
 

 
 
 
Inbjudan att lämna intresseanmälan för konstnärlig 
gestaltning av Träkvista skolas utomhusmiljö 
Ekerö kommuns kultur- och fritidsnämnd är beställare och part i avtal med anlitade 
konstnärer.  
 
Intresseanmälan kan lämnas av yrkesverksamma konstnärer  
Med yrkesverksam avses konstnär med avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan 
likvärdig utbildning/verksamhet. Konstnären skall vara godkänd för F-skatt eller arbeta via 
företag med F-skatt.  
 
Träkvista skola har ca 470 elever (F-9) som är utplacerade i olika byggnader. 
Träkvista skola har under senare år byggts om och ny skolgård har utformats.  
 
Syfte 
På Träkvistas skolas gård skall den konstnärliga gestaltningen integreras med en pedagogisk 
och hållbar lekmiljö. Skolgården behöver kompletteras med ytor för barnens rörelse och 
samtidigt tillföras något attraktivt och en särskild yta för detta har utsetts centralt på 
skolgården.  
 
Gestaltningens konstnärliga uttryck ska vara estetiskt utformad, samspela med platsen som 
helhet och bidra till att skapa en rumslighet och en sammanhållen utemiljö som ger 
möjlighet till aktivitet och väcker nyfikenhet.  
 
Materialval 
Utförande ska göras i robusta och hållbara material som är anpassade till yngre barns 
upptäckarlusta, rörelsemönster och lek. Stor vikt läggs vid säkerhet. 
 
Bedömning och urvalskriterier 
Intresseanmälan kommer att hanteras av en samverkansgrupp bestående av representanter 
för nämndkontoret kultur och fritid, fastighetskontoret och Träkvista skola. 
 
Utifrån ansökningarna kommer en eller två konstnärer att väljas ut för skissuppdrag.  
Dessa förslag kan komma att bli antaget för fortsatt uppdrag. 
I urvalsprocessen tas hänsyn till CV, bildmaterial och erfarenhet av arbete med liknande 
projekt. Utifrån dessa kriterier görs en estetisk och praktisk bedömning utifrån uppdragets 
karaktär. 
De som blir utvalda för skissuppdrag kommer att få en mer specifik information om 
uppdraget. 
 
Ersättning 
Den eller de konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 20.000kr (exkl. moms) 
vardera. 
Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 280.000kr (exkl. moms).  
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan skall skickas digitalt till e-postadress: kfn@ekero.se 
Ansökan ska innehålla 5-10 bilder av representativa verk, varav information om  
 1-3 relevanta referensprojekt/uppdrag. 
Text och bildfiler ska skickas i PDF format.  
Högst 10 dokument inkl. textdokument (obs maximalt 5 megabyte per ansökan). 
Enbart hänvisning till webbsida godtas inte. 



 

 
 
Intresseanmälan ska innehålla  
• Fotografier av relevanta verk och referensprojekt/uppdrag inkl. en kortfattad text 
• Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö 
• Meritförteckning/CV 
• Kontaktuppgifter 

 
Intresseanmälan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda  
senast den 1 mars 2017. 
 
Beslut om vilka som erhållit skissuppdragen beräknas till v.11, 2017 och kommer att 
annonseras på kommunens hemsida: www.ekero.se 
Frågor besvaras via mejl av Maud Edvardsson, Ekerö kommun.  
maud.edvardsson@ekero.se 
 
 
Välkommen med din intresseanmälan! 
 
Ekerö kommun  
Nämndkontor kultur och fritid  


