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Konstprogram Lugnet

Uppdaterad version 2018
P.g.a. förändrade omständigheter kring Lugnet justerades konstprogrammet av enhetschef
Cecilia Brauer, konstnär Backa Carin Ivarsdotter samt konstkonsult Po Hagström vid ett möte
23 februari 2018. Justeringarna har förankrats hos konsthallschef Miriam Andersson Blecher.
Bakgrund
Enligt lagen om LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) är kommunerna
skyldig att tillhandahålla små boendeenheter.
Lugnet ligger med närhet till naturområden, fornlämningar och badplats i ett radhusområde i
norra norsborg på Lugnets väg. Tomten har varit obebyggd men nu ska det byggas ett LSS
gruppboende med sex lägenheter. Alla brukare är har egna bostäder och egna utemiljöer.
Framför fastigheten kommer det finnas en parkeringsplats och en väg. Bakom byggnaden
finns en gemensam yta som är tillgänglig för alla. Denna yta kommer inhägnas gentemot ett
angränsande skogsparti.
Process och referenser
En arbetsgrupp bildades för att diskutera konstens möjligheter för den specifika miljön på
Lugnet. Dels diskuterades de krav som ställs på konstens innehåll för de boende på ett LSSboende. Dels har vi jämfört med konst i liknande miljöer, som t.ex. SLL-boendena Dynamiten
och Stigbygeln i Botkyrka. Tillsammans har gruppen sett på och diskuterat olika slags konst.
Detta har skett vid möten samt via mail. Utifrån vad som framkommit har detta konstprogram
formulerats.
Målgrupp
Konsten kommer vara en del av Lugnets miljö under många år framöver. Målgruppen är
främst de boende på Lugnet, i andra hand även personalen. Målgruppen är personer utan
eller med lindriga utvecklingsstörningar.
Förutsättningar och placering
Av olika skäl är det olämpligt med konst inne. Redan från början har därför arbetsgruppen
undersökt möjligheterna för utemiljön.
Installation av konsten sker i augusti 2018 vilket ger rimlig tid för produktion.
Bakom fastigheten finns en mindre yta, skyddad för insyn. Vid gemensamma aktiviteter
utomhus (t.ex. grillkvällar) är det denna plats som kommer användas varför den är särskilt
lämpad. Platsen är dock trång och ska ev. vara tillgänglig både för snöröjning och
utryckningsfordon.
Enhetschef Cecilia Brauer kommer undersöka möjligheterna för belysning.
Ritning återfinns på s. 3.
Arbetsgrupp och brukarinflytande
Den initiala arbetsgruppen bestod av Krister Nilsson, blivande enhetschef; Paulina Thornton,
samordnare; Joni Leppaaho, byggprojektledare; Po Hagström, konstkonsult.
2018 ersattes enhetschefen av Cecilia Brauer och samordnaren av Pia.
Eftersom det inte skett någon inflytt i Lugnet kommer de boende inte delta direkt i processen.
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Kommunens konstråd består av följande ledamöter:
Robert Aslan, ordförande (s); Stig-Åke Karlsson, (s); Pia Carlson, (v); Märta EngelberthFridell (m); Yusuf Aydin, (kd)

Syfte och mål
• Ett LSS-boende har höga krav på all utformning. Det som installeras måste tåla
ovarsam (och t.o.m. våldsam) behandlig och ska heller inte vara möjlig att skada sig
på. Vidare kan många slags bilder och motivkretsar skapa ett obehag hos de boende.
Detta ställer specifika krav både på verkets placering, material, montering samt
innehåll.
• Arbetsgruppen vill att konstverket skall placeras i anslutning till Lugnets bakgård.
• Verket har med fördel en reflekterande yta som speglar sin omgivning och därmed
förändras med årstider och ljusförhållanden.
Tidsplan
2017 okt
2017 nov
2017 dec
2018 april 17
2018 aug
2018 aug/sept
2018 sept/okt

Analys, Arbetsgrupp bildas.
Konstprogram skrivs
Konstnärsval, Skissperiod inleds
Skisspresentation, genomförandefas inleds
Installation av konsten
Invigning av Lugnet
Inflyttning i Lugnet

Förslag på konstnärer
Den första arbetsgruppen utgick från de speciella behov som finns för miljön och
brukargruppen. Tre konstnärsförslag godkändes vilka sedan föreslogs Botkyrkas konstråd.
Dessa var: Backa Carin Ivarsdotter, Willem Andersson och Frida Tebus.
Konstnärsval
Konstrådet beslutade 12 december 2017 att konstnär Backa Carin Ivarsdotter skall få
uppdraget.

Budget
Konstkonsult
20 tkr
Skissarvode konstnär
20 tkr
Konstnärsarvode + utförande, inkl material, teknik, installation 120 tkr
Summa 160 Tkr
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Ritning
Mörk ton: byggnader; Ljus ton: utemiljö; Röd ton: angiven plats för konsten.
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