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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Svar på skrivelse om Konst i park – satsa på
spännande konstprojekt i Kungsholmens parker.

Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsförvaltning mottog i november 2012 en skrivelse från
Charlotta Schenholm (fp) och Astrid Gustavsson (c). Med sin skrivelse vill
Folkpartiet och Centerpartiet ge förvaltningen i uppdrag att hitta nya kreativa
samarbetspartners och därigenom kunna göra olika tillfälliga konstprojekt i
Kungsholmens parker för att ytterligare öka attraktiviteten.
Förvaltningen är positiv till mer konst i Kungsholmens parker, både permanent
och tillfällig och håller med om att konstinstallationer är ett bra sätt att locka fler
besökare och göra parkerna än mer attraktiva. Konst finns ofta med som en viktig
del av upprustningsprojekten i parkerna men investeringsramarna är ofta små och
möjligheten till konstnärliga inslag blir därmed begränsade. Förvaltningen inleder
gärna fler samarbeten med konstnärer och konstskolor för att i förlängningen ge
dessa i uppdrag att skapa tillfälliga konstverk i våra parker men poängterar att en
särskild budget då måste finnas för detta. Förvaltningen välkomnar särskilt externa
initiativ som har finansiering och bidrar gärna med sin kunskap och hjälp att finna
lämpliga platser för tillfälliga eller permanenta konstinstallationer.

Box 3128. Tulegatan 13
Telefon 08-508 09 000. Fax 08-508 09 253
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/kungsholmen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.3-687-2012
SID 2 (3)

Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsförvaltning mottog i november 2012 en skrivelse från
Charlotta Schenholm (fp) och Astrid Gustavsson (c). Skrivelsen handlar om att
öka andelen kost i Kungsholmens parker. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 29 november att skrivelsen skulle överlämnas till förvaltningen
för beredning.
Ärendet
Med sin skrivelse vill Folkpartiet och Centerpartiet ge förvaltningen i uppdrag att
hitta nya kreativa samarbetspartners och därigenom göra olika tillfälliga
konstprojekt i Kungsholmens parker för att ytterligare öka attraktiviteten.
Folkpartiet föreslår att samarbete med Konstfack, andra konstskolor och lokala
konstnärer ska inledas för att sedan låta dessa göra olika tillfälliga
konstinstallationer i våra parker. Man efterlyser nytänkande och spännande idéer
och föreslår också konstvandringar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till mer konst i Kungsholmens parker, både permanent
och tillfällig och håller med om att konstinstallationer är ett bra sätt att locka fler
besökare och göra parkerna än mer attraktiva. I samband med programarbete och
upprustningsprojekt finns idag konst ofta med som en viktig aspekt att få in i
parkerna på ett eller annat sätt och ett samarbete med Stockholm konst
(Kulturförvaltningen) finns sedan tidigare. Men då investeringsramarna ofta är
små och många andra delar också ska inrymmas är det en fördel att eventuella
konstinslag också blir praktiska och användbara i parken, det kan till exempel
handla om en kreativ belysning, en speciell parkbänk eller en lekskulptur.
I programarbetet för Stora Essingens strandstråk föreslår förvaltningen platser för
konstinstallationer i Broparken och vill därigenom öppna upp för konstnärliga
initiativ som kan hjälpa till att befolka platsen och göra den mer spännande. Under
2013 ska också dialog hållas kring ytorna under Tranebergsbron och ett bra sätt att
väcka liv i platsen och ge den extra fokus under en tid skulle kunna vara någon typ
av tillfällig konstinstallation, dock krävs någon form av extern finansiering för att
det ska kunna genomföras.
Förvaltningen inleder gärna fler samarbeten med konstnärer och konstskolor för
att i förlängningen ge dessa i uppdrag att skapa tillfälliga konstverk i våra parker
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men poängterar att en särskild budget då måste finnas för detta. Förvaltningen
välkomnar särskilt externa initiativ som har finansiering och bidrar gärna med sin
kunskap och hjälp att finna lämpliga platser för tillfälliga eller permanenta
konstinstallationer.
Bilaga
Skrivelsen
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