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Diarienummer: KFN15 2021/0070. 

Datum: 2021-05-17 

 

Förenklat Konstprogram/Uppdragsbeskrivning konst till 

stadspark Åkers kanal  
 

Inledning:  
 

Åkers kanal är resterna från farleden Långhundraleden, som vikingarna 
färdades på när de skulle ta sig från Östersjön till Uppsala. Idag kan 
kommuninvånare och besökare njuta av ett vackert rekreationsområde genom 
att gå, cykla eller ta en kanottur intill kanalen. I stadsparken håller ett 
utomhusgalleri på att växa fram genom att skulpturer med olika uttryck, från 
olika decennier och i olika material placerats och placeras här.  Österåkers 
stadspark är placerad här. För att läsa mer om konsten intill kanalen gå in på 
webbplats österåker.se/konst. Där hittar du även en digital broschyr: Upptäck 
konsten. 
 

Bakgrund:  
 

Österåkers kommun avsätter en årlig budget för nyinvestering av offentlig 

konst till kommunens torg och parker och bygger på så vis upp en 

konstsamling som ska vara tillgänglig för kommunens alla invånare. Målet med 

satsningen är att konsten ska bli ett nytt inslag i kommunens parkmiljö och en 

del i kommunens vision om attraktiva allmänna platser. Arbetet ska ske i 

överensstämmelse med rådande konstpolicy och riktlinjer för konst. Bilaga 1 

och 2. Åkers kanals sträckning är markerad på karta i Bilaga 3. 

 

Konsten  
 

Om Projektet:  
 

Upphandling:  
 

Vid direktupphandlingar till ett värde som överstiger 100 000 SEK (ex moms) 
är upphandlande myndigheter enligt lagen om offentlig upphandling skyldiga 
att dokumentera detta.  
 

 För att uppfylla lagens krav ska beställaren tillfråga minst tre (3) leverantörer. 

Tillfrågade konstnärer får möjlighet att lämna in intresseanmälan för 

skissförslag eller föreslå en färdig befintlig skulptur till platsen. Arbetet ska 

påbörjas 2021. 
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Budget:  
 

Budget är 300 000 kronor exklusive moms och ska täcka eventuella 

skissarvoden, framställandet av själva konstverket, anlitad konstnärens arvode, 

materialkostnad, frakt m m som regleras i kontrakt mellan upphandlad 

konstnär och kommunen. Budgeterad kostnad för montering och markarbete 

beräknas med 20 000 kr och inryms inte inom projektets budget. Även färdiga 

verk är av intresse. 

Tema och vision: 

I enlighet med riktlinjerna har kommunens konstkommitté bjudits in till 
visionsarbetet kring placering av konst i parken, i arbetet med framtagande av 
en vision har konstkommittén konsulterats om placering av konstverket. Två 
platser har identifierats och anlitad konstnär har möjlighet att styra på vilken 
plats konstverket kommer att placeras, se bilaga 4. Vi eftersträvar en bredd av 
konstnärliga uttryck och material för konsten i stadsparken. 
 
Förutsättningar:  
 

Då de föreslagna platserna inte är under projektering finns idag ingen 

gestaltningsskiss. Konstnären kommer att ha inflytande över val av plats från 

en skiss med olika möjlig placeringar utmärkta. (bilaga 4). Marken sköts av 

Österåkers kommun med hänsyn till gräs eller plantering. Särskild hänsyn 

måste dock tas till framkomlighet och tillgänglighet samt riksintresse intill 

Ekbacken. 

Upphandlad konstnär får i uppdrag att skissa eller föreslå färdig befintlig/a 

skulptur/er till platsen.  

Leverantör ska ha möjlighet att ta fram ett skissförslag eller föreslå befintlig 
skulptur sommaren 2021 och delta vid startmöte på plats i stadsparken under 
juni eller augusti månad, inför produktionsstart senast september 2021, 
producera verket i samverkan med beställare under 2021 och fakturera 2021 
samt leverera konstverk till angiven plats i enlighet med tidsplan.  
 
Samrådsgrupp kring konst: 
 
Projektledare SBF,  Österåkers kommun, Maria Söderlund, kultursekreterare 
och konstkonsult, Österåkers kommun, Gisela Holmgren, landskapsarkitekt, 
Österåkers kommun, Elin Dagerhamn landskapsarkitekt, Österåkers kommun, 
lokal konstkonsulter och tillika konstnärer Carin Nordling och/eller Jussi 
Taipaleenmäki. 
  
Bedömningskriterier:  
 
 - Ha möjlighet att nå verkshöjd gällande nyskapande förmåga individualitet 
och självständighet.  



 

 

 

 

 

3 

 
 - Relevans för den specifika platsen i förhållande till platsens förutsättningar. 
 
- Möjlighet att leverera ett konstverk i enlighet med projektets förutsättningar 
samt inom budget och tidsramar.  
-  
Behörighetskrav:  
- Professionell, yrkesverksam konstnär med genomgången konsthögskola 
alternativt utställd konst på etablerade konsthallar och gallerier.  
 
Beslutsprocess:  

1. 3-5 konstnärer tillfrågas att inkomma med en intresseanmälan. De olika 
konstnärsskapen grundar sig på ovanstående behörighetskrav och 
kriterier.  

2 Konstkonsult presenterar minst 3 förslag på lämpliga konstverk/konstnärer 
för samrådsgruppen och konstkommittén. 

2. Samrådsgrupp för konst beslutar om vilken av de föreslagna konstnärerna 
som ska tilldelas projektet utifrån ett poängsystem grundat på ovanstående 
kriterier i en trappa från 1-3. Om konstnär 1 ej kan leverera går man till 
konstnär 2 o. s. v. 

 

Kommunikationsplan: 

Konsten kommer att kommuniceras genom information på kommunens 

webbplats, GIS-karta och eventuellt appen Upptäck konsten. Läs mer om 

konst i Österåker på österåker.se/konst 

Bilagor:  

1. Konstpolicy  

2. Riktlinjer för konst 

3. Skiss över parken Åkers kanal 

4. Karta över möjliga placeringar av nytt konstverk 


