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§ 221 Dnr KUN 2021/00411-7.3.1 

Beslut - Genomförandeuppdrag till konstnär för konstnärlig gestaltning 
Rudbeckianska Gymnasiet 400år 

Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Niclas Lindberg, 

kulturchef, Ulrika Gustafson, direktör Stadsarkivet, Anne Halén, strateg kultur, Pernilla 

Arvidsson, controller, lämnar sammanträdesrummet på grund av sekretess. 

Beslut 

1. Genomförandeuppdrag för Konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år om 

1 900 000 kr tilldelas konstnären Ann-Sofi Sidén och hennes skissförslag Lekplatsen 

enligt ”Motivering godkännande av skiss för konstnärlig gestaltning Rudbeckianska 

gymnasiet 400år” daterad 2021-11-01. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Konstprogrammet ”Konstprogram – Konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 

400år” (DNR: KUN 2019/00604, se bilaga 1) och Skissuppdrag till konstnären för 

konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år (Dnr KUN 2021/00174) är beslutade 

av Kulturnämnden. Konstnären som enligt Kulturnämndens beslut har tilldelats skissuppdrag 

är Ann-Sofi Sidén, en av Sveriges mest tongivande samtidskonstnärer. 

 

Västerås stads strategiska projekt ”Rudbeckianska gymnasiet 400 år” drivs av stadsledningen 

inom Västerås stad och firar 400-årsjubileet av anläggandet av Sveriges första gymnasium 

1623. Jubileets syfte är bland annat att lyfta betydelsen av Västerås som kunskaps- och 

lärostad och Västerås historiska betydelse för Sveriges utveckling, idén om allas rätt till 

utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd.  

Konstnärens uppdrag är att genomföra en platsspecifik konstnärlig gestaltning i samma 

kvarter som Rudbeckianska gymnasiet, i direkt anslutning till Västerås domkyrka, 

stadsbibliotek och Botaniska trädgård. Gestaltningen ska ta hänsyn till uppdragets och 

platsens unika förutsättningar, omgivande arkitektur, konst och de starka kulturvärden som 

finns i kvarteret. Konsten ska färdigställas för att invigas under jubileumsåret 2023. 

 

Uppdraget omfattar: 

- Platsgestaltning av mindre plats vid entrén till kvarteret i korsningen Biskopsgatan Östra 

kyrkogatan. Denna plats ska innehålla skulptural gestaltning av permanent karaktär. 

 

- Markytskikt med möjlighet till mönsterbildning i marksten på gång- och cykelbana i 

förlängningen av Östra kyrkogatan, mellan Domkyrkan och Stadsbiblioteket. Den 

konstnärliga gestaltningen här ska vara av semi-permanent karaktär.  

 

Förordande till beslut är berett utifrån konstnärlig grund av projektets Urvalsgrupp. 
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Urvalsgruppen har beslutat godkänna Ann-Sofi Sidéns skiss Lekplatsen enligt motivering i 

bilaga 2 ”Motivering godkännande av skiss för konstnärlig gestaltning Rudbeckianska 

gymnasiet 400år”.  

Samtliga personer i urvalsgruppen har gestaltningskompetens, flertalet av dem är 

konstsakkunniga. 

 

Tillsammans med tre tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga och 

landskapsarkitekt) har tre namnkunniga externa urvalsexperter deltagit vid 

skisspresentationen: Ann Magnusson, AM Public, en av Sveriges mest erfarna konsulter inom 

offentlig konst, David Svensson, konstnär, som genomfört ett 30-tal gestaltningsuppdrag, 

varav ett i Västerås ”Light Stream” (2020, beställare Mimer) och Maaretta Jaukkuri, curator 

baserad i Helsingfors, är curator för Hanaholmen Art Park, Helsingfors, har tidigare bland 

annat varit curator för Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen och Chief Curator på 

KIASMA i Helsingfors. 

 

Förordande är även berett i den Interna arbetsgruppen för konstprojektet. Den Interna 

arbetsgruppen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom Västerås stad som har bedömt 

skissens funktionsaspekter till exempel förslag till material och teknik. 

Skissförslag Lekplatsen bedöms sammanfattningsvis vara väl lämpat för ett genomförande 

och beslut om genomförandeuppdrag till konstnären Ann-Sofi Sidén förordas.  

 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden: 

Genomförandeuppdrag för Konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år om 1 900 000 

kr tilldelas konstnären Ann-Sofi Sidén och hennes skissförslag Lekplatsen enligt ”Motivering 

godkännande av skiss för konstnärlig gestaltning Rudbeckianska gymnasiet 400år” daterad 

2021-11-01. 

Yrkanden 

Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 

paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar enligt detta.  

 


