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KFA m fl! 

BÄSTA KONSTNÄR! 

HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG. 
Här kommer årets sista Nyhetsbrev (2022) från KFA, läs noga. 2022 har varit ett 
hoppens år då alla förväntat sig att säga Godby till coronan. Under våren rivstartade 
konstutställningarna igen och det tycks vara som vanligt igen. KFA hade en mycket 
lyckad sommarsalong i augusti då vi även firade 20-årsjubileum. Sista 
medlemsutställning genomfördes på Gamla Stans galleri i Stockholm i nov. Men ack vi 
fick se nya prisökningar på mat, hyra, kläder för att inte tala om elkostnader. Vi måste 
tillsammans hitta vägar för att kunna parera dessa kostnadsökningar. Tiden går och nu 
är vi framme vid år 2023 och snart är det Jul igen. I årets sista Nyhetsbrev kommer som 
vanligt en uppmaning till nytillkomna medlemmar och tidigare medlemmar att betala 
årsavgiften för 2022! Medlemskortet för 2023 skickas ut med post efter betald avgift. 

 

KFA årsavgift för 2023! BG: 5243-2143. 
Swicha: 123 6147300  

Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 66 år, 600 kr . För aktiv  
medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i 



deklarationen (punkt R16 NE-blankett). För dig som fyllt 66 är 500 kr 
avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift. En faktura skickas till alla 
medlemmar. 
* Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta. 
Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp 
årsavgiften på 2 eller 3 gånger, noteras.  När avgiften betalats sänder vi ut 
det nya medlemskortet för 2023. OBS! Inga arvoden utgår till styrelsen 
eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt. 

Konstnärer som bor i de övriga nordiska länderna och som har verksamhet i 
Sverige betalar 350 kr per år. Studerande medlemmar betalar 150 kr per år 

Stödmedlemmar betalar 200 kr/år och erhåller bl a tidningen, nyhetsbrev, 
inbjudningar till vernissager, konstlotteri m m.* Vill du ha kvitto så mejla 
kansliet om detta. Hjälp till att ragga stödjande medlemmar! 

KFA:s ny samarbetsföreningar 

Under 2022 har KFA tecknat nya samarbetsavtal med konst-organisationer, dessa är: 
National Union off Artists of Ukraine, Konstnärsakademin Strängnäs (SKAK), Nordic 
Center of Contemporary Art in Xiamen, China. 

KFA har sedan ett antal år tillbaka samarbete med föreningarna; SoumiArt, TellusArt, 
Synskadade konstnärernas förening (SKKF), Ukrainska alliansen i Sverige, 
Konstnärsunionen (k). Se mer och läs om detta på vår hemsida.  

 

DONERA-KAMPANJEN!! 
Såsom många andra behöver vi starta en insamlingskampanj, s.k. crowfunding, 
vi sociala medier m m. Vi behöver få till stånd en fond för att säkra att våra 
åtagande kan fortsätta och därmed förbättras när väl pandemin försvinner. Se 
vår hemsida och facebooksida!! 
 
Under mer än 25 år har KFA arbetat för att få ta del av den skolkopieringsersättning 
(kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk, tidskrifter, texter bilder som sker på alla 
Sveriges skolor) som tillkommer Bonus-Copyright Access och dess 14 medlemsföreningar 
(www.bonuscopyright.se). 
Sedan 2017 har det tillkommit en ny lagstiftning genom ett EU-direktiv som bl a innebär att 
utanförstående upphovsmän och deras organisationer inte får diskrimineras, de skall, enligt 
nya lagen, likställas med de upphovsmän som finns hos Bonus och erhålla likvärdig 
ersättning för nyttjandet. 
 
Ditt stöd gör skillnad! Swicha: 123 6147300 – se även hemsidan 
 
 
 

http://www.bonuscopyright.se/


Äkthetscertifikat 
KFA har tagit fram ett s.k. äkthetscertifikat som man kan beställa från kansliet. Denna 
handling är tänkt att anbringas på originalverket och sen följa detta verk, bl a om det säljs 
vidare. 
 
Förmånligt – folder - bifogas 
KFA kansli har tagit fram en folder som heter Förmånligt och i denna redovisas vilka 
medlemsförmåner och avtal KFA har tecknat med olika leverantörer, t ex bensinrabatten hos 
Preem. Denna folder bifogas nu med detta brev. Foldern kommer sen att kunna 
kompletteras med fler erbjudanden, se även hemsidan. 
___________________________________________________________________________ 
 

Tidningen Artär ute i december! 

Den ska komma till dig som tidning och hamnar i din brevlåda. 
Medlemsförmån. Har du inte fått den så hör av dig till kansliet! 

Föreningsstämman 2023! 
Kommer att hållas i Göteborg den 2 april kl. 13.00. Lokal meddelas 
senare. 

 

Annonsera på KFA:s hemsida! 

Det går alldeles utmärkt att annonsera på KFA hemsida för kommande 
aktiviteter, utställningar, projekt m m. 

 

Bokade samlingsutställningar 2023 
Sommarsalong i Marstrand, Strandverkets konsthall. Tiden: 27 juli – 9 
augusti 2023. Inbjudan skickas ut till alla medlemmar i god tid under 
kommande vår 

Medlemmar inbjuds att medverka på samlingsutställning vid Tofta 
Konstgalleri Varberg, Tel: 0706830810 – 0702141485. Perioden: 26 augusti 
– 10 september 2023. Email: toftagallerietab@gmail.com. Adress: 
Järnvägsväg.6, Varberg. 

Inbjudan kommer även här att skickas till medlemmar i god tid. 

Tid:  2023, 26/8 – 10/9.  Kostnad: 700 kr per utställare. 

tel:0706830810
mailto:toftagallerietab@gmail.com


Antal verk per utställare: Ca 5. Sista anmälningsdag:  2023. Provision vid 
försäljning, 35% .  Se vidare: www.toftakosntgalleri.se 
 

Vidare blir det en inbjudan till samlingsvisning på Galleri Vågen, 26 aug. – 202023, i 
Österåkers kommun, Region Stockholm. 

Konstnärsalliansen kommer även att genomföra en temautställning på Österängens 
konsthall (Studio 476) Jönköping. 26 sept. – 8 oktober 2023. 

 

Rabatt på konsttransporter i Norden fr MTAB 
Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna 
uppger bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.  
Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller +46 
8 546 00 100 

På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge 
om det skulle vara aktuellt.  

_______________________________________________________________ 

 

Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från 
KFA-kansli.  
I denna hittar du rådgivning info om moms, skatter, deklaration, 
arbetsmarknad, arvoden, fonder, stiftelser, upphandlingsregler, 
upphovsrättsfrågor, kommissionsförsäljning, företagsformer m m. 

Boken får du via mejl, om du vill ha den i tryckt ex tillkommer en avgift 
på 115 kr. 

___________________________________________ 

Medlemmar i KFA erhåller 10% rabatt på gallerihyra 

Det är på Galleri Norrsken och galleri Riddaren i Gamla stan 
Stockholm. 

Hemsida: www.gallerinorrsken.se 

Tel. Christina 070-8526662.  e-post: gallerinorrsken.se 

Medlemmar erhåller 10% rabatt på gallerihyra hos Gamla stans 
galleri. www.gamlastansgallerise 

 

Tallink Silja line 10%  
KFA har sedan årsskiftet ett avtal med Tallink Silja line om rabatt på deras resor, grupp- och 

http://www.gallerinorrsken.se/


konferensprodukter samt affärsresor.  
Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland eller Lettland erhåller man specialpris 
på Tallink Hotels samt de övriga hotell som Tallink Silja line samarbetar med.  
Medlemmar i KFA erbjuds kostnadsfritt medlemskap i Tallink Silja Abs stamgästprogram 
Club One. Ansök på: http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/company  
Vid bokning av resa görs på tel:08-222140. Uppge alltid avtalsnumret 112243 vid bokning. 

 
Folksam företagsförsäkring  
Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 
ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, 
krisförsäkring och överfallsförsäkring. Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 ange 
försäkringsnummer: 349228, småföretagsförsäkring, Tony Roos Konstnärsalliansen Kostnad 
per år: 2400 kr/år (avdragsgill). 
________________________________________________________________________________ 

Drivmedelsrabatt för medlemmar genom avtal 
med PREEM. 

OBS! Nytt avtal fr o m 1 dec. 2022!! 
Preem har tagit fram en länk för er och era medlemmar där era medlemmar kan göra 
kontoansökan för Preems företagskort. 
Verifiering sker via Bank-id. Varje Bolag/org nr behöver göra sin egen ansökan där de fyller i 
x antal önskade kort, prägling på korten , köputrymme m.m. 
  
Preem har skrivit  ert nya rabattgrupp nr i länken nedan (0994-0288) vilket innebär att  
medlemmar ansöker via länken så läggs dem till er rabatt grupp som ni förhandlat fram 
tidigare. 
http://www.preem.se/foretag/vara-kort/foretagskort/foretagskort/?discount=0994-0288 
  
Rabatten har ni ju redan synliggjort och är fortsatt densamma och knuten mot Listpris 
Bensin & E85        55 öre/liter 
Diesel                     90 öre/liter 
Fordonsgas            55 öre/kg 
Biltvätt                   15% 
Bilkem/tillbehör  10% 
  
När nya kontoansökningar är beviljade får alla våra kunder tillgång till vår kundportal (Mitt 
Preem), där man kan söka behörighet för behörig/behöriga och får då ökad överblick över 
fakturor, beställa och spärra kort, skriva ut miljörapporter m.m. Beställer sedan era 
medlemmar fler kort via kundportalen så läggs det mot er grupp som angivits vid registrering 
av kontoansökan och får då fortsatt ta del av er rabatt. 
Eftersom att det är ett nytt grupp rabatt nr så är det bra om ni tar bort den gamla 
kontoansökan som ni har idag så att era medlemmar endast söker via länken så att de läggs 
till korrekt grupp. Viktigt att era medlemmar som redan hade Preem Företagskort som låg 
mot er tidigare grupp återkommer till oss så att vi kan justera dem till den nya gruppen som 
vi skapat för er. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.preem.se%2Fforetag%2Fvara-kort%2Fforetagskort%2Fforetagskort%2F%3Fdiscount%3D0994-0288&data=04%7C01%7CMartin.Sopp%40preem.se%7C6c32a12aa1294394013408d9ae52dcea%7C611dbefbaae841a9bf025d61b1bebe21%7C0%7C0%7C637732493174644630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GiHKYikn7TpNMzkx2atE58ZnxNWa3CvI4MJrXmnO8lU%3D&reserved=0


De får då återkomma med, Bolag, Org nr. Samt att dem skall läggas mot den nya gruppen 
0994 0288 Konstnärsalliansen. 
OBS! Viktigt att du har betalat medlemsavgift eller del av denna! 
 

RABATT BILHYRA NYTT AVTAL! 
EUROPCAR! 
Europcar erbjuder er och era medlemmar 15% rabatt hos oss som gäller på våra 
publika priser.  Vänligen fyll i era uppgifter och maila i retur till mig. 
Så kan vi lägga upp ett kundnummer och ladda rabatten, eftersom ni är en förening 
så lägger vi upp det mot kortbetalning. Se bif. Bilaga. 
 
Anette PANTZARE |Europcar Sweden |Business Area Manager 
Office:  +46(0)8 1207 4839 |Mob: +46(0)70 3996747 |www.europcar.se 
Mailto: anette.pantzare@europcar.se 
__________________________________________________________________________________  

Konstpool AB sök konstuppdrag! 
Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 
info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 
070 / 731 5522. Beställ Nyhetsbrevet! 

 

OPEN CALL SÖDRA 
FRIHAMNSPIREN 

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens offentliga rum till en 
utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Nu utlyses ett Open Call 
för gestaltning av en plats, en prototyp eller ett konstverk längs med det nya 

gång- och cykelstråket i Frihamnen. Utlysningen går ut internationellt och 
ansökningar tas emot från 11 november till 11 december. 

Göteborg är mitt i en omfattande stadsomvandling. Bevarade, historiska 
byggnader och miljöer samexisterar med de samtida och med den framtida 
staden som planeras och successivt växer fram. En mångfald av byggda 
strukturer, lager, berättelser och perspektiv bildar tillsammans den växande 
staden. 

http://www.europcar.se/
mailto:anette.pantzare@europcar.se
mailto:info@konstpool.se
mailto:ragna@konstpool.se


Under våren 2023 byggs ett gång- och cykelstråk genom Frihamnen. Det är en 
första del av ett framtida sammanhängade, kulturellt och rekreativt älvstråk 
mellan Ringön och Lindholmen. Stråket knyter samman flera av områdets 
framväxande platser, så som Jubileumsparken och Hisingsbron. 

– Gång- och cykelstråket är en viktig pusselbit för att koppla samman flera av 
stadens stora projekt och nu har vi ett tillfälle att bygga vidare på Frihamnens 
identitet och förstärka upplevelsen av platsen. Givetvis med ett starkt fokus på 
klimatomställning och människans plats i staden, säger Malin Finlöf, 
projektledare för Prototyp Göteborg. 

I samband med Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023 blir stadens 
offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. 
Utställningen riktar blicken mot möjligheter, lösningar och utmaningar i stadens 
utveckling och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att påskynda en hållbar 
omställning. 

Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen och över 
Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas 
genom ett stadslandskap i förändring. 

Utlysningen/Open call gäller att lämna skissförslag på gestaltning av en 
plats/prototyp/konstverk längs med det nya gång- och cykelstråket i Frihamnen. 
Förslagen ska också väga in klimatomställning och fokusera på återbruk med 
syfte att göra klimatavtrycket nära noll: 

– Gestaltningen ska fokusera på att utveckla platsen och skapa nästa lager i 
berättelsen om Frihamnen. Vi ber också teamen att öppna upp processen, i 
designfasen och/eller i genomförandet, och involvera allmänheten eller någon 
specifik målgrupp genom exempelvis workshops, gemensam byggnation eller 
någon annan form av aktivitet som skapar relation till platsen, säger Anna 
Tidefelt, Älvstranden Utveckling. 

Ansökan utlyses internationellt och svar kan lämnas på svenska och engelska. 
Ansökan skickas till: opencall@sbk.goteborg.se eller via Tendsign senast den 11 
december 2022. 
Läs mer om ansökan här. 

https://goteborg2023.com/jubileumsprojekt/prototyp-goteborg/
mailto:opencall@sbk.goteborg.se
https://goteborg2023.com/jubileumsprojekt/prototyp-goteborg/


Vad händer sedan? 
När ansökningsperioden avslutats tar juryprocessen vid. Vinnarna informeras 
den 11 februari 2023. Två projekt kommer att väljas ut och får då en totalbudget 
om maximalt 350 000 kronor per projekt. Summan avses finansiera hela 
projektet, från arbete till byggnation. Under våren sker design, projektering och 
produktion och under juni till september, under Göteborgs jubileumsfirande, sker 
aktivering. 

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och projektleds av 
stadsbyggnadskontoret och Göteborg & Co, i bred samverkan med Göteborg stads 
förvaltningar och bolag, stadsutvecklingsbranschen, akademin, ideella föreningar 
och allmänheten. 

 

Konstprogram  

Konstnärlig gestaltning Lekebergsskolan 
Konstprogrammet är en övergripande uppdragsbeskrivning för en konstnär som 
arbetar med ett konstnärligt gestaltningsprojekt. Programmet beskriver konstens 
förutsättningar och möjligheter på en plats eller i ett område, i detta fall 
Lekebergsskolan F-6. Konstprogrammet fungerar även som ett arbetsdokument för den 
konstnärliga gestaltningens beställare Lekebergs kommun, och övriga aktörer som 
arbetar med projektet. Syftet med konstprogrammet är att beskriva förutsättningar för 
unik konstnärlig gestaltning. Konstverksamheten i Lekebergs kommun främjar 
hållbarhet och jämlikhet genom att göra konst och konstnärlig gestaltning tillgänglig för 
alla som rör sig i kommunen. Den konstnärliga gestaltningen bör medverka till att 
uppmärksamma målen i Agenda 2030. 

Projektets organisation 

Arbetet med att definiera konstprojektets behov och möjligheter utförs främst av 
samrådsgruppen med tjänstepersoner från skola och kultur- och fritidsavdelningen. 
Som stöd finns extern konstprocessledning. Skolans elevråd åk F-6 är samarbetspart. 

 

Beställare: Kultur och fritidsavdelningen, Lekebergs kommun 

Fastighetsägare och förvaltare av fastighet: LEKO (Lekebergs kommunfastigheter AB) 

Målgrupp: Elever och lärare på skolan, besökare och förbipasserande 



Projektledning: Kultur-och fritidsavdelningen. Tel. 0585-48700 

E-post: kontaktcenter@lekeberg.se 

 

Samrådsgrupp: 

Kulturutvecklare: Karin Adolfsson, (sammank. / sekr.) vik Carina Nyström 

Kultur- och fritidschef: Elisabeth Jangenby 

Representanter för Lekebergsskolan och verksamheten: Solveig Sandin, Eva Nygren, 
Kerstin Von Horn, Johanna Malmberg, Anders Edlund samt adjungerad expertis 

Konstprocessledare: Anna-Karin Wulgué  

Upphandlingskonsult: Håkan Anderberg, Anderberg Konsult 

 

Tidsplan och processbeskrivning 

2022 okt-nov: Framtagande av konstprogram för platsen i dialog med verksamheten. 

2022 nov: Offentlig utlysning av konstuppdrag – intresseanmälan. 

2022 dec-2023 jan: Samrådsgruppen väljer tre konstnärer för skissuppdrag 

2023 jan: Skisskontrakt skrivs med tre konstnärer som påbörjar skissuppdrag 

2023 april-maj Skisspresentation. Genomförandeavtal med en konstnär  

2023 maj-augusti: Konstnären producerar gestaltningen, installation och invigning. 

2023 augusti: Konstverket besiktigas av beställare och fastighetsförvaltare, samt 
adjungerad expertis. 

 

Tidsplanen kan komma att justeras vid behov. 

 

Om platsen 

Lekebergsskolan ligger i Fjugesta som är den centrala tätorten i Lekebergs kommun.  

Under 2020 byggdes Lekebergsskolan ut med en ny skolbyggnad samtidigt som de äldre 
delarna renoverades. Den nya delen är byggd i flerplan och idag går ca 450 elever där. 



Förutom klasserna F-6 finns här även kommunens grundsärskola, fritidshem samt 
Fyren, en mottagningsenhet för nyanlända elever. 

Lekebergsskolan arbetar utifrån en gemensamt framtagen vision som utgår från 
kunskap, utveckling och glädje. Man arbetar utifrån alla människors lika värde och 
följande ledord; 

 

• Hålla ihop: Vi ska bry oss om varandra.  

• Jämställdhet: Alla, flickor och pojkar, är lika mycket värda fast man är 
olika. 

• Ärlighet: Vi ska vara ärliga och kunna lita på varandra. 

• Respekt: Alla ska bli respekterade, vi ska lyssna, förstå och visa varandra 
hänsyn. 

• Trygghet: Du ska kunna lita på andra och veta att i skolan får alla finnas 
och utvecklas efter egna förutsättningar. 

• Ansvar: Du ska ta ansvar för det du säger och gör och inte använda 
kränkande ord. Du ska ta ansvar för skolarbetet, läxorna och din arbetsmiljö. 

 

Platsens historia 

Vid 1800-talets slut var Fjugesta en av många jordbruksbyar i västra Närke. Dagens 
samhälle växte fram runt Fjugesta järnvägsstation och längs med Svartåbanan som 
invigdes 1897. Efter järnvägens invigning började marken runt stationshuset styckas 
upp i tomter och bebyggelsen växte.  

År 1906 formades Fjugesta municipalsamhälle och man drog upp stadslika kvarter. År 
1926 hade trakten runt Fjugesta drygt 1 000 invånare och där fanns bland annat skola, 
läkare, hotell, post, bank, telefonstation, snickerifabriker, mekanisk verkstad och 
tegelbruk. Fjugesta var under perioden 1952-1970 huvudort för Lekebergs kommun 
som bildades genom sammanslagning av flera mindre kommuner i västra Närke. Idag 
är Fjugesta åter Lekebergs kommuns huvudort tillika största tätort med drygt 2 000 
invånare. Övriga tätorter är Mullhyttan och Hidinge och idag bor det ca 8 600 personer 
i Lekebergs kommun. Fjugesta by ska ha medeltida ursprung och en sevärdhet i 
närområdet är Riseberga klosterruin som ligger sydöst om Fjugesta. 

 

Målgrupp 

Huvudmålgrupp är elever och personal på Lekebergsskolan F-6. Konstverket kommer 
även att kunna ses av förbipasserande. 



 

Tema och uppdragets kriterier 

Det finns en önskan att konst som placeras ut i skolmiljö ska bidra till diskussioner och 
interaktion mellan människor och omvärld. Samrådsgruppen på skolan har tagit fram 
följande värdeord: glädje och gemenskap. 

Gestaltningen ska kunna integreras i miljön men samtidigt agera identitetsskapande och 
tillföra ett unikt inslag på platsen. Konstverket ska uppmuntra till interaktion, lek och 
rörelse i sitt uttryck. Konstverket ska vara ett unikt verk, som inte får dupliceras. 

Placering  

Konstverket ska vara placerat utomhus på befintlig grönyta på skolgården i anslutning 
till skolans entré. Konsten kommer vara en del av skolans permanenta utemiljö där lek 
pågår året om. 

 Tekniska krav 

Den konstnärliga gestaltningen ska ha en hög hållbarhet och vara anpassat för en 
utomhusmiljö med mycket interaktion. Slitage och skador som kan uppstå i framtiden 
ska kunna åtgärdas av extern part utifrån konstnärens instruktioner och ritningar. 
Konstverket får inte utgöra någon risk för fallolyckor, strypning eller liknande. 
Hållbarhet i materialval och säkerhetsaspekter kring lek kommer behöva finnas med 
som aspekt i utförandet. Markarbeten får inte gå djupare än 0,5 meter. 

 

Behörighet för konstnär 

 

·       Vara professionellt verksam konstnär 

·       Ha konstnärlig högskoleutbildning eller ha varit yrkesverksam som konstnär i 
minst fem år 

·       Vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt 

·       Inte vara föremål för konkursansökan eller vara dömd för brott relaterat till yrket 

       

Då arbetet kommer att ske på en skola ska vald konstnär uppfylla de krav som ställs i 
Skollag (2010:800 kap 2:31) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, 
skola och barnomsorg. Av denna anledning ska vald konstnär visa upp utdrag ur 
belastningsregistret. 

 



Konstnären som väljs ska i sin praktik:  

• Ha behörighet att professionellt verksam konstnär 

• Ha utfört offentliga uppdrag utomhus 

• Arbeta skulpturalt och tredimensionellt 

• Arbeta i bestående material såsom gjutjärn, brons, stengodsmosaik, betong 
eller liknande 

Konstnären får gärna även ha erfarenhet av att arbeta med barn och ha kunskaper 
kring pedagogiska aspekter av att arbeta med barn och konst.  

 

Övrig information 

 

Budget 

För konstgestaltningen gäller en fastslagen budget för genomförande. Budgetens storlek 
återges nedan. 

Skissarvode: 25 000 kronor exkl moms samt reseersättning/konstnär. Arvodet utbetalas 
mot faktura. 

Arvode för genomförande: 430 000 kronor exkl. moms. Arvode utbetalas mot faktura 
enligt överenskommelse i avtal. 

I sökandens förslag till budget för att genomföra gestaltningsuppdraget ska tydligt 
framgå att följande ingår: 

• Alla kostnader som är relaterade till framställandet av gestaltningen, 
inklusive utrustning och materialkostnader för den tekniska lösningen  

• Montering på plats 

• Konstnärligt arvode 

• Sociala avgifter 

• Kostnad till eventuella underleverantörer/assistenter 

• Resor och transporter 

• Försäkring samt lagring tills monteringen kan ske 

• Garanti 5 år från godkänd besiktning. 



 

Om konstnären kommer att utföra någon form av arbete under den tid som 
byggverksamheten pågår ska konstnären ha ID06-behörighetskort. Konstnären ansöker 
om ID06 och kostnaden ska ingå i konstnärens budget. 

Anbud som överstiger Lekebergs kommuns angivna budget kommer inte att beaktas i 
steg 2. 

Garanti 

Fem års garantitid (eller annan efter parternas överenskommelse) gäller från det att 
konstgestaltningen har godkänts vid slutbesiktning. Konstnären ansvarar för fel under 
garantitiden. 

 

KONSTUPPHANDLING 

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att 
göra en intresseanmälan. Det gäller ett permanent konstverk på 
station Korsvägen i Västlänken, Göteborg. Ett samarbete mellan 
Statens konstråd och Trafikverket. 



Bild 1 av 1. Foto: Ricard Estay/ Statens konstråd 

Statens konstråd arbetar på uppdrag av Trafikverket med ett antal konstnärliga gestaltningar i 

samband med ett av Göteborgs i nutid största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt: den 

nya tågförbindelsen med tre nya stationer i Västlänken. 

Korsvägen har sedan stadens grundande gjort skäl för sitt namn; som infart från öster och 

söder ständigt en mötesplats för människor på väg. Vid Korsvägen möts nu som då såväl 

besökare som stadsbor med olika mål, både i vardagen och vid evenemang. Platsen är därför 

befolkad nästan dygnet runt, året runt. Med den nya stationen under mark läggs ytterligare ett 

lager till historien och förutsättningarna för en intensiv och dynamisk plats stärks. 

Ett konstprogram –Kronotopia – togs fram 2016 i samverkan mellan Göteborgs Stad, 

Göteborg Konst, Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik och Konstenheten Västra 

Götalandsregionen. Detta ligger till grund för samtliga konstsatsningar inom ramen för 

Västlänken. Representanter för Statens konstråd, Trafikverket, Göteborg konst, 

Västfastigheter och sakkunniga inom konst ingår i juryn till upphandlingen Korsvägen. 

Kronotopia (av grekiskans Χρόνος [chrónos] – tid – och τόπος [tópos] – plats) är den 

tematiska utgångspunkten för all ny konst som produceras för Västlänken. Göteborg är i sig 

https://statenskonstrad.se/om-oss/uppdrag-till-konstnarer/tavlingar/vastlanken-kronotopia/konstprogrammet-kronotopia/


både plats och tidsepok, eller snarare många olika parallella rum och tider. Genom ett 

platsspecifikt konstnärligt utforskande föreslår Kronotopia en undersökning av vår nutid, en 

översyn av det förflutnas potential, och en möjlig blick in i framtiden. 

Visionen är att konstnärer utifrån sina konstnärliga idéer och under projektets särskilda 

förutsättningar föreslår optimala placeringar och strategier för hur konsten på bästa sätt kan 

integreras i stationsmiljön så att idag oförutsedda kvalitéer kan komma till uttryck. Den 

blivande konstgestaltningen kan innehålla materiella och/eller immateriella delar. 

Anmäl intresse för Korsvägen i Västlänken, Göteborg 

• Skicka intresseanmälan senast 2023-01-09. 
• Skapa ett konto i Tendsign för att skickar in intresseanmälan. 

Håll dig uppdaterad om våra upphandlingar på sidan upphandlingar. 

Hur många konstnärer bjuds in? 

Under processen bjuds två (2) konstnärer eller konstnärsgrupper in att ta fram ett förslag till 

konstnärligt angreppssätt för gestaltningen á 60 000 SEK exkl. moms vardera. En av dessa 

kommer att tilldelas skisskontrakt med option på genomförande á 80 – 120 000 SEK exkl. 

moms. Total budget för skiss och genomförandeuppdrag är 6 000 000 SEK exkl. moms. Mer 

om uppdragets omfattning och kriterier informeras i Tendsign. 

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré för 
medlemmar! 
 
Liljevalchs konsthall Stockholm fri entré för medlemmar. Grenen Konstmuseum, 
Skagen, fri entré Färgfabriken i Stockholm och i Östersund Erhåller medlemmar fri 
entré. Carl Larsson Gården, Sundborn, medlemmar betalar 50 kr entré, ord. avgift 145 
kr, Nationalmuseum Stockholm gäller reducerad entré, Nordiska Akvarellmuseet, 
Skärhamn Tjörn, vi betalar halv entré mot uppvisande av medlemskort. Prins Eugén 
Waldemarsudde Stockholm, medlem betalar reducerad 140 kr/entré Göteborgs 
konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré Nationalmuseum Stockholm, 
reducerad entré med 20 kr till samlingarna. Vid specialutställningar gäller reducerad 
entréavgift. Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri entré Östergötlands 
länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping, fri entré Kulturhuset i Stockholm, 

https://tendsign.com/login.aspx?URL=s_adformsnotice.aspx%3fUniqueID%3dafkqmjxczn
https://statenskonstrad.se/om-oss/uppdrag-till-konstnarer/upphandlingar/


Sergels torg, fri entré. Kristinehamns konstmuseum fri entréavgift Reducerad entré till 
Nordiska akvarellmuseet Fri entré till Hallands konstmuseum Fri entré till 
Norrköpings konstmuseum. 
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR 

STYRELSE OCH KANSLI!!  KFA 
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