
KONSTPROGRAM 
Konst på landsbygd 2021 
Kungsäter 
 
Bakgrund och syfte 
Kungsäter är en mindre tätort belägen i nordöstra hörnet av Varbergs kommun, med 

dalgångar och skogsmarker runt Viskans vattensystem. Kommunen har tagit fram en 

fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas på lång sikt. Den fördjupade 

översiktsplanen ska skapa förutsättningar för Kungsäter att utvecklas och stärkas som 

serviceort, möjliggöra en god livsmiljö och företagsmiljö såväl som att värna, tillgängliggöra 

och utveckla natur- och rekreationsområden. Kungsäters byalag är aktivt och har bland annat 

tagit initiativ till Kungsätersbygden med kartor, vandringsleder, besöksmål och sevärdheter. 

Översiktsplanen visar på behovet att stärka social och ekologisk hållbarhet bland annat 

genom att utveckla Kungsäters centrum; skapa fler mötesplatser samt natur- och 

rekreationsområden. Särskilt utpekat är grönområdet i anslutning till Rhododendronparken. 

Inom området och i dess närhet finns minnesmärken, grillplats, kyrkoruin och utsiktsplatser. 

Parken är öppen för alla och besöks ofta av den närliggande skolan.  

Genom tre konstnärliga gestaltningar förväntas platsens identitet, kvalitet samt ekologiska- 

och sociala hållbarhet stärkas. Social hållbarhet handlar om att långsiktigt ta vara på 

grundläggande mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet att hushålla med resurserna så 

de räcker till kommande generationer.  

De konstnärliga gestaltningsuppdragen 
Tre platsspecifika konstverk kommer att bilda en mindre skulpturpark i centrala Kungsäter, 
integrerad med ortens Rhododendronpark. Platsspecifik konst utgår från att ta en plats i 
anspråk och med en gestaltningsprocess förändra platsens karaktär.  
 
Tre konstnärer ska upphandlas för totalt tre mindre konstnärliga gestaltningar. 
Konstnärernas uppdrag är att utforma varsin permanent konstnärlig gestaltning som utgår 
från platsen. Materialen ska vara hållbara och beständiga, med hänsyn tagna till 
miljöaspekter. Med fördel kan återbruk eller restmaterial användas. I Kungsäter finns flera 
tillverkningsindustrier och research kan göras huruvida ett samarbete kan inledas. Med 
fördel kan en undersökande konstnärlig metod användas. Det finns möjligheter att 
undersöka t.ex. naturen, landskapet, samhället, tillverkningsindustrin, kulturarvet eller en 
situation. Vi ser gärna att de tre konstverken har olika uttryck, metod, placering och teknik. 
Mer information om platsen ges vid skissuppstart. 
 
Utförande och omfattning av skissuppdrag  

• 1 st visuellt skissförslag och 1 st placeringsskiss presenteras i tryckt form i storlek 
50x70 cm, monterade på kartong eller kapa-skiva.  

• 1 A4 med Projekt- och idébeskrivning. 

• Specificerad budget och fullständig kostnadsöversikt med offerter. 

• Skötselanvisningar. 

• Den konstnärliga idén ska tydligt framgå, utan annan vägledning eller förklaring. 
 
Konstnärerna kommer att ha en löpande dialog med samordnare för offentlig konst under 
skissarbetet. 
 
Utförande och omfattning av gestaltningsuppdrag 

• Material och konstruktion ska vara beständigt och fungera för utomhusmiljö. 

• Garantera säkerhet med en tekniskt säker och hållbar lösning.  

• Garantitid 3 år. 



• Hållbarhet och förvaltningsaspekter såsom skötsel måste vara väl genomtänkta och 
alla materialval måste vara anpassade för miljön där konstverket placeras. 

• Materialval ska göras utifrån miljöaspekter. 

• Konstnären ansvarar för allt arbete som krävs för att realisera skissen, i dialog med 
uppdragsgivaren. 

• Konstnären förbinder sig att delta på erforderliga möten kopplat till uppdraget. Detta 
ska vara inkluderat i åtagandet av uppdraget och ger inte rätt till debitering av tid 
eller annan ersättning. 

• Konstnärerna har löpande dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen/samordnare 
för offentlig konst.  

 
Budget/ersättning 
Skissarvode: 3 x 30 000 kr (ex moms). 
Tre konstnärer får 30 000 kr (ex moms) vardera. Inkluderar samtliga kostnader som 
konstnären har för att ta fram ett skissförslag: konstnärsarvode (inkl. sociala avgifter), 
research, möten, resor/logi etc. 
Utbetalning: Arvodet utbetalas mot faktura efter att skissen lämnats in och godkänts.  
Vid ej komplett skissförslag kan arvodet reduceras.  
 
Konstnärlig gestaltning: 3 x 235 000 kr (ex moms). 
Tre konstnärer får 235 000 kr (ex moms) vardera. Inkluderar samtliga kostnader som 
konstnären har för att realisera sin skiss till färdig gestaltning: konstnärsarvode (inkl. sociala 
avgifter), försäkringar, produktionskostnader, underkonsulter, konstruktionsritningar, 
transporter, möten, resor/logi, markberedning, montering. 
Utbetalning:  
Första delen utbetalas efter avtalsskrivning à 100 000 SEK (ex moms).  
Andra delen utbetalas efter avstämning i X à 65 000 SEK (ex moms).  
Tredje delen utbetalas efter slutbesiktning 70 000 SEK (ex moms). 
 
Inget arvode utgår för intresseanmälan och anbudslämning. 
 
Tidsplan 
2020 
22 okt - Beslut om konstprogram i kultur- och fritidsnämnden.  
3 nov – Utlysning. 
30 nov - Sista dag för inlämning av intresseanmälan. 
10 Dec– Beslut om skissuppdrag.  
 
2021 
14 jan- Uppstartsmöte för skissuppdrag med platsbesök.  
Jan-mars - Skissarbete 
Mars v.9 - Skissinlämning. 
April - Tilldelningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden. 
Maj-sept - Konstnärligt gestaltningsarbete.  
Okt -  Slutbesiktning. 
 
Tidsplanen är preliminär. 
 
Urval/bedömning 
Steg 1. Sakkunniga inom kulturenheten, Varbergs kommun, gör ett första urval av inkomna 
intresseanmälningar. 7-9 konstnärer väljs ut. Steg 2. En jury bestående av Varbergs 
kommuns konstråd, sakkunniga och representant från Kungsäter väljer ut 3 konstnärer som 
får skissuppdrag. Steg 3. Inkomna skissförslag bedöms av juryn. Steg 4. Beslut om tilldelning 
av gestaltningsuppdrag fattas av kultur- och fritidsnämnden. 
 



Uppdragsgivaren kan välja att inte gå vidare med någon av intresseanmälningarna. 
Uppdragsgivaren kan välja att inte gå vidare med ett eller flera skissförslag.  
 
I urvalsprocessen bedömer juryn inlämnade CV utifrån ställda krav och gör en estetisk 
bedömning av referensprojekten utifrån nedanstående kriterier. 
 
Urvalskriterier anbud/intresseanmälningar: 

• Förmåga att arbeta platsspecifikt, med rumslig skala i utomhusmiljö. 

• Intresse av att arbeta med hållbara material utifrån miljöaspekter.  

• Verkshöjd med fokus på unicitet och precision i tematik och uttryck. 

• Konstnärligt uttryck och metod i förhållande till projektets syfte och uppdrag. 

• Kunskapen att överblicka projekt som inbegriper flera verksamheter och samarbeten. 
 
Urvalskriterier skiss: 

• Konstnärligt uttryck och metod i förhållande till projektets syfte och uppdrag. 

• Verkshöjd med fokus på unicitet och precision i tematik och uttryck. 

• Genomförbarhet gällande såväl budget, tekniska lösningar som tidsplan. 
 
Tre konstnärer kommer att utses för skissuppdrag. Efter att skiss lämnats in och bedömts av 
urvalsgruppen och beslut tagits i kultur- och fritidsnämnden erhåller tre konstnärer 
uppdraget att realisera skiss och genomföra de konstnärliga gestaltningsuppdragen.  
 
Krav på sökande 

• Yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper/kollektiv kan lämna 
intresseanmälan/anbud. 

• För konstnärsgrupp lämnas anmälan/anbud av en huvudsökande som står som 
kontaktperson med organisationsnummer. 

• Sökande ska ha slutbetyg från konstnärlig högskoleutbildning, minst tre år, från 
svensk eller utländsk utbildning. Alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet 
på avancerad nivå under minst tre år. 

• Registrerad för F-skatt eller arbeta via företag med F-skatt.  
 

Krav på intresseanmälan/ansökan 
Obligatoriskt.  
1. CV över erfarenhet och utbildning.  
2. 3 referensverk/-projekt som visar relevant inriktning och kvalitet för uppdraget. 
Materialet ska vara både bilder och beskrivande text. Till bilderna bör ingå: titel, årtal, 
material/teknik, storlek samt plats, samarbeten, process etc. Max 200 ord för varje 
referensverk/projekt.  
3. Beskriv varför du/ni är intresserade av projektet relaterat till ditt konstnärskap. Max 400 
ord. 
 
Punkt 1-3 ska vara samlat i ett pdf-dokument.  
 
Urvalsgruppen har inte möjlighet att göra bedömning på andra verk än de som tas upp i 
anbudet, d.v.s. inga hänvisningar till webbsidor. Om referensprojekt består av digitalt 
material som film godtas länk till exempelvis Vimeo-konto. Att ta fram relevant 
referensmaterial innebär att lyfta fram delar i den konstnärliga praktiken som belyser 
förmåga att utföra det specifika uppdraget. 
 
 


