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Inledning/ Sammanfattning 
Utskogens nya förskola är ambitiöst planerad och kommer invigas hösten 2017. En 
markyta vid ingången till förskolan har avsatts för ett konstverk och belysning är också 
förberett. Konsten skall ge en spännande upplevelse för alla barn under lång tid 
framåt, samt utgöra ett välkomnande intryck för alla som besöker förskolan. 
 
 
 
Projektgrupp: 
Projektgruppen för konsten består huvudsakligen av: 
Ewa 
Irina 
Peter 
Magnus 
Po 
 

Danelius 
Holmlund 
Bertilsson 
sandqvist 
Hagström 

Pedagog 
Pedagog 
Projektledare, nybyggnation 
Byggplatschef, NCC 
Konstkonsult 

 
 
Vid behov inkluderar arbetsgruppen: 
Nanna Leth  Konstsekreterare Nacka, Kulturcentrum 
Monica Lundberg  Rektor, Utskogens förskola 
    
 
 
 
 
 
 
Allt arbete ska utgå från Nackas vision: 
 
 

Öppenhet  och mångfa ld  
Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 
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1 Bakgrund/ Uppdrag 
Bakgrund 
Utsskogens nuvarande förskola har passerat sin tekniska livslängd. Den byggdes på 70-talet 
och har stora behov av underhåll och renoveringar. Kostnaderna för de nödvändiga 
åtgärderna bedöms öka kraftigt framöver. 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott investerar 72,5 miljoner kronor i den nya 
förskolan som byggs ungefär 500 meter öster om den nuvarande förskolan. Den ska rymma 
åtta avdelningar och 160 barn i två våningar. Förskolan kommer ha ett eget tillagningskök. 
Förskolan projekterades under våren 2016. Bygglov och startbesked utfärdades av miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden. Byggnationen startade i början av sommaren 2016. Maj 2017 
kontaktades konstsekreterare Nanna Leth. Byggnationen färdigställs hösten 2017 och 
konsten invigs senast våren 2018. 
Allt arbete utgår från Nackas vision ”Öppenhet och mångfald. Vi har förtroende och 
respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar.” 
Miljön för skolan kan sammanfattas med välfärd skolas ledord: Kreativitet, Flexibilitet, Trygghet 
och Hållbarhet. 
 
 
Uppdrag: 
Projektansvarige RE kontaktade konstsekreterare NL och beställde konstuppdrag för 
Utskogens nya förskola i maj 2017. 
 
 

2 Mål/ Syfte 
1. Barnperspektivet ska beaktas. Barnen är målgrupp och barn i alla åldrar ska på 

något sätt kunna ta del av konstverket. 
2. Konstverket skall – förutom att vara ett samtidskonstverk av hög kvalitet – bidra 

till förskolans miljö genom att barnen ska få en upplevelse som lekredskap inte kan 
ge.  

3. Verket har tilldelats en yta vid ingången.  
4. Konsten kommer in sent i byggprocessen, varför konstnären saknar möjligheter att 

samverka med övrig entreprenad. Däremot skall den tilldelade ytan förses med 
fundament, belysning, vatten samt dränering.  

5. Verket skall motsvara samtliga säkerhetsföreskrifter för en lekmiljö och skall vara 
enkelt att underhålla. 

6. Vi beaktar tillgänglighetsaspekten och barn i samtliga åldrar oavsett 
funktionsförmåga skall, på något sätt, kunna ta del av verket. 

7. Verkets placering är vid entrén och kommer möta samtliga barn, föräldrar och 
personal dagligen. Verket behöver inte ha funktionen av en symbol för förskolan, 
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men har med fördel ett utryck som motsvarar ett blickfång och/eller en mötesplats 
och/eller en välkomnande gest.  

8. Konstverket skall vara föränderligt. 
9. Eftersom möjligheter till vattenlek finns (se punkt 4) inkorporeras gärna detta. 
10. Många barn ska kunna använda verket samtidigt. 
 
 

3 Målgrupp 
Konsten kommer vara en del av förskolans miljö och verksamhet under många år 
framöver och målgruppen är i synnerhet de barn som vistas där.  
Vidare måste personalen se att konsten har en naturlig plats i deras verksamhet. 
Konstverket ska kunna uppskattas av alla barn, oavsett funktionsförmåga, även om 
man kanske inte kan uppleva det på samma sätt. 
 

4 Förutsättningar 
På den nya skolan ska cirka 160 barn leka och umgås på en begränsad yta. Utemiljön är 
redan planerad och en yta har avsatts för konstverket.  
Konsten har kommit in extremt sent i detta projekt vilket inte bara begränsar 
möjligheterna att samverka med övrig entreprenad, det minskar även konstnärens 
tidsram, vilket möjligen går ut över hur budgeten kan användas mest effektivt. 
Konstverket måste det uppfylla samma säkerhetsföreskrifter som lekredskap.  
 

5 Placering 
Se punkt 10, sidan 7. 
 

6 Brukarinflytande 
Arbetet med att finna rätt konst för sammanhanget drivs av en arbetsgrupp. 
Det finns en önskan att barnen på förskolan ska kunna bidra till projektet med 
pedagogernas hjälp, att de ska få insyn i konstprojektet och att de ska kunna arbeta 
utifrån konstnärens tematik inför en egen utställning. 
 
 

7 Tidsplan 
2017 Maj 
2017 Juli 

Arbetsgruppen sätts samman, processen inleds. 
Konstnär kontaktas, skissavtal tecknas och skissperiod inleds. 
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2017 Aug 
2017 Okt 
2017 Nov 
2018 April  
 

Förskolan tas i bruk 
Skisspresentation 
Genomförandefas inleds  
Besiktning, utvärdering, dokumentation 

 

8 Konstnärsval 
Efter att arbetsgruppen diskuterat närmare 60 konstverk och sedan i detalj resonerat 
kring 3 konstnärer (1 man-2 kvinnor) föll valet på konstnär ----- 
 

9 Budget 
Skissarvode konstnär 30 000 kr 
Konsultation och inspektion, lekplatssäkerhet, 3-4 tim 5 000 kr 
Belysning, Vatten, fundament, dränering Ingår i entreprenad 
Genomförande: arvode utförande (ca. 90 000 kr), material, 
teknik, installation, försäkringar, frakt, etc.  

275 000 kr 

 
Summa 

 
310 000 kr 
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10 Bilaga Placering 
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