
Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)  
Artists Association Alliance 
Adress: c/o Klippan 18, 414 51 Göteborg. Tel: 46-073-7070555. Sweden 
 
 
 
Nya konstnärliga uppdrag som är utlysta, för mer info gå inpå: www.konstpool.se 
 
Lycka till. 
 

Information om utlysningen: 
Rönningerondellen 
Organisation 
ArtPlatform (Salems kommun) 
Webbplats 
http://www.salem.se/ronningerondellen 
Kontaktperson 
Åsa-Viktoria Wihlborg 
Beskrivning 
I samband med upprustningen av Rönninge centrum planeras även en konstnärlig gestaltning i 
Rönningerondellen. Rondellen uppfördes under våren 2016 och är redan i drift. 
Idén är att den konstnärliga gestaltningen i rondellen ska berätta något för förbipasserande om 
Rönninge och Salem.  
 
Två konstnärer kommer väljas ut för skissuppdrag efter utlysningens slut i oktober månad. 
Total produktionsbudget är 300.000 sek 
Skissarvode: 20.000 sek ex moms per konstnär 
Tidplan:  
Utlysning av uppdraget: 9 september - 7 oktober 
Besked om uppstart med skiss: den 31 oktober 2016 
Skiss klar: 9 januari 2017 
Produktionsstart: 1 februari 2017 
Produktionsslut: 29 maj 2017 
 
Urvalsgruppen har utifrån medborgarnas berättelser valt ut teman som 
Natur  
Då och nu  
Varsamt och nära 
 

http://www.konstpool.se/
http://www.salem.se/ronningerondellen


Att tänka på: 
Man ska ha möjlighet att se igenom rondellen 
Välkomnande 
Gärna med belysning 
Berätta något om Rönninge 
Ej för detaljerat  
 
Varmt om hjärtat: 
Hembygdsföreningen: Paradisfåglar 
Konstföreningen: Handelsträdgårdarna 
Barnen: Natur, blommor, träd o djur 
 
Utmaning nr 1: att via materialet från medborgardialogen ta fram en idé som känns relevant för 
platsen och ramar in Rönninge. Materialet kan du ladda ner på: www.salem.se/ronningerondellen 
från och med onsdag den 14 september. 
 
Utmaning nr 2: är vår lite snara tidplan, skissperioden är på ca 2 månader. Efter beslut i nämnden i 
slutet av januari så startar produktionen. Vi hanterar detta genom att skissuppdraget börjar med ett 
startmöte där entreprenör medverkar. Här får de skissande konstnärerna möjlighet att gå igenom 
tidsplan och tekniska förutsättningarna. All installation under mark utförs av entreprenör och all 
installation över mark av konstnär. Eventuell el kopplas in av behörig person på Salems kommun. 
Alla kostnader går på projektets budget. 300 000 sek ex moms 
 
Konstnärerna kommer även få stöd av projektledare genom processen. 
 
Kort beskrivning av Rönningerondellen: 
För de som färdas med bil eller buss utgör Rönningerondellen en entré till Rönninge. Då rondellen 
ligger granne med Rönninges busstorg samt Sköndalsparken kommer platsen att upplevas av många 
förbipasserande dagligen.  
 
Rönninge och Salem kort historik: 
Rönninge 
Namnet Rönninge kan tolkas som "röjningen", d v s platsen där man svedjebränt skogen, byggt och 
lagt jorden under plog, men namnet kan också härledas till Rönnängen. Namnet Uttringe är 
betydligt äldre och kan antas ha med vatten att göra - sjön Uttran. Rönninge och Uttringe 
egendomar styckades i slutet av 1800-talet och sedan järnvägen byggts ut med en station i Rönninge 
började Rönninge samhälle successivt att växa fram med villor och sommarstugor. Under senare år 
har vissa delar av Rönninge förtätats ganska väsentligt, bl a i Rönninge Centrum, Engelsberg, 
Mossberga och Högbacka. Många fritidshus har permanentats. Idag bor ca 4 300 invånare i 
Rönninge. Rönninges omgivningar består till största delen av ett skogsområde med mycket kuperad 
terräng och med naturen nära inpå knutarna med plats för strövtåg och friluftsliv. Vatten och avlopp 
dras f n in i området söder om järnvägen. 



 
Salemstaden 
Området Salem (under uppbyggnadsskedet kallat Salemstaden) växte fram på kort tid under slutet 
av 1960-talet. Befolkningen i kommunen ökade från 2 766 (1965) till 11 998 (1970) och de allra 
flesta av de nya kommuninnevånarna bosatte sig i det nya området. Salem består av låga 
flerbostadshus och gruppbyggda småhus. I mitten finns ett centrum med kommersiell och offentlig 
service. Gång- och cykeltrafiken är till stora delar skild från biltrafiken. När Salem byggdes flyttade 
många unga familjer med barn hit och trots att det nu gått mer än 30 år sedan Salem byggdes är 
kommunen fortfarande en av de barn- och ungdomstätaste i landet. För närvarande sker en 
generationsväxling i kommunen. Många av de  som flyttade in i radhusen för 25-30 år sedan har 
idag barn som flyttat hemifrån och vill ha en mindre bostad, därför flyttar man. Till husen flyttar 
barnfamiljer och då ofta ungdomar som är uppväxta här i Salem. Äldre Salembor kan också hitta ett 
bra boende i kommunen, t.ex i bostadsrättsföreningen Rönningeborg. Under de senaste åren 
har bostadsbyggandet tagit fart igen och nya bostadsområden har kompletterat de tidigare 
bostäderna. De senaste bostadsområdena som byggts är  Engelsberg, Rönninge centrum (just nu 
byggs ett 55+ boende i tre byggnader), kv Lustigknopp och högaktuellt är Söderby Park där det 
både byggs lägenheter i den gamla sjukhusbyggnade samt småhus i området runt omkring. 
Utbyggnaden i Salem beräknas fortsätta i några år till. 
 
Taget från: http://www.salem.se/kommun--politik/kommunfakta/historia/kommundelarnas-historia/ 
 
  
 
Skisser.pdf 
Rönninge då och nu.pdf 
Behörighet (kvalificeringskrav) 
Behörighet att ansöka har konstnärligt verksamma konstnärer med genomgången konsthögskola 
och/eller dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet av 
relevant inriktning och kvalitet som:  
- har erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö och/alt goda förkunskaper av att arbeta i 
hållbara material som tål offentlig miljö. 
- vid uppdrag ska du vara registrerad för F-skatt 
Bedömningsprocessen 
Processen för att ta fram en konstnärlig utsmyckning kommer att se ut så här: 
 
Steg 1: Val av två konstnärer till skissuppdrag 
 
Referensgrupp 
Till stöd för att bearbeta medborgarnas berättelser samt göra ett urval av konstnärer som ska skissa 
har kultur- och fritidsnämnden i Salems kommun utsett en referensgrupp med följande medlemmar: 
 
1-2 elever från varje grundskola i Rönninge (Rönninge skola, Rosenlundsskolan och 
Nytorpsskolan) 
1 representant från kommunförvaltningen i Salems kommun 

https://konstpoolse-live.s3-eu-west-1.amazonaws.com/CALL/57cd2fc4400ca3f86557608f/57d2997a400ca3f8655762b1/a33e305c-002c-4bed-bb60-b78786f5c4b7
https://konstpoolse-live.s3-eu-west-1.amazonaws.com/CALL/57cd2fc4400ca3f86557608f/57d2997a400ca3f8655762b1/e62dbfb8-38d9-466f-82ad-d0889fd7f37f


1 representant från Konstrundan i Rönninge 
1 representant från Salems konstföreningen 
1 representant från Salems hembygdsföreningen 
 
Bedömningen utgår från den konstnärliga intentionen, motiv och innehåll: 
- Konstnärlig uttryck/intention i förhållande till projektets syfte som är att relatera till 
urvalsgruppens teman och Rönningebornas berättelser 
- Har möjlighet att nå verkshöjd gällande originalitet, individualitet och självständighet 
- Personliga kvalifikationer som erfarenhet och samarbetsförmåga 
- Erfarenhet av budget och tidsplan 
- Teknisk materialkunskap i relation till projektet ur ett hållbarhetsperspektiv och 
förvaltarperspektiv 
 
Steg 2: Val av verk att genomföra 
 
Efter skissperioden ställs de båda förslagen ut både i Salem och Rönninge. Invånarna i kommunen 
bjuds in att rösta på något av de båda förslagen. Därefter tas det slutgiltiga beslutet i Kultur och 
Fritidsnämnden i Salems kommun. 
Kriterier och viktning 
Konstnärlig uttryck/intention i förhållande till projektets syfte som är att relatera till urvalsgruppens 
teman och Rönningebornas berättelser 
3 
Har möjlighet att nå verkshöjd gällande originalitet, individualitet och självständighet 
2 
Personliga egenskaper som erfarenhet och samarbetsförmåga 
1 
Erfarenhet av budget och tidsplan 
1 
Teknisk materialkunskap i relation till projektet ur ett hållbarhetsperspektiv samt förvaltarperspektiv 
1 
Sista dagen att ställa frågor 
2 oktober 2016 23:59 
Sista ansökningsdagen 
7 oktober 2016 23:59 
 
 

Konstnärlig gestaltning - Åkerbruket 

Svedala kommun 

Intresseanmälan gällande konstnärlig gestaltning, torget, vid parkens norra 
del/huvudentré i det nya området Åkerbruket i Svedala.  
Tre skissarvoden á 25 000 kronor 
Budget: 875 000 kronor för det utvalda förslaget: genomförande, montering, 
transport och försäkring 
Markarbete: 50 000 kronor 



 
Behörighet (kvalificeringskrav) 
• Vara yrkesverksam konstnär med konstnärlig högskoleutbildning på minst 5 år 
eller 
motsvarande erfarenhet 
• Vara registrerad för F-skatt / företag med faktureringstjänst 

Typ 
Uppdrag/tävling 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Län 
Skåne län 
Sista ansökningsdag 
24 oktober 2016 23:59, 20 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 

Konstgestaltningar Furulidsskolan i Vallda 
Kungsbacka kommun 

Kungsbacka kommun bjuder in till projekttävlingar i samband med nybyggnad av nya 
Furulidskolan i Vallda, ca 10 km från Kungsbacka Centrum. Upphandlingen 
genomförs som två separata tävlingar: exteriört, skolgården (500 000 kr) och 
interiört, skolbyggnaden (350 000 kr). Skolan ska stå färdigställd maj 2018 och 
öppna under hösten samma år. 

 
Typ 
Uppdrag/tävling 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Län 
Hallands län 
Sista ansökningsdag 
30 oktober 2016 23:59, 26 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 
 

Ädelträdskogen i Vallaparken 

Linköpings kommun 

Nu utlyses uppdrag till sju skissande konstnärer inför framtagandet av 
offentliga konst till Vallastaden i Linköping. Vallastaden är en satsning för 
att bygga samman Linköpings innerstad med Linköpings Universitet och Mjärdevi.  
 
Upphandlingen sker via fyra separata utlysningar 
 
Ädelträdskogen i Vallaparken 
Skissuppdrag: 1 

https://www.e-avrop.com/svedala/e-Upphandling/Default.aspx
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=111642
https://www.konstpool.se/sv/calls/view/57e01f81400ca3f8655765d8


Tot budget: 500 000 sek ex moms 
Skissarvode: 30 000 sek ex moms 

 
Behörighet (kvalificeringskrav) 
Behörighet att ansöka gäller konstnärligt verksamma konstnärer med genomgången 
konsthögskola och dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet av relevant 
inriktning och kvalitet som:  
 
har erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö 
vid uppdrag ska du vara registrerad för F-skatt 

Typ 
Uppdrag/tävling 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Län 
Östergötlands län 
Sista ansökningsdag 
31 oktober 2016 23:59, 27 dagar 
Mer information 
 
 

Curator/konstpedagog 

Sörmlands museum 

Museet söker en curator/konstpedagog med fokus på samtidskonst. Arbetsuppgifter: 
producera utställningar, program och pedagogik i samverkan med andra enheter på 
museet både i nya huset och på andra platser och arenor (inomhus och utomhus) i 
länet. 

 
Behörighet (kvalificeringskrav) 
Stora konstkunskaper med inriktning samtidskonst och erfarenheter från andra 
kulturområden är meriterande liksom curatorutbildning, högskoleutbildning i 
konstvetenskap och i konstpedagogik. 

Typ 
tjänst/uppdrag 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Län 
Södermanlands län 
Sista ansökningsdag 
21 oktober 2016 23:59, 17 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 
 

https://www.konstpool.se/sv/calls/view/57e01f81400ca3f8655765d8
http://www.sormlandsmuseum.se/om-oss/lediga-jobb/curator/


Konstnärlig gestaltning, Kulturcentrum 
Sandvikens kommun 

Att med konstnärlig gestaltning binda samman Kulturcentrums två husbyggnader, 
från trapphuset vid entré Konsthallen till foajén vid Entré Musikverket. Arbetet 
ska ske i dialog med Kulturcentrums målgrupper och besökare. Ungdomar och unga 
vuxna i Sandviken ska vara delaktiga i den konstnärliga processen. Budget 150 
000 kr. 

 
Behörighet (kvalificeringskrav) 
På grund av bidrag från Lars Bucans kulturstiftelse är önskan att den konstnär 
som anlitas för uppdraget har anknytning till Sandviken. 

Typ 
Uppdrag/tävling 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Län 
Gävleborgs län 
Sista ansökningsdag 
21 oktober 2016 23:59, 17 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 
 

Innergårdar, Värnamo sjukhus 
Region Jönköpings län 

2 + 2 innergårdar, Värnamo sjukhus 
Uppdragen gäller fyra gårdar men är uppdelade på två uppdrag, där valda 
konstnärer arbetar med ett par om två gårdar vardera. Grundstomme samt val av 
växter har utformats av en landskapsarkitekt, men alla fyra lämpar sig väl för 
även en konstnärlig gestaltning, inklusive genomtänkta ljussättningar. 

 
Behörighet (kvalificeringskrav) 
Konstnärlig högskola eller minst 5 års yrkesverksamhet. 
Vid uppdrag ska du vara registrerad för F-skatt. 

Typ 
Uppdrag/tävling 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Län 
Jönköpings län 
Sista ansökningsdag 
1 november 2016 12:00, 27 dagar 
Mer information 
 

http://sandviken.se/kulturfritid/konstnarliggestaltningupphandling
https://www.konstpool.se/sv/calls/view/57d971bb400ca3f8655765c3
https://www.konstpool.se/sv/calls/view/57d971bb400ca3f8655765c3


Kopieringsfonden 

Svenska Tecknare 

Är du illustratör eller grafisk formgivare kan du söka stipendium från Svenska 
Tecknares Kopieringsfond. Du behöver inte vara medlem hos oss för att få ett 
stipendium.   
Vi delar ut 80 stipendier á 25 000 kr. Ansökningsperiod 17 oktober – 11 november 
(2016). 

 
Behörighet (kvalificeringskrav) 
Alla yrkesverksamma inom området är berättigade att söka. 

Typ 
Stipendium 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Sista ansökningsdag 
11 november 2016 23:59, 38 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 

Projektbidrag 

Konstnärsnämnden 

Bidraget kan sökas av enskilda konstnärer för projekt av experimentell och 
forskande karaktär, eller som handlar om att förverkliga en redan genomarbetad 
idé. 

 
Typ 
Stipendium 
Kulturella sektorer 
Bild/form, Dans, Film, Ord, Scen, Ton, Övrigt 
Sista ansökningsdag 
17 november 2016 23:59, 44 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 

International Artists Residency - New York 
OMI International Arts Center 

Art Omi invites thirty artists from around the world every July for a  four week 
residency. A private studio, shared living quarters, and meals at no cost, 
artists are responsible for their travel and material expenses. Each session, a 
distinguished critic/curator participate as Critic-in-Residence, who leads 
discussions and makes individual studio visits. 
Applications: nov.1st - nov.30th 2016 

http://www.svenskatecknare.se/medlem/stipendium/kopieringsfonden/
http://www.konstnarsnamnden.se/projektbidrag_bild_form


 
Typ 
Residency 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Sista ansökningsdag 
30 november 2016 23:59, 57 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 

Inbjudan att lämna intresseanmälan för konstnärlig 
gestaltning av cirkulationsplats Clas Horn 

Ekerö kommuns kultur- och fritidsnämnd är beställare och part i avtal med 
anlitade konstnärer. 
Intresseanmälan kan lämnas av yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam konstnär avses 
konstnär med avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan likställig utbildning/verksamhet. 
Konstnären ska vara godkänd för F-skatt eller arbeta via företag med F-skatt. 

Cirkulationsplats Clas Horn – Bakgrund 
Ekerö kommuns teknik- och exploateringskontor bygger en cirkulationsplats vid Ekerövägen/Clas 
Horns Väg, centrala Ekerö. I närheten kommer det nya bostadsområdet Ekbacken att uppföras med 
210 lägenheter. Längs med Ekerövägen kommer en meterhög mur i karminrött tegel att uppföras. 
Byggnaderna ska färgsättas enligt ett särskilt kulörprogram, nämligen falurött samt vitt och grått. 
Färgsättningen av de nya bostadskvarteren anknyter till såväl den lantliga miljön som präglar stora 
delar av Ekerö som Ralph Erskines färgsättning av Ekerö centrum. 
Enligt kommunens gestaltningspolicy ska den byggda miljön tillföras nya värden genom ett 
samspel mellan konst, arkitektur och landskap.  

Syfte 
På cirkulationsplats Clas Horn ska en konstnärlig gestaltning uppföras. Utgångspunkten är att 
gestaltningen ska vara en del av ett kommande gaturum samtidigt som den bibehåller platsens 
öppna läge. Den konstnärliga gestaltningen ska göras i ett mönster av handslaget tegel i en välvd 
form. Mälaröarna har en historia av tegelbruk och valet av tegel som material tar fasta på 
kulturhistoriska värden och identifikation samtidigt som det samspelar med det nya 
bostadsområdets kulörer och tegelmuren. 
Gestaltningen behöver vara låg och ta trafiksäkerhetsmässig hänsyn vad gäller genomsiktlighet och 
risker vid kollision. Där av behöver utformningen vara möjlig att köra över och bara delvis vara 
upphöjd i etapper. Vidare ska cirkulationsplatsen, utifrån tydlighet för trafikanterna, utformas på ett 
konsekvent och enhetligt sätt. Belysningen är också en viktig rumsskapande komponent som 
konstnären ska väva in i sitt förslag till den konstnärliga gestaltningen.  

Materialval 
Handslaget tegel. 

Bedömning och urvalskriterier 
Intresseanmälan kommer att hanteras av representanter för nämndkontoret kultur och fritid. Utifrån 
inkomna ansökningar kommer en konstnär att väljas ut som får lämna ett skissuppdrag. Vid 
urvalsprocessen kommer hänsyn tas till CV, bildmaterial samt samarbete inom konstnärliga projekt. 

http://www.artomi.org/program.php?Art-OMI-5


Därtill görs en estetisk och praktisk bedömning av inkommen ansökan utifrån uppdragets karaktär.  
Uppförandet av den konstnärliga gestaltningen planeras till juni- september 2016. 

Ersättning 
Den konstnär som får skissuppdrag arvoderas med 40.000kr (exkl. moms). 
Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 26o.000kr (exkl. moms). 

Intresseanmälan 
Din anmälan ska innehålla: 
 Bilder av representativa verk, varav information om 1-3 relevanta referensobjekt/uppdrag. 
Observera att antalet bilder inte får överstiga 10 stycken, helst inte större än A4-format. Enbart 
hänvisning till webblänkar godtas inte 
 Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö 
 Meritförteckning/CV 
 Kontaktuppgifter 
Ansökan får innehålla max 10 dokument, inklusive textdokument och bestå av maximalt 5 
megabyte. Text och bildfiler ska vara i PDF-format. 

Din anmälan kommer att registreras som allmän handling. 
Intresseanmälan ska skickas digitalt till e-postadressen: kfn@ekero.se och vara kultur- och 
fritidsnämnden tillhanda senast 0311-2016. Beslut om vem som har erhållit skissuppdraget beräknas 
till v. 17 2016. Beslutet kommer att annonseras på kommunens hemsida: www.ekero.se  
Frågor besvaras via mejl av Maud Edvardsson fram till 0311-2016. Hon nås via e-postadressen: 
maud.edvardsson@ekero.se 
Välkommen med din intresseanmälan! 
Ekerö kommun 
Nämndkontor kultur och fritid 
 
 

http://www.ekero.se/
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