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Mottagare

Kommunledningsutskottet

Beslut om budget för projekt Norra Tyresö Centrum
Konst
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsbudget för genomförandet av ’Konstprogram för Norra
Tyresö Centrum om 5 mnkr godkänns.
2. Investeringen ingår i befintlig budgetram för Norra Tyresö Centrum
och genomförs i takt med paraplyprojektets etappindelning.

Stefan Hollmark
Kommundirektör
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Sara Kopparberg Nordemo
Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning
Just nu planläggs och bebyggs den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum.
Ambitionen är att Norra Tyresö Centrum ska vara ett modernt
kommundelscentrum med stora stadskvaliteter. För att nå detta vill Tyresö
kommun uppföra offentlig konst i den nya stadsdelen. Ett konstprogram för
Norra Tyresö centrum togs 2016 fram av en konstkonsult tillsammans med en
arbetsgrupp i kommunen och år 2018 påbörjades arbetet med att genomföra
konstprogrammet. Processen som kommunen arbetar efter i genomförandet av
konstprogrammet är fastslagen i styrdokumentet ”Riktlinjer för konstnärlig
gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun”
Enligt dessa riktlinjer ska beslut angående budget för konstnärlig gestaltning
fattas i den nämnd som ansvarar för byggprojektets budget. I detta fall ligger
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den konstnärliga gestaltningen inom projektet Norra Tyresö Centrum (NTC)
vars budget beslutas av kommunstyrelsen. Projektet NTC Konst har fram tills
nu haft en egen budgetpost inom NTC i investeringsprogrammet, som
beslutats årligen, men förvaltningen anser inte att det är ett sådant beslut som
avses i riktlinjerna. Ett separat formellt budgetbeslut bör fattas varför detta
ärende nu tas upp.

Beskrivning av ärendet
Just nu planläggs och bebyggs den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum.
Ambitionen är att Norra Tyresö Centrum ska vara ett modernt
kommundelscentrum med stora stadskvaliteter, där Tyresö Centrum och
Tyresövallen kopplas ihop. Området ska erbjuda hållbara förutsättningar och
inbjuda till aktivitet, lek och kontakter i de offentliga rummen. Fokus för
kvarteren ligger på hållbar stadsutveckling, både socialt, ekonomiskt och
ekologiskt. För att nå dessa mål vill Tyresö kommun bland annat uppföra
offentlig konst i den nya stadsdelen. Konst har en unik förmåga att tillföra
mänskliga, sinnliga och poetiska värden i en stadsmiljö. En konstnärlig
gestaltning bidrar till att öka attraktionskraften och skapa mervärde på en plats.
Det ger en visuellt tilltalande miljö, väcker frågor och skapar mötesplatser i det
offentliga rummet.
Ett konstprogram för Norra Tyresö centrum togs 2016 fram av en konstkonsult tillsammans med en arbetsgrupp i kommunen. Konstprogrammet
fastslog ett gemensamt övergripande tema för de konstnärliga gestaltningarna
som ska uppföras inom Norra Tyresö Centrum: Det levande vattnet. I detta
program identifierades också ett antal platser inom området som lämpliga för
offentlig konst (se bilaga 3 ”Konstprogram för Norra Tyresö Centrum”).
År 2018 påbörjades arbetet med att genomföra detta konstprogram och 2
konstprojekt är i nuläget under arbete.
Processen som kommunen arbetar efter i genomförandet av konstprogrammet
är fastslagen i styrdokumentet ”Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av
offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun” som antogs av
Kommunstyrelsen 2014 (se bilaga 2). Enligt de riktlinjerna ska beslut angående
budget för konstnärlig gestaltning fattas i den nämnd som ansvarar för
byggprojektets budget. I detta fall ligger den konstnärliga gestaltningen inom
projektet Norra Tyresö Centrum (NTC) vars budget beslutas av
kommunstyrelsen. Projektet NTC Konst har fram tills nu haft en egen
budgetpost inom NTC i investeringsprogrammet, som beslutats årligen, men
förvaltningen anser inte att det är ett sådant beslut som avses i riktlinjerna. Ett
separat formellt budgetbeslut bör fattas varpå detta ärende nu tas upp.
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Totala budgeten för genomförandet av konstprogrammet är föreslagen till 5
miljoner kronor. En sammanställning av hur budgeten är tänkt att fördelas
mellan de olika konstprojekten samt när i tid dessa planeras genomföras
återfinns i Bilaga 1 ” Tidplan och budgetfördelning för NTC Konst”. Denna
budget omfattar endast alla externa kostnader som finns för konstprojekten
såsom exempelvis skissarvode och framställande av verk. Budgeten omfattar
inte kostnader för intern arbetstid utan detta finansieras inom ramen för NTC
paraplyprojekts övergripande investeringsprogram.
Då två av konstprogrammets konstprojekt redan startat har budget för dessa
redan tidigare beslutats om separat i stadsbyggnadsutskottet (2020-04-22 §7)
och kommunstyrelsen (2020-05-05 §74). Dessa budgetar, på tillsammans 2,6
miljoner kronor är här medräknade i den totala budgetsumman om 5 miljoner
kronor.
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns nedan.

Enklare prövning av barns bästa
Barn berörs av ärendet på så sätt att dess framtida resultat kommer påverka
deras närmiljö. Denna påverkan bedöms dock vara i endast positiv riktning och
inga åsikter har inhämtats från barn och unga i detta skede.

Bilagor:
Bilaga 1. Tidplan och budgetfördelning för NTC Konst
Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser i Tyresö kommun
Bilaga 3. Konstprogram för Norra Tyresö Centrum

Diarienummer

KSM 2021-466

