
SÄTERS KOMMUN Omedelbar justering 
  Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden  2017-09-15    
     

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid  Kulinariet Stora Skedvi 13.00-17.00 

Beslutande 
Ledamöter 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare  
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
Ej tjänstgörande ersättare  

AnnBritt Grünewald (S) ordförande 
Lennart Götesson (S) vice ordförande 
Lars Wikström (MP) 
Ingrid Stenberg Lundin (C)              Deltar ej i beslutet § 66  
 
Margareta Arthursson (KD)             ers. för Ingeborg Björnbom 
Nils-Erik Unnerud (S)                      ers. för Björn Ersson 
Lena Stigsdotter (V)                         ers. för Birgitta Gustafsson 

 
Tjänstemän 
 

 

Övriga deltagare 

 

 

Anette Stengård förvaltningschef 
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare 
 
 
 

Utses att justera Nils-Erik Unnerud 
Justeringens  
plats och tid 

Kulinariet Stora Skedvi 2017-09-15 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 66  
 Eva-Lena Stenberg  

 Ordförande   
 AnnBritt Grünewald   

 Justerande   
 Nils-Erik Unnerud  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kulturnämnden  
Sammanträdesdatum 
 2017-09-15 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-09-20 Datum för  

anslags nedtagande 2017-10-12 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kulturförvaltningen 

Underskrift   
 Eva-Lena Stenberg  
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 Kn § 66    Dnr KN 2016/0045 
 
 Konstnärlig gestaltning i Stora Skedvi skola 

 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att 
1. två skissuppdrag ska utföras  
2. det ena skissuppdraget tilldelas Eva Beierheimer 
3. det andra skissuppdraget tilldelas Jan Stenberg i samarbete med Guangjuan Zhang 
 

 Ärendebeskrivning 
Konstnärligt uppdrag i Säters kommun, Stora Skedvi  
Yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av det konstnärliga uppdraget är 
välkomna att lämna en intresseanmälan.  
 
Processen 
1. Intresseanmälan: Konstnärer gör intresseanmälan via Konstpool enligt 
instruktion.  
2. Skissuppdrag: Av de som har gjort en intresseanmälan väljs 1-3 konstnärer som får 
skissuppdrag att utforma förslag på konstnärlig gestaltning i de båda lokalerna. 
Skissförslaget ska innehålla ritning på utformningen av konstverket, konstnärligt 
koncept, teknisk lösning samt ekonomi. 
3. Val av konstnär som utför uppdraget. 
4. Uppdraget utförs. 
En jury är tillsatt för att hantera val av 1-3 konstnärer som får skissuppdrag i steg 2 
samt val av konstnär som utför det konstnärliga uppdraget i de båda lokalerna i steg 
3. Juryn är sammansatt av konstnärlig kompetens och projektledning för 
byggprojektet. När uppdraget är fördelat offentliggörs det och samtliga konstnärer 
som har gjort intresseanmälan meddelas om utfallet. 
 
Tidsplan 
2017-08-20 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan. 
2017-09-15, beslut om vilka 1-3 konstnärer som inbjuds till skissuppdrag. 
2017-09-19, planerat startmöte för skissuppdrag samt avtalsskrivning. 
2017 oktober/november, avstämningsmöten under pågående skissarbete. 
2017-11-30, inlämning av skissförslag. 
2018-01-15, beslut om igångsättning av det konstnärliga uppdraget. 
Januari 2018 – december 2018, produktion av konstverk enligt 
projektets tidplan. Montering/installation av konstverk samordnas med 
byggprojektet. Konstverket ska monteras senast december 2018. Eventuell invigning 
sker på kommunens initiativ efter slutbesiktning och enligt överenskommelse.  
 
1. Avtal tecknas mellan Säters kommun och 1-3 konstnärer som tilldelas 
skissuppdraget när beslut finns om tilldelning.  
2. Avtal tecknas mellan Säters kommun och med den konstnär som tilldelas det 
slutgiltiga uppdraget när beslut finns om tilldelning. 
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De konstnärer som gör intresseanmälan ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet, 
lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- samt avgiftsskyldigheter 
De konstnärer som gör intresseanmälan utesluts från att delta i skissuppdraget om 
denne: är medlem i en kriminell organisation eller är dömd för brott som innefattar 
korruption, bestickning, bedrägeri. 
De konstnärer som gör intresseanmälan kan uteslutas från att delta i skissuppdraget 
om denne: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, har 
näringsförbud, är dömd för brott eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen eller inte har betalat skatt och socialförsäkringsavgifter. 
Den konstnär som får göra det konstnärliga uppdraget ska kunna leverera allt som är 
överenskommet i de ovan nämnda avtalen. Hänsyn ska tas till utrymningsvägar för 
allmänheten och hållfasthetskrav. 
 
Budget 
Arvode utgår inte för intresseanmälan. Ersättning utgår till de 1-3 konstnärer som går 
vidare för att lämna skissförslag. De konstnärer som gör skissuppdraget arvoderas 
med 20 000 SEK exklusive moms per person. Ersättningen ska inkludera 
samtliga kostnader för skissarbetet, inga ytterligare kostnader får tillkomma 
för uppdragsgivaren. Betalning utgår med 10 000 SEK efter att uppdraget 
om skissförslag meddelats. Efter inlämnat godkänt skissförslag utgår resterande 
10000 SEK. Anses inte skissförslaget innehålla det som efterfrågas 
av uppdragsgivaren så betalas inte de 10 000 SEK ut. I det fall inget skissförslag 
lämnas in blir konstnären återbetalningsskyldig på hela utbetalda beloppet. Konstnär 
som gör skissuppdraget sänder in faktura till uppdragsgivaren. Egen moms redovisas 
på fakturan. Betalning sker 30 dagar efter mottagen godkänd faktura.  
 
Kostnaderna för genomförande av det konstnärliga uppdraget beräknas till 
sammanlagt 440 000 SEK exklusive moms, fördelat på de två konstnärliga 
gestaltningarna. inom ramen skall alla kostnader förbundna med uppdragets 
utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnad, 
montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring samt eget 
arvode. Även en underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd ska 
också anges inom budget.  

 

 

 Ordföranden anmäler Ingrid Stenberg Lundin som jävig i ärendet och hon lämnar 
 därför rummet mellan klockan 14.15-14.45 

   

   

  _________ 

 


