
Ärende nr 
Kulturnämndcn 

upPleal.9, 
G 
A 1  1G,   Mån 	Dao 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Ehn Anna 
Peter Tuva-Li 

2016-11-02 	KTN-2015-0540 

Kulturnämnden 

Konst för Nya Tiundaskolan — korrigering av arvode 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna möjlighet att utöka redan beslutade arvode om 700 tkr med upp till ytterligare 
300 tkr för Anton Alvarez konstnärliga gestaltning till Tiundaskolan 

Sammanfattning 
Tilläggsärende angående arvode till Anton Alvarez 

Bakgrund 
För Tiundaskolan har kulturförvaltningen anlitat två konstnärer, Jenny Nolstam och Anton 
Alvarez vars skisser för gestaltningsuppdrag godkänts av kulturnämnden. Nu behöver 
summan för Anton Alvarez arvode utökas. 

Ärendet 
Konstnärerna Jenny Nolstam och Anton Alvarez har valts ut av kulturnämnden för att 
konstnärligt gestalta Tiundaskolan. Skisser godkändes i juni 2016. För konstnärerna har 
kulturnämnden godkänt arvoden om 700 tkr vardera. För hela projektet är avsatt 1 700 tkr. 

Enligt Anton Alvarez skiss avses 16 paviljongtak uppföras på Tiundaskolans skolgård. 
Projektet blir mer kostsamt än arvodet tillåter. Projektet som drivs av Skolfastigheter AB och 
Byggdialog har avsatt en summa för paviljongtak som nu istället går in i det konstnärliga 
projektet, 322 tkr. Överskjutande del, upp till 300 tkr, föreslås nu tas av de 300 tkr som finns i 
kulturnämndens investeringsbudget för konstnärlig gestaltning på Tiundaskolan. 
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Anton Alvarez förslag är synnerligen uppskattat av konstkommittén. Skolfastigheter AB ser 
mycket positivt på förslaget och ser gärna att vi förverkligar gestaltningen, vilket också 
arkitekt och övriga i projektet gör. Byggprojektets konstruktörer och byggledare bistår med 
kunskap och arbetsinsatser vad gäller praktiska lösningar för konstruktion och material och 
funktion i samråd med Skolfastigheter AB. Kulturförvaltningen gör bedömningen att Anton 
Alvarez gestaltning tillför hela skolmiljön stora värden och fint kompletterar Jenny Nolstams 
inomhusgestaltning. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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