
Konsttävlingar

Södertälje sjukhus växer - Tre konstnärliga
uppdrag

Inbjudan
Landstingets Kulturförvaltning bjuder in konstnärer att anmäla intresse för tre konstnärliga
gestaltningsuppdrag för Södertälje sjukhus nya byggnader. Konsten ska föra dialog med platsen,
rummet och betraktaren.

Förutsättningar på platsen
Södertälje är en kommun i Stockholms län med cirka 92 000 invånare. I förhållande till sin storlek
tar man emot flest flyktingar i Sverige. Cirka hälften av invånarna har utländsk bakgrund. Att visa
respekt för individen och se olikheter som en styrka är en värdegrund i kommunen som genomsyrar
alla verksamheter. Södertälje växer och för att möta behoven byggs sjukhuset ut. Nya byggnader
länkas samman med de äldre till en helhet. Sjukhusets äldsta delar är från 1907 som tillsammans
med senare epokers utbyggnader ger en byggnadshistorisk karaktär. Nybyggnationen präglas av ett
modernt vårdperspektiv och miljötänkande. Sjukhuset har en stark lokal förankring. Verksamheten
arbetar utifrån ett humanistiskt medicinperspektiv, som omfattar en helhetssyn på människan och
hennes hälsa.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget
Tre interiöra uppdrag i de nya delarna av sjukhuset. Konsten ska vara platsspecifik och avväga
sammanhanget. Platserna är olika till sin karaktär och gäller andakts- och visningsrum, trapphus i
flera våningar och två längre korridorer i anslutning till en innergård.

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Som en stark och obunden kraft ska den stärka
humanistiska och demokratiska samhällsideal. Konsten ska samverka med arkitekturen och
verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflexion, distraktion, stimulans
och tröst.

I visningsrummet tar anhöriga avsked av en avliden. Det är ett litet rum och i anslutning till det
finns ett väntrum. Längre bort på samma våningsplan finns även ett andaktsrum som är tillgängligt
för alla besökare på sjukhuset. Konsten ska vara neutral gentemot olika livsåskådningar och ge
rummet ett lugn och stillhet.

Trapphus i fyra våningsplan där konsten gärna kan binda samman våningarna tematiskt och
samtidigt ge dem en egen särprägel. Trapphuset hanterar ett stort flöde av besökare som leds via
trappor eller hissar från entrén ut till olika mottagningar och vårdavdelningar. Här fogas nya och
äldre byggnader ihop vilket ger en trappförskjutning och en höjdskillnad mellan våningarna.
Glasade sidoväggar ger ett ljust och luftigt intryck.

De två långa korridorerna löper utmed den planterade innergården. Korridorerna och gården ligger
på samma nivå och de har kontakt genom glasfasaden. På motstående sida finns väggpartier med
dörrar som leder till mottagnings- och behandlingsrum.



Kravspecifikation
Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under Konst i
landstinget och Aktuella konstnärliga uppdrag. 

Budget
För skissuppdrag: 30 000 SEK exklusive moms. Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt
gestaltningsuppdrag, inklusive skissuppdrag beräknas till totalt 1 300 000 SEK exklusive moms och
kommer att delas på flera uppdrag. Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets
utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering,
underleverantörer/ assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt
konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och
underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också
anges inom budget. Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas
inom byggprojektets budget. 

Tidplan
• 2014-10-06 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresse-anmälan. 
• 2014, v44, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till ett enskilt och två parallella

skissuppdrag. 
• 2014-11-11, planerat startmöte för uppdraget.  
• 2015-01-20, avstämningsmöte under pågående skissarbete. 
• 2015-02-23, inlämning av skissförslag. 
• 2015-03-02, beslut om vilket skissförslag som skall utföras. 
• Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.  
• Början av 2017, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?
För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär 
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat

uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas. 

Dessutom vill vi att:

• den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler
där man bedriver vård 

• du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig
hög hållbarhet uppnås. 

• miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret som du hittar i högerspalten på denna sida. 

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag
Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av



kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under v 44
2014. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. 

Kontakt 
Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till Mia Zeeck och bör
vara inkomna senast 2014-10-02 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare
Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns
landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av
intresseanmälningar och urval. 

Intresseanmälan konstnärliga uppdrag

Intresseanmälan Akademiska sjukhuset J-huset -  Nya
uppdrag
Akademiska sjukhuset har ett centralt läge i Uppsala nära stadens centrum. Idag dominerar
"blocksjukhuset", de stora sjukhusbyggnader från 60- och 70-talet som ligger centralt placerade på
sjukhusområdet. En stor nybyggnad för vård och forskning byggs inom sjukhusområdets och ska
stå färdig 2017. Huvudgreppet för J-husets gestaltning är att dela in byggnaden i volymer och att ge
dessa volymer olika distinkta materiella karaktärer. J-huset vänder sig ut mot Dag Hammarskjölds
väg och utgör en tydlig markör för alla besökare till sjukhuset.

Vi inbjuder nu professionella konstnärer att lämna intresseanmälan till konstnärliga uppdrag
i J-husprojektet 

Se formulär längst ned på sidan  

Entré exteriört/interiört

Ytan framför J-huset skall ge en känsla av att fortsätta in i entréhallen och därmed lösa upp gränsen
mellan ute och inne. Den gemensamma golv- och markytan i natursten som börjar utanför J-husets
entré fortsätter in i entréhallen.Den konstnärliga gestaltningen utformas i nära dialog med arkitekt
och landskapsarkitekt för att skapa karaktär, identitet, tydlighet och orientering och därmed bidra till
att man som brukare känner sig välkomnad.  Konstnärer med stor materialkännedom samt intresse
för att arbeta seriellt eller med mönsterverkan sökes. Konstnären bör ha ett intresse för arbete i
offentlig miljö samt kunskap om olika skalor, både i detalj och helhet.

 

Stora ljusgården
Stora ljusgården är 15 meter bred och drygt 60 meter lång och har en central placering i J-huset.



Stora Ljusgården kommer i huvudsak att ses ovanifrån då den ansluter i markplan till plan 4.
Innergården omgärdas av stora offentliga och professionella stråk, vårdavdelningar och tillför
viktigt dagsljus till behandlingsrum på alla våningsplan (4 – 10). På gården finns två större glasade
ventilationsutrymmen/huvar, ett avluftstorn och en luftbro som tvärsar gården på plan 5 och vars tak
blir synligt från de övre våningsplanen.Konstnärer med intresse och erfarenhet av större rumsliga
gestaltningar sökes.

 

 

Lilla ljusgården/ Strålning
I denna viktiga och komplexa vårdmiljö med mycket utsatta patienter som behandlas i lokaler utan
fönster är det viktigt att öppna för alla olika möjligheter för en konstnärlig medverkan, både
byggnadsintegrerade gestaltningar och insatser med inköpt lös konst. En eller flera
gestaltningar med konstnär i nära samarbete med landskapsarkitekt och arkitekt sökes. Intresse för
komplexitet och rumsliga samband förutsätts.

Ambulansvägen
Ambulansvägen är en central kommunikationsled. Gaturummet innefattar gata, entré till J-huset,
fasadkant till B9/B12 och sträcker sig från de södra delarna av sjukhusområdet till de norra.
Höjdskillnader i Ambulansvägen mot B12 tas upp av en ca 5-6 meter hög stödmur för att kunna
behålla dagsljusinsläppet på plan 3 i B12 till de arbetsrum som har direkt utsikt mot den höga
muren. Ett konstnärligt gestaltningsuppdrag med utgångspunkt i färg och belysning längs
Ambulansvägens sträckning i samarbete med landskapsarkitekt är ett uppdrag som även anknyter
till Akademiska sjukhusets övergripande exteriöra gestaltningsprogram.

Friskluftstorn 
Friskluftsintag planeras i västra delen av parken, en hög byggnadsdel som blir ett påtagligt och
synligt element inom sjukhusområdet. Luftintagets placering och storlek talar för att det ges en
genomtänkt och välgestaltad utformning.

En konstnärlig gestaltning av friskluftsintaget följer en tidigare tradition på sjukhusområdet från
1970- och -80 talet med konstnärer som PO Ultvedt, Leif Bolter, Kjell Strandkvist och Staffan
Östlund. 

Stilla rum
Gestaltningsuppdraget är ett samarbete mellan konstnär och arkitekt för en helhetslösning av det
stilla rummet. Omsorg om material och ljusmodellering är viktig. Rummet är konfessionslöst och
till för kontemplation och ro samtidigt som det ligger centraltplacerat i anslutning till entréhallen.
Konstnärer, formgivare och designers med intresse för interiöra helhetslösningar sökes.

Vänligen fyll i alla fält markerade med en stjärna (*)

Förnamn



Efternamn

Adress

Postnummer och Ort

Epost

Fskatt
Hemsida

Om du inte har en hemsida kan du skicka högst 3 bilder på totalt 3Mb till eva.rosengren@lul.se.
Kort beskrivning av din konstnärliga verksamhet max 300 tecken

Stora ljusgården
Entrehall
Lilla ljusgården
Ambulansvägen
Friskluftsschakt
Stilla rum

Jag vill stå kvar på en lista för framtida uppdrag Ja

Konstnärlig gestaltning av Rådhustorget i
Östhammar

Inbjudan
Östhammars kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag
avseende konstnärlig gestaltning av Rådhustorget i Östhammar.

Intresseanmälan ska vara inkommen senast 2014-10-15.

Intresseanmälan ska bestå av CV, kontaktuppgifter och dokumentation av tidigare
gestaltningsuppdrag och/eller verk, och skickas till radhustorget@osthammar.se (ange ”Öppen
intresseanmälan” i ämnesraden) eller till:

Östhammars kommun
”Intresseanmälan Rådhustorget”
Kulturkontoret



Box 66
742 21 Östhammar
 

Bakgrund
Margareta Blomquist, dotter till Östhammars siste borgmästare, David Blomquist, har testamenterat
sin kvarlåtenskap till Östhammars kommun ”för kulturella utsmyckningar i centrala Östhammar,
allt till minne av David Blomquist med familj.”

Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp att ta fram förslag till konstnärlig gestaltning av
Rådhustorget i Östhammar utifrån Margareta Blomquists testamente. 

Under våren har arbetsgruppen tagit emot synpunkter från allmänheten som berör gestaltningen av
torget. Allmänhetens synpunkter och arbetsgruppens eget arbete ligger till grund för inriktningen på
den öppna inbjudan som nu utannonseras till yrkesverksamma konstnärer.

 

Inriktning
- Gestaltningen av Rådhustorget ska utgå ifrån en punkt belägen i den nordvästra ändan av torget,
på den plats där ”påskträdet” står på bilderna nedan.

- Verket ska innehålla vatten i någon form. Dragning av vattenledning till utgångspunkten för
gestaltningen bekostas utanför budgetramen för själva gestaltningen.

- Gestaltningen ska skalmässigt harmoniera med den kringliggande stadsmiljön.

- Gestaltningen ska vara tillgänglig och inspirera till möten och gemenskap.

 

Budget
För beslutat skissuppdrag utbetalas 20 000 kr exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av gestaltningen är 900 000 kr exklusive moms. Ramen omfattar
alla kostnader för konstverkets utförande och färdigställande såsom egen projekteringstid,
materialkostnader, monteringsanordningar, montering och installation. Underleverantörer, resor,
transporter, egen försäkring, eget arvode för genomförande samt upphovsrättsligt arvode. Även
underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande.

Östhammars kommun tillhandahåller dragning av vattenledning till den för gestaltningen utsedda
platsen. Kostnaden för dragning av vattenledning belastar inte budgeten för gestaltning.  

Preliminär tidsplan
20 augusti – 15 oktober 2014: öppen intresseanmälan för yrkesverksamma konstnärer.
November 2014: skissuppdrag till tre konstnärer.
Januari 2015: val av en gestaltning utifrån skissuppdrag.
Våren/sommaren 2015: utförande.
Sommararen 2015: invigning.



Publicerad: 2014-05-26 
Skriv ut 

Kontakt

Kultur- och fritidschef
Lena Hellström
0173-861 38

Arbetsgruppen

Läs här >>

Östhammars kommun  Stångörsgatan 10  Box 66  742 21 Östhammar  Tel 0173 - 860 00 
kommunen@osthammar.se

Om webbplatsen

Svenska Tecknares Fotokopieringsfond: Stipendium 
Är du illustratör eller grafiska formgivare kan du söka stipendium från Svenska Tecknares
Fotokopieringsfond. Du behöver inte vara medlem hos oss för att få ett stipendium. Vi delar ut 80
stipendier á 25 000 kr. Stipendiepengarna tas från den ersättningen kommun och stat betalar för att
kopiera texter och bilder. Nytt för i år är att du gör din ansökan om stipendium digitalt, direkt på
webben.

Behörighet: 

Alla yrkesverksamma inom området är berättigade att söka. Har du fått ett stipendium från
Fotokopieringsfonden under de två senaste åren kan du inte söka stipendiet i år.

Typ: 
Stipendium
Sista ansökningsdag: 
2014-10-31 23:59
1 månad från nu
Webbsida: 
http://www.svenskatecknare.se/medlem/anmalan/fotokopieringsfonden-2014/

The Association of Illustrators: The Prize for Illustration 2015 
The Association of Illustrators i samarbete med London Transport Museum erbjuder illustratörer
från hela världen att lämna in bidrag till årets “The Prize for Illustration 2015” med temat “London
Places and Spaces”. Målet med årets tema är att fånga Londons vibrerande mångsidighet med en
fantastisk illustration. Vinnaren får £ 2000 och förslaget ställs ut på London Transport Museum.

Behörighet: 

Tävlingen är öppen för Illustratörer och Illustratörstudenter från hela världen.

Typ: 
Övrigt
Sista ansökningsdag: 



2014-09-28 23:59
1 vecka från nu
Webbsida: 
http://bit.ly/1kmFYNp


