1 (3)
2020-10-23
TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2020/268

Natur- och trafiknämnden

Informationsärende gällande projektet framtagning
av kommunspecifika avspärrningsfundament
(betongsuggor)
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2018 att avsätta medel för att ta fram ett Nackaspecifikt
avspärrningsfundament (betongsugga). Efter en process där uppdraget annonserades och
inkomna anbud utvärderas, fick tre konstnärer ett skissuppdrag på att ta fram prototyper i
skala 1:10. Dessa kommer ställas ut i stadshuset i mitten av december. En jury bestående
av presidiet i Natur- och trafiknämnden samt kommunens stadsarkitekt och stadskreatör
kommer att kora en vinnare. För att stärka barnperspektivet kommer en lågstadieklass
bjudas in för att rösta fram sin favorit, vilket kommer lämnas som underlag till juryn.
Ärendet
De vanliga avspärrningsfundamenten som används i trafikmiljö kallas för betongsuggor.
Fundamenten är tillverkade av betong och väger ca 300 kg och ska förhindra biltrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om en investeringsbudget för projekt Framtagning
av kommunspecifika avspärrningsfundament (betongsuggor) om 1 miljon kronor (för
investeringsbeslut från NTN se bilaga 1). Dessa kommer att användas på centrala platser
där många medborgare rör sig dagligen, för att stärka Nacka kommuns identitet och öka
trivseln.
Tre konstnärer har fått ett skissuppdrag att ta fram ett förslag i storlek 1:10 och en av
dessa ska koras till vinnare. Den vinnande konstnären får i uppgift att ta fram den
slutliga produkten.
För att anlita tre konstnärer har uppdraget utlysts i Nackas KreatörsPool. En tid innan
annonseringen i Kreatörspoolen, gjordes ett arbete för att marknadsföra det kommande
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uppdraget och KreatörsPoolen. Information om uppdraget skickades ut till konstnärer
och konstnärskollektiv. Konstnärer uppmanades att söka sig till poolen, för att kunna ta
del av det utannonserade uppdraget.
Efter att annonsen släpptes i kreatörspoolen valde 16 konstnärer att lämna anbud.
I anbudet fanns fem krav som konstnärerna behövde uppfylla, s.k. Ska-krav. Kraven var
bland annat erfarenhet av professionell konst inom skulptur eller annan 3D, beskrivning
över hur Nackas själ ska gestaltas och tre referensuppdrag jämförbara med detta
uppdrag. Utöver de fem kraven fanns också tre meriterande krav.
Det var dessa krav som anbuden sedan blev bedömda på. Elva tjänstemän och en extern
konstexpert utvärderade samtliga anbud i en workshop, och fick på så vis fram de tre
som blev tilldelade skissuppdrag. De tre valda konstnärerna levererade samtliga ska-krav
och meriterande krav, samt visade upp ett väl genomarbetat anbud och presentation över
uppdraget.
Prototyperna levereras och ställs ut i Nacka stadshus i mitten av december. En jury får
sedan i uppgift att kora vinnaren, under januari 2021. Den vinnande konstnären får i
uppdrag att ta fram den första betongsuggan enligt sin prototyp, men nu i fullstorlek
skala 1:1. Detta sker under våren 2021.
Juryn kommer bestå av:
- Politikerna Hans Peters (Centerpartiet), Peter Zethraeus (Moderaterna) och Lina
Olsson (Nackalistan). Dessa politiker utgör presidiet för NTN med en
representation från såväl majoritet som opposition.
- Stadskreatören Fredrika Friberg som är konstnär och arbetar dagligen med konst i
det offentliga rummet.
- Stadsarkitekt Nina Åman som arbetar med det stora perspektivet i det offentliga
rummet för att skapa sammanhang i miljöer över hela Nacka.
För att stärka barnperspektivet i korandet av vinnare, kommer en klass från lågstadiet
ifrån en närliggande skola att bjudas in för att gå på vernissagen med prototyper och
sedan rösta fram sin vinnare. Detta ges sedan som ett underlag till juryn att använda till
deras slutliga bedömning.
Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.
Konsekvenser för barn
Betongsuggor är av ett gediget material som håller för att klättra på. Är utformningen av
betongsuggorna av lekfull karaktär tilltalar det barn och förstärker barnens möjligheter
att känna igen platser. Karaktäristiskt utformade betongsuggor kan bidra till barns
hemkänsla i både nya- och gamla områden i Nacka kommun.
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