar vilka berättelsen vandrar mellan. Lövaasens 

bildvärld stimulerar och öppnar upp för parallella berättelser och mångfaldiga 

tolkningsmöjligheter. 

 

Rina Eide Lövaasens konstnärskap är unikt så tillvida att hennes bildvärld har en stark egen 

identitet som inte går att förväxla. Hennes bildvärld lyckas kombinera fantasifulla skepnader 

och gestalter samtidigt som ett djupt allvar återfinns i hennes referenser till frågorna kring vår 

samtids största utmaning med världens miljöfrågor, natur- och djurriken som sakta dör ut och 

vilken typ av värld framtidens generationer kommer att möta. Frågor som unga elever både 

oroas över och samtidigt tar ställning till. 

 

Rina Eide Lövaasens konstnärskap lyckas ringa in alla de önskemål och mål som Ystads 

kommun har satt upp inför detta uppdrag. Både tekniskt och konstnärligt fungerar Lövaasens 

storskaliga måleri som ett välkomnande och iögonfallande inslag som är identitetsskapande 

och tankeväckande för skolans entrée och även lyckas ta spjärn och samspela med den 

imponerande arkitekturen som både kommer erbjuda en stor gradäng och ett större runt 

ljusinsläpp uppe i taket. 

Detta blir dessutom konstnärens allra första offentliga gestaltningsuppdrag. 

 

Utomhus ”Skolgården”: 

- Thale Vangen, http://thalevangen.com 

Thale Vangen arbetar med skulptur. Hon använder sig ofta av material som kommer från 

naturen och som även knyter an till gamla hantverkstraditioner såsom trä, djurhud, talg, brons 

och smidesjärn. Hennes bakgrund som biolog smyger som en röd tråd igenom konstnärskapet 

då hon använder djurens skepnader som ett spel med identiteter och kroppsupplevelser. 

Mytologi och saga ställs sida vid sida med vetenskap och natur. 

 

https://www.rinaeidelovaasen.com/
http://thalevangen.com/
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Thale Vangen kombinerar två unika roller, hon har utbildat sig till biolog på mycket hög nivå 

och därefter till konstnär på en av landets främsta konsthögskolor. Hennes konstnärskap 

erbjuder således en unik balans mellan naturvetenskapliga fakta och konstnärligt nytänkande. 

 

Skolans önskemål kring detta uppdrag har bland annat varit att inbegripa interaktivitet och 

vatten i konstverket. Thale Vangen har i tidigare konstverk arbetat med just dessa element 

samtidigt som hon tillför en utforskande nyfikenhet där hennes arbeten väcker förundran, 

tankar och frågor snarare än att endast illustrera ett tekniskt förlopp. 

 

SAMRÅDSGRUPP och 1% GRUPP 

Samrådsgrupp, består av 1%-gruppen, projektledare, brukare, projektets 

arkitekt/landskapsarkitekt och konstnärlig projektledare.  

 

För Källan: 

Stefan Ahlbäck, projektledare Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Ann-Sofie Eriksson, byggprojektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Devemark, rektor 

Maria Anellsson, förskolechef 

Christel Persson, Arkitekt 

Markus Nilsson, Landskapsarkitekt 

Skanska 

 

1% GRUPPEN 

Arbetsgrupp för offentlig konst, sakkunnig grupp inom konst, arkitektur och stadsutveckling, 

besår av följande representanter för Ystads kommuns förvaltningar: kulturchef, 

konstmuseichef, stadsarkitekt, fastighetschef, landskapsarkitekt.  

 

För Källan: 

Yrr Jonasdottir, konstmuseichef 

Charlotta Blom, kulturchef 

Leila Ekman, stadsarkitekt 

Olof Hübner, fastighetschef 

Therese Waldehof, landskapsarkitekt 

 

BESLUTSMODELL 

1. 1% gruppen möts vid ett flertal tillfällen och är beredande för beslut kring 

upphandlingsform och konstnärsval (se bilaga 1 för förtydligande av urvalsprocess 

avseende konstnärlig gestaltning Källan). 

2. Kulturnämnden informeras kontinuerligt av kulturchefen.  

3. Beslut om upphandlingsform, konstnärsval och skissinbjudan till utvalda konstnärer 

fattas av kulturchef, som redovisar delegeringsbeslut för kulturnämnden. 
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4. Skissgenomgångenligtkriterier.Samrådsgruppenförordarvalavkonstnärförfortsattuppdra

g, om skissen är godkänd, om tillägg ska göras eller skissen ska omarbetas. 

Kulturchefen fattar beslut om val av konstnär och att skiss godkänns för 

genomförande.  

5. Beslut om genomförande fattas av kulturchef, som redovisar delegeringsbeslut för 

kulturnämnden. 

6. Produktionsfas 

7. Slutbesiktning. Besiktningen signeras av konstnärlig projektledare, kulturchefen och 

mottagande avdelning inom Samhällsbyggnad (tekniska avdelningen eller 

fastighetsavdelningen).  

 

TIDSPLAN  

Byggnaden överlämnas senhösten 2020 och verksamheten startar vårterminen 2021. 

Montering konst utomhus hösten 2020 

Montering konst inomhus december 2020 

 

Framtagande av konstprogram januari-maj 2019 

Beslut om skissande konstnär: 6 maj 2019 

Startmöte skiss: juni 2019 (curator stämmer av lämpliga tider med konstnärerna) 

Mitt i skissen möte: augusti 2019 

Skisspresentation september 2019 

Startmöte produktion september 2019 

Projektmöten för konst under produktionen 2019-20 

Montering hösten 2020 

 

BUDGET  

Enprocentsanslaget för projektet är 2 500 000 SEK exklusive moms. 

 

Konstpedagog  100 000 

Curator  100 000 

Markberedning 300 000 

Utomhusprojekt 900 000 varav 50 000 sek i skissarvode 

Inomhusprojekt 900 000 varav 50 000 sek i skissarvode 

Övrigt  200 000    

 

Ekonomisk fördelning 1% konst  

I 1% (exkl. moms) konst ingår:  

 Skissarvode konstnär  

 Arvode konstnär  

 Material och produktionskostnader  

 Projekteringskostnader konst  
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 Omkostnader för färdigställande på plats  

 Markberedning  

 Transport konst  

 Försäkring  

 Skylt  

 Konstnärlig projektledare/konstkonsult  

 

I 1 % konst ingår inte:  

 Lös konst  

 Administrativa kostnader i kommunen (t.ex. möteskostnader mm förvaltningarna)  

 Arvode arkitekt/landskapsarkitekt (möten, arvode mm finansieras av ansvarig 

förvaltning) 

 Invigningar eller kulturevenemang  

 Tillgänglighet (ansvar för tillgänglighet ligger på fastighetsägaren, som bekostar ev. 

tillkommande kostnader för tillgängliggörande av konsten)  

 Belysning och ljussättning. Belysning och ljussättning ska i första hand tillgodoses av 

bygget, om inte ljussättning specifikt är en del av den konstnärliga gestaltningen. 

Projektledaren ska samråda med konstnären kring belysning och ljussättning.  

 Framtida vård och förvaltning av konsten  

 Säsongsdekorationer 

 

Exempel på upphandlingsförfarande i enlighet med Ystadsmodellen:  

I ”Upphandling med intresseanmälan” görs ett urval av konstnärer och ”Parallellt uppdrag” får 

genomföras som en direktupphandling när värdet är lågt. Samtliga upphandlingsförfaranden 

ska stödjas av ett konstprogram (beslutsunderlag) där förutsättningar och kravspecifikation 

beskrivs.  

Alternativ 1) Direktupphandling med undantag av konstnärliga skäl – en konstnär utses för 

hela uppdraget från skiss till produktion. Samrådsgruppens arbete och konstprogram är 

viktiga stöd i processen.  

Alternativ 2) Direktupphandling på̊ grund av att kontraktets värde är lågt – används vid köp av 

konst som inte överstiger tröskelvärdet. Då görs ingen annonsering eller anbud.    

Alternativ 3) Projekttävling – konstnärer bjuds in genom annonsering.  

Alternativ 4) Upphandling med intresseanmälan – som följs av urvalsförfarande. Metoden 

används vid större ny- eller ombyggnationer.  

Alternativ 5) Parallellt skissuppdrag – två̊ konstnärer bjuds in att lämna skissförslag på̊ 

konstnärlig gestaltning till ny- eller ombyggnation.  
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Bilaga 1: Urvalsprocess avseende konstnärlig gestaltning Källan: 

 

 

16 oktober 2018: Startmöte med samrådsgruppen, projektet presenterar planerna och 

funktioner för den nya skolan. Vid mötet definierades lämpliga placeringar samt när i tid som 

projektet behöver veta hur konsten ska monteras och placeras. 

 

8 januari 2019: Startmöte med 1%-gruppen som ser över förslagen på placering av konsten 

samt vilka kriterier som lämpar sig för det specifika projektet. Gruppen enas bland annat om 

att man vill vara modig och våga tänja på vad som anses som konst för barn eller för vad som 

är politiskt korrekt och gärna spegla Ystads kommuns vision: Ystads koppling till hav och 

vatten. 

 

8 januari 2019: Möte med samrådsgruppen, genomgång av tekniska förutsättningar för 

markerad plats på skolgården samt inomhus vid navet samt vem som tar ansvar för vad. 

Verksamheten önskar ett pedagogiskt inslag i processen där även barnen får vara med och 

delta i arbetet med konsten till den nya skolan. Gruppen enas om att ta in en konstpedagog 

som får hålla en workshop med elever i olika åldrar varav vissa kommer att gå på den nya 

skolan. 

 

13 februari 2019: Val av upphandlingsmetod diskuteras i samverkan med upphandlingschef 

och kulturchef. Upphandling av curator som får i uppdrag att formulera förutsättningar för 

konsten samt ta fram förslag på för de specifika uppdragen lämplig konstnär med motivering 

till val av konstnärer. I urvalsprocessen av curator tillfrågas 3 stycken att inkomma med CV och 

referensprojekt. 

 

Den 13 februari 2019: Workshop med elever från skolan med konstpedagog Jasmine 

Cederqvist. 

 

Mars-april 2019: Arbete med att formulera ett konstprogram i samverkan med curator. 

Curator träffar arkitekt och landskapsarkitekt för att skapa sig en bild av idé, skala och 

rumsligheter samt fysiska och tekniska förutsättningar. 

 

Den 6-7 maj 2019: Presentation av förslag på konstnärer av curator Elena Tzotzi 
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Bilaga 2: Lista på konstnärer som beaktats inför det slutliga urvalet, utan inbördes 

rangordning: 

 

Anna Brag 

Hanna Hildeman 

Anni Tuikka 

Karin Auran Frankenstein 

Ak Waara 

Debora Svensson 

Eva Hejdström 

Lena Blohmé 

Lisa & Esa Tanttu 

Maj Ström 

MalinMatilda Allberg 

Marta Banal 

Olof Melander 

Raoul Eurenius 

Yasmina Karli Malmsten 

Sergio Gio 

Carolina Wiehe Welroos 

Filip Rahim Hansson 

Linnéa Wiklund Melander 

Madeleine Svedlund 

Malin Eng 

Sigurd Persson 

Björn Carnemalm 

Carola Grahn 

Elisabeth Frick 

Gerda Boström 

Ingeborg Blom Andersskog 

Ingrid Sandsborg 

Jonas Silfversten Bergman 

Ylva Frick 

Per Johansson 

Jenny Berg 

Anita Christoffersson 

Axel Berger 

Elin Bengtsson 

Elin Tui Lund 

Elizabet Thun 

Emil Palmsköld 

Jennifer Myerscough 

Kalle Lindmark 

Majlis Agbeck 

Maria E Harrysson 

Marte Edvarda Tidslevold 

Niki Cervin 

Susanne Svantesson 

Cilla Annica Johansson 

Francis Patrick Brady 

Hedda Hørran 

Martine Flor 

Max Ockborn 

Sigrid Holmwood 

Simen Godtfredsen 

André Talborn 

Ida Persson 

Julia Selin 

Matti Sumari 

Antje Nilsson 

Benjamin Andersson 

David Krantz 

Kinn Hjelmblink 

Mårten Nilsson 

Petter Lawenius 

Stina Lindskog 

Hanna Una Holmquist 

Ingrid Furre 

Jamila Drott 

Jon Ek 

Jonas Malmberg 

Louise Waite 

Nike Åkerberg 

Olof Nimar 

Timja Femling 

Ida Adler 

Elvira Varghans & Ivar Lantz 

Anna Kubista 

Stine Berger 
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Carl Fredrik Dahl 

Roland Grahn 

Åsa Wirling 

Eva-Marie Elg 

Magdolna Szabó 

Marit Lindberg 

Andreas Glad 

Andreas Johansson 

Arngrímur Borgþórsson 

Ella Tillema 

Gabriel Bohm Calles 

Mattias Nordéus 

Rina Eide Løvaasen 

Tuss Marie Lysén 

Øyvind Novak Jenssen 

Ami Bergman 

Ann Blom 

Ann Makander 

Carin Pleininger 

Elisabeth Moritz 

Eric Length 

Joakim Sandqvist 

Johan Haugen 

KG Nilsson 

Kristina Hrafnhildur Plasgård 

Lars Embäck 

Lena Ansner 

Lis Kläpp 

Magdalena Svensson 

Marianne Andersson Embäck 

Mats Kläpp 

Nike Svensson Edelholm 

Peter Wallström 

Pia Hansson 

Rut Bjarnadottir 

Ulf Stålhane 

Åsa Maria Bengtsson 

Nina Johanna Christensen 

Lena Ignestam 

Pernilla Norrman 

Bertil Petersson 

Ewa Berg 

Monika Gora 

Tony Roos 

Ingela Ihrman 

Emelie Sandström 

Thale Vangen 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


