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1. Inbjudan Konst på landsbygd - konst uppåt väggarna

1.1 Inbjudan
Varbergs kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper att inkomma med 
anbud/intresseanmälan i upphandling av Konst på landsbygd. 

1.2 Allmän orientering

1.2.1 Upphandlande myndigheter
Följande offentliga myndighet/er deltar i denna upphandling:

Varbergs kommun org.nr.: 212000 - 1249

1.2.2 Om Varbergs kommun
Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se 
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1.3 Beskrivning av uppdraget

1.3.1 Bakgrund och syfte
Varbergs kommun verkar för goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen, både i staden och på 
landsbygden. I kommunen genomförs sedan 2017 en särskild satsning på Konst på landsbygd. 
Konst är en av flera viktiga områden som kan bidra till hållbara livsmiljöer. I syfte att stärka 
samverkan mellan konst, design, form, kulturarv och arkitektur introducerades 2018 det nationella 
politikområdet Gestaltad livsmiljö. Med målet att omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer ska kunna bidra 
till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle och ge förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. 

Skolan är en viktig livsmiljö för barn och unga. De tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolans 
inom- och utomhusmiljöer. Skolans fysiska miljö är en av flera viktiga faktorer för barns trivsel, hälsa, 
lärande och upplevd meningsfullhet. Att skapa förutsättningar för barn att påverka sin livsmiljö är 
centralt såväl i Förenta nationernas konvention om barns rättigheter som trädde i kraft den 1 januari 
2020 och i politikområdet Gestaltad livsmiljö.

I det här projektet ska två skolor på landsbygden gestaltas med konst. Den konstnär som får 
uppdraget uppmuntras att arbeta i medskapande processer tillsammans med barnen i någon del av 
projektet. Tonvikten kommer att ligga på dialogen mellan konstnären och eleverna som blir en del av 
det konstnärliga arbetet. Projektet ska resultera i konst på en eller flera innerväggar. Konstnären 
ansvarar för slutresultatet som ska bli ett permanent konstverk. Det kan vara en väggmålning eller 
skulpturalt. 

1.3.2 De konstnärliga gestaltningsuppdragen
En konstnär eller konstnärsgrupp ska upphandlas för två konstnärliga gestaltningar på två skolor på 
landsbygden. Konstnärens uppdrag är att utföra konstnärlig gestaltning på en eller flera väggar 
inomhus i skolbyggnaderna. Konstnären ska intressera sig för barn och ungas livsmiljö och ha 
erfarenhet av att arbeta i medskapande processer. I det här projektet spelar dialogen med eleverna 
en central roll, vilket innebär att tid är en avgörande faktor för att nå ett kvalitativt resultat. 
Konstnären förväntas arbeta självständigt i dialog, upplägg och samverkan med skolorna. Vi ser 
gärna att team med fler än en konstnär söker uppdraget.

1.3.3 Utförande och omfattning av idéskiss

Uppstartsmöte på skolorna måndag 2 maj.•
Idéskiss inlämnas den 31 maj.•
Idéskissen är ett enklare utkast med en tydlig beskrivning av idé, metod och process samt 
specificerad budget. Max 2 A4 exkl. budget.

•

Om konstnären önskar bifoga bilder eller andra för idén relevanta dokument får dessa uppgå till 
max två A4 sidor (utöver skriftlig form).

•

De tre konstnärer som går vidare och får inkomma med idéskiss kommer att få tydliga 
instruktioner om hur och när den ska inlämnas.

•

1.3.4 Utförande och omfattning av gestaltningsuppdrag

Material och konstruktion ska vara beständigt minst 5 år och fungera för inomhusmiljö•
Garantera säkerhet med en tekniskt säker och hållbar lösning.•
Garantitid 3 år•
Hållbarhet och förvaltningsaspekter såsom skötsel måste vara väl genomtänkta och alla 
materialval måste vara anpassade för miljön där konstverket placeras.

•

Materialval ska göras utifrån miljöaspekter.•
I konstnärens uppdrag ingår allt arbete som krävs för att realisera gestaltningen.•
Konstnären förbinder sig att delta på möten kopplade till uppdraget. Det är inkluderat i 
åtagandet av uppdraget och ger inte rätt till debitering av tid eller annan ersättning.

•
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Konstnären har löpande dialog med kultur- och fritidsförvaltningen/samordnare för offentlig 
konst.

•

Konstnären arbetar i en process i dialog med skolorna och eleverna. Arvode och andra 
kostnader för detta ska inkluderas i budgeten.

•

1.3.5 Budget/ersättning
Idéskiss arvoderas med 15 000 SEK (ex moms) (tilldelas tre konstnärer). 
Idéskissen är ett enklare utkast med en tydlig beskrivning av idé, metod och process samt 
specificerad budget. De tre konstnärer som går vidare och får inkomma med idéskiss kommer att få 
tydliga instruktioner om hur och när den ska inlämnas.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag: à 600 000 SEK (ex moms). 
Budgeten inkluderar samtliga kostnader som konstnären (konstnärsgruppen) har för att realisera sin 
idé till färdig gestaltning såsom konstnärsarvode (inkl. sociala avgifter), research, försäkringar, 
produktionskostnader, underkonsulter, transporter, möten, resor/logi, montering, processarbete, 
planläggning, workshops, material.

En del av konstnärens (konstnärsgruppens) totala budget ska avsättas för dokumentation i form av 
en rapport i text och bild.

Utbetalningsplan: 
Första delen utbetalas efter avtalsskrivning 300 000 SEK (ex moms). 
Andra delen utbetalas efter slutbesiktning 300 000 SEK (ex moms).

Inget arvode utgår för intresseanmälan.

1.3.6 Tidplan
2022 
4 april - Sista dag för inlämning av intresseanmälan 
26-30 april - Besked om vilka tre konstnärer som går vidare i processen och får lämna idéskiss.  
1-31 maj - idéskissarbete 
2 maj - Uppstartsmöte på skolorna  
31 maj - Idéskiss inlämnas 
Juni - Tilldelningsbesked 
Aug - Uppstartsmöte tillsammans med konstnären på skolorna.  
Aug-dec - Konstnärligt arbete på skolorna.  
Dec - Slutbesiktning och invigning på skolorna.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1.3.7 Antal avtalspartners
Avtal gällande idéskissuppdrag kommer att tecknas med tre konstnärer eller konstnärsgrupper. 

Efter att skiss lämnats in och bedömts av juryn erhåller en konstnär uppdraget att realisera skiss och 
genomföra de konstnärliga gestaltningsuppdragen. Avtal kommer då att tecknas gällande 
gestaltningsuppdragen. 

1.3.8 Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Uppdragsgivaren kan välja att inte gå vidare med någon av intresseanmälningarna.

Uppdragsgivaren kan välja att inte gå vidare med ett eller flera idéskissförslag.

Om upphandlingen avbryts kommer en skriftlig underrättelse snarast möjligt att lämnas till 
upphandlingsdokumentshämtarna.
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Uppfylls och accepteras krav under punkt 1.3 Beskrivning av 
uppdraget?
Ja/Nej. Ja krävs

Konst på lands...

1.4 Administrativ del
All kommunikation i denna upphandling och kommande uppdrag ska ske på det svenska alternativt 
engelska språket.

1.4.1 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen sker enligt Lag (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling.  
I denna upphandling gäller följande upphandlingsförfarande: 

Direktupphandling med ett tvåstegsförfarande. 

Det innebär att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Förhandling kan 
förekomma.

1.4.2 Frågor om upphandlingen
Upptäcks tvetydigheter eller oklarheter i upphandlingsdokumenten ska Köparen omgående 
kontaktas.  
   
Frågor angående upphandlingen ska ställas skriftligen senast:   2022-03-25     

Alla frågor ska ställas via frågor och svar-funktionen i upphandlingssystemet Visma TendSign.
 
När ni formulerat Er fråga eller synpunkt, bocka i "Skicka e-post direkt" för snabb leverans i 
Tendsign. I annat fall levereras inte din fråga eller synpunkt förrän efter midnatt, vilket fördröjer 
handläggningstiden.
  
Svar på eventuella frågor samt kompletteringar publiceras senast sex (6) dagar före anbudstidens 
utgång och görs då tillgängliga via TendSign för att säkerställa att samtliga registrerade 
upphandlingsdokumentshämtare får tillgång till den nya informationen vid samma tillfälle.
 
Endast skriftliga uppgifter är bindande.

1.4.3 Förutsättningar för anbudsgivning

1.4.3.1 Allmänt
Anbudet ska lämnas  enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på 
svenska alternativt engelska.  
  
Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud 
måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det 
är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag 
(juridisk part) i denna upphandling.
     
Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med  2022-07-31
 
Intyg och certifikat lämnas på svenska alternativt engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, 
ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

1.4.3.2 Elektroniska anbud
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Anbud lämnas elektroniskt genom www.tendsign.com.                
              
Anbudsgivaren ska registrera sig i TendSign.
     
Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och 
genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, 
adress , kontaktuppgifter etc.
 
Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post:
E-post: tendsignsupport@visma.com
 
Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support.
 
Användning av upphandlingssystemet TendSign är kostnadsfritt för Anbudsgivaren.                           
   
Anbudsgivaren får genom TendSign:                
- tillkommande information                
- kontroll av att alla frågor ställda i upphandlingsdokument är besvarade vid avlämnandet
- en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav är ifyllda.
 

1.4.3.3 Sista anbudsdag
Anbud ska ha lämnats senast 2022-04-04 23:59 .

1.4.3.4 Tilldelningsbeslut
Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas via e-post till den adress som angetts vid 
hämtning av upphandlingsdokument.    
Därför är det viktigt att uppge rätt e-postadress.
  
Tilldelningsbeslutet kan sedan läsas på www.tendsign.com.

1.4.3.5 Upphandlingssekretess
Efter avslutad upphandling är såväl beslut som samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt 
offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds 
affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av 
särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För att underlätta för den 
upphandlande myndigheten vid sekretessprövning ska anbudsgivare ange om denne önskar 
sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

- Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas. 
- Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs.

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om den upphandlande 
myndigheten gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i 
domstol. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. De rättsliga 
möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade sedan 
upphandlingen avslutats. Anges ingen begäran om sekretess nedan förutsätter upphandlande 
inlämnade handlingar är att betrakta som offentlig handling.

Önskar ni sekretess? (Ange i kommentarsfältet som ni når via länken 
nedan vilka uppgifter i 
anbudet som anhållan gäller och motivera vilken skada ni anser er lida 
om uppgiften/uppgifterna röjs)
Ja/Nej

 Leverantörskommentar tillåten

Allmänna krav
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1.4.3.6 Personuppgifter i anbudet
Varbergs kommun behandlar de personuppgifter ni lämnar in i enlighet med 
dataskyddsförordningen, GDPR.

Informationen kommer under den tid den är aktuell att lagras av en extern part, vår systemleverantör 
Visma, inom EU/EES. Efter denna tid raderas inlägg från systemet men kan komma att arkiveras i 
Varbergs kommuns e-arkiv.

Rättsligt stöd för denna behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse som kräver att 
personuppgifter lagras för detta specifika ändamål.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Varbergs kommun ks@varberg.se 0340-880 00. 
Dataskyddsombud kontaktas på dataskyddsombud@varberg.se 0340-880 00.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se www.varberg.se/personuppgifter.

1.4.3.7 Elektronisk avtalssignering
Beställaren kommer att upprätta avtal i två likalydande exemplar, som ska undertecknas av båda 
parter och som utgör parternas överenskommelse.

I denna upphandling tillämpar den upphandlande myndigheten elektronisk avtalssignering via 
tjänsten Visma Addo. Denna signering ska göras av en behörig person som har rätt att företräda 
leverantören. Med behörig person avses den som har firmateckningsrätt eller giltig fullmakt att 
signera avtalet. När behörig behörig person ska signera avtal kommer denne att få ett e-mail med en 
länk och följer därefter instruktionerna. 
 
När avtal är signerat av båda parter får parterna ett signerat avtal via e-post.

Upphandlande myndighet har inte möjlighet att ge support kring den elektroniska signeringen, utan 
hänvisar eventuella frågor till Visma Addo.

a. Ange namn på den person som ska signera avtalet
Fritext

Konst på lands...

b. Ange e-postadress till den person som ska signera avtalet
Fritext

Konst på lands...

1.4.4 Accept

Uppfylls och accepteras krav avseende punkten "1.4 administrativ 
del"?  
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna krav

1.5 Kvalificering och utvärdering

1.5.1 Tilldelningsgrund
De anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt kommer att antas.

1.5.2 Utvärdering
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Bedömning av anbudsgivare och anbud görs i tre steg.

Steg 1: Kvalificering av anbudsgivare/intresseansökande. 
Steg 2: Utvärdering av ansökningar och val av tre konstnärer för idéskissuppdrag. Information 
meddelas via Visma TendSign till de tre konstnärer som valts ut.  
Steg 3: Bedömning av inlämnade idéskissuppdrag samt uppdrag till en konstnär för realisering av 
idéskiss och genomförande av gestaltningsuppdraget.

Med ska-krav avses krav som måste vara uppfyllda för att anbudet ska kunna antas.

1.6 Urval/bedömning
Steg 1. Sakkunniga inom kulturenheten, Varbergs kommun, gör ett första urval av inkomna 
intresseanmälningar. 6-8 konstnärer väljs ut.

Steg 2. En jury bestående av Varbergs kommuns konstråd, sakkunniga och representanter från de 
två skolorna väljer ut tre konstnärer som får idéskissuppdrag.

Steg 3. Inkomna idéskissförslag bedöms av juryn med beslut om gestaltningsuppdrag.

Uppdragsgivaren kan välja att inte gå vidare med någon av intresseanmälningarna. 
Uppdragsgivaren kan välja att inte gå vidare med ett eller flera idéskissförslag. I urvalsprocessen 
bedöms inlämnade CV utifrån ställda krav och  det görs en estetisk bedömning av referensprojekten 
utifrån nedanstående kriterier.

Urvalskriterier inlämnade referensprojekt till intresseanmälningar 
Konstnärlig verkshöjd och kvalitet.  
Konstnärligt uttryck och metod i förhållande till projektets syfte och uppdrag. 
Förmåga att överblicka och samverka i projekt som inbegriper flera aktörer. 
Erfarenhet av att arbeta i medskapande processer.

Urvalskriterier idéskiss 
Verkshöjd med fokus på det unika och nyskapande i metod och uttryck 
Samverkan med skola och elever i den konstnärliga processen 
Genomförbarhet inom ramen för budget, tekniska lösningar och tidsplan.

Poängsystem: Varje urvalskriterium bedöms enligt poängsystem 0-3 poäng. Ingen relevans (0), viss 
relevans (1), god relevans (2), mycket god relevans (3). 
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1.7 Krav på anbudsgivaren

1.7.1 Företags- och kontaktuppgifter
Anbudsgivaren ska lämna en kort beskrivning av sin organisation och verksamhet.      
Anbudsgivaren ska uppge personer som är ansvariga för anbud, firmatecknande, avtal, kunder och 
eventuellt andra kontakter.        
       
Istället för firmatecknare kan Anbudsgivaren ange en behörig företrädare för Anbudsgivaren. Behörig 
företrädare ska genom fullmakt kunna styrka sin firmateckningsrätt om så Köparen önskar.
 
Parterna är skyldiga att fortlöpande via respektive kontaktperson informera varandra om 
förhållanden i sina respektive verksamheter som kan vara av betydelse för motparten. 
 
Informationsskyldigheten innebär bland annat att parterna ska hålla varandra underrättade om 
aktuella adresser, telefonnummer, e-postadresser samt ev. namnbyten.

a. Lämna en kort beskrivning av Anbudsgivaren organisation/företag 
och verksamhet.  
Fritext

Allmänna krav

b. Uppge vem som är anbudsansvarig (namn, befattning, postadress, 
telefonnummer, e-postadress) Frågan behöver ej besvaras om den 
anbudsansvarige är densamma som loggat in i TendSign, kontrollera 
dock att kontaktuppgifterna är korrekta  
Fritext

Allmänna krav

c. Uppge vem som är firmatecknare alternativt behörig företrädare 
(namn, befattning, postadress, telefonnummer, e-postadress)  
Fritext

Allmänna krav

d. Uppge vem som är avtalsansvarig (namn, befattning, postadress, 
telefonnummer, e-postadress)  
Fritext

Allmänna krav

e. Uppge vem som är kundansvarig (namn, befattning, postadress, 
telefonnummer, e-postadress)  
Fritext

Allmänna krav

f. Ange momsregistreringsnummer
Fritext

Konst på lands...

g. Ange bankgiro och/eller plusgironummer.
Fritext

Konst på lands...
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h. Har Anbudsgivaren lämnat efterfrågade uppgifter?  
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna krav

1.7.2 Uteslutningsgrunder

1.7.2.1 Uteslutning av anbudsgivare
Föreligger någon uteslutningsgrund enligt LOU kap 13 §§ 1-3 kan anbudsgivaren uteslutas om inte 
anbudsgivaren kan visa att denne vidtagit åtgärder som styrker anbudsgivaren tillförlitlighet eller 
ifråga om uteslutning på grund av obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter fullgjort sin 
betalningsskyldighet alternativt ingått bindande överenskommelse om betalning.

Grunderna för uteslutning omfattar även eventuella underleverantörer.

Innan beslut om uteslutning fattas kommer anbudsgivaren ges tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som enligt beställaren utgör skäl för uteslutning.

Försäkrar anbudsgivaren att skäl för uteslutning saknas enligt LOU 
kap 13 §§ 1-3?
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna krav

1.7.3 Ekonomisk ställning
Anbudsgivaren ska ha en god ekonomisk ställning för att kunna fullfölja de åtaganden som 
upphandlingen avser. Anbudsgivaren ska inneha lägst rating " Kreditvärdig" enligt Credit Safe. 
Varbergs kommun kontrollerar dessa uppgifter, därmed behöver inte bevis sändas in. 
 
Om tillräcklig kreditvärdighet inte uppnås eller om klassificering saknas (t.ex. för nystartade företag) 
kan kompletterande uppgifter begäras in för att styrka den ekonomiska ställningen på ett annat sätt 
som till exempel genom att lämna en bankgaranti, moderbolagsgaranti eller likvärdigt. 

a. Uppfylls krav på ekonomisk ställning av Anbudsgivaren?
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantörskommentar tillåten

Allmänna krav

b. Anser Köparen att Anbudsgivaren uppfyller krav på ekonomisk 
ställning?
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna krav

1.7.4 Bevis på registrering
Anbudsgivaren ska vara registrerad för redovisning av mervärdesskatt och godkänd för F-skatt samt 
vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall Anbudsgivaren avser att använda 
underleverantörer ska även dessa företag uppfylla dessa krav.     
 
Beställaren kan godkänna att anbudsgivaren arbetar via företag med F-skatt. I detta fall ska 
information samt i förekommande fall bevis på detta bifogas anbudet.  
         
Blankett SKV 4820 behöver inte bifogas anbudet.  Beställaren kommer att begära in uppgifter från 
Skatteverket som styrker att Anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav. Då begäran om sådana 
uppgifter endast är tillämpbar i Sverige ska utländsk Anbudsgivare kunna visa motsvarande 
dokumentation som intygar att föreskrivna registreringar och betalningar är fullgjorda i hemlandet.
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a. Uppfylls krav på "bevis på registrering" av Anbudsgivaren?  
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantörskommentar tillåten

Allmänna krav

b. Anser Köparen att Anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav? 
 
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna krav

1.8 Krav på sökande

Yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper/kollektiv kan lämna 
intresseanmälan/anbud.

•

För konstnärsgrupp lämnas anmälan/anbud av en huvudsökande som står som kontaktperson 
med organisationsnummer.

•

Sökande ska ha slutbetyg från konstnärlig högskoleutbildning, minst tre (3) år, från svensk eller 
utländsk utbildning. Alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på avancerad nivå under 
minst tre (3) år.

•

För konstnärsgrupp ska minst en av medlemmarna inneha kriterier enligt ovan beskrivning samt 
uppfylla samtliga ställda krav i detta upphandlingsdokument samt kontraktsvillkor. 

•

Uppfylls och accepteras krav under punkt 1.8 Krav på sökande?
Ja/Nej. Ja krävs

Konst på lands...

1.9 Krav på intresseanmälan/ansökan
Obligatoriskt.

1. CV över erfarenhet och utbildning.

2. Två (2) stycken referensverk/-projekt som visar relevant inriktning och kvalitet för uppdraget. 
Materialet ska vara både bilder och text. 

3. Beskriv varför du/ni är intresserade av projektet relaterat till ditt konstnärskap. Max 500 ord.

Urvalsgruppen har inte möjlighet att göra bedömning på andra verk än de som tas upp i anbudet, 
d.v.s. inga hänvisningar till webbsidor. Om referensprojekt består av digitalt material som film godtas 
länk till exempelvis Vimeo-konto. Att ta fram relevant referensmaterial innebär att lyfta fram delar i 
den konstnärliga praktiken som belyser förmåga att utföra det specifika uppdraget.

a. Bifoga CV över erfarenhet och utbildning 
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

Konst på lands...

b. Bifoga referensprojekt nr. 1 enligt beskrivning. 
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

Konst på lands...
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c. Bifoga referensprojekt nr. 2 enligt beskrivning. 
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

Konst på lands...

d. Beskrivning av intresset för projektet relaterat till 
konstnärskapet. 
Fritext

Konst på lands...

e. Konstnärspresentation/artist statement  (frivillig - ej krav)
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

Allmänna krav

f. Har sökande inkommit med efterfrågade uppgifter under 
punkt 1.9 Krav på intresseanmälan/ansökan?
Ja/Nej. Ja krävs

Konst på lands...
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1.10 Avtalssvillkor tjänster

1.10.1 Kontraktshandlingar
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla 
i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, 
sinsemellan i följande ordning:   

1. Avrop    
2. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal    
3. Detta avtal    
4. Upphandlingsdokument med bilagor      
6. Anbud 
   
Eventuella uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i upphandlingsdokumentet gäller inte som 
kontraktsinnehåll.

Avtalet innebär att leverantören ska utföra tjänster inom konstnärlig gestaltning  i enlighet med 
upphandlingsdokument, anbud och avtal.
 
Samtliga förändringar och tillägg till detta ramavtal ska skriftligen godkännas av Köparens 
avtalsansvarige.

1.10.2 Genomförande

1.10.2.1 Samarbete
Konstnären förbinder sig att delta på erforderliga möten kopplat till uppdraget. Detta ska vara 
inkluderat i åtagandet av uppdraget och ger inte rätt till debitering av tid eller annan ersättning.

1.10.2.2 Rökfri arbetstid
Varbergs kommun har infört rökfri arbetstid och vill att även våra avtalspartner respekterar detta och 
därmed inte röker under tiden uppdrag utförs åt Varbergs kommun. Se även bilaga 1 Rökfri 
arbetstid.

1.10.3 Organisation

1.10.3.1 Underkonsulter
Uppdragstagaren/konstnären ansvarar för att eventuella underkonsulter uppfyller samma krav som 
ställs på konstnären.  
 

1.10.4 Tider

1.10.4.1 Tidplan
Tidplan enligt punkt 1.3.6 i upphandlingsdokumentet. Tidplanen är preliminär och fastställs vid 
avtalsskrivning. 

1.10.4.2 Avtalstider
Beräknade avtalstider skissuppdrag: 
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Avtalsstart: 2022-05-01

Avtalsslut: 2022-05-31

Avtalstider gestaltningsuppdrag:

Avtalsstart: 2022-08-01

Avtalsslut: 2022-12-31

Avtalstiderna anpassas utifrån fastställd tidsplan vid avtalsskrivning.

1.10.5 Ansvar

1.10.5.1 Slutbesiktning
Besiktning av konstverket ska utföras av representant från beställaren på datum bestämt mellan 
parterna i enlighet med bifogad tidsplan. Delbesiktningar utförs i samråd mellan konstnären och 
beställaren. Eventuella fel eller brister ska avhjälpas inom skälig tid i enlighet med mellan parterna 
gemensam upprättad och godkänd tidsplan.

1.10.5.2 Garanti
Garantitiden för den konstnärliga gestaltningen är 3 år efter slutbesiktning. Konstnären ansvarar för 
fel som framkommer under garantitiden. Löpande underhåll av den konstnärliga gestaltningen ska 
göras av uppdragsgivaren enligt instruktion av uppdragstagaren.

1.10.5.3 Försäkringar
Uppdragstagaren ska inneha och vidmakthålla för uppdraget erforderliga försäkringar.  

1.10.6 Ekonomi

1.10.6.1 Ersättning
Ersättning utgår enligt beskrivning i upphandlingsdokument punkt 1.3.5 Budget/ersättning. 

Arvode utgår mot faktura enligt tidsplan som fastställts vid kontraktsskrivningen.

1.10.6.2 Betalning
Ersättning utgår endast för utfört arbete. Betalning sker 30 dagar efter godkänd fakturas ankomst till 
Köparen och godkänt genomfört arbete.

Uppdragsgivaren äger rätt att hålla inne betalningen om den konstnärliga gestaltningen i färdigt skick 
ej motsvarar det i förslaget angivna och inget annat överenskommits.

1.10.6.3 Fakturering och e-faktura
Samtliga fakturor ska skickas som e-faktura enligt SFTI-standard (www.sfti.se), med hänvisning till 
lagen om e-faktura som gäller från april 2019.

Kostnadsfria manuella alternativ finns på marknaden, i de fall andra automatiserade lösningar 
möjligen inte är ett ekonomiskt försvarbart alternativ. Leverantören väljer själv den lösning som 
passar bäst. 
 
Endast avtalsleverantör, eller annan av beställaren godkänd betalningsmottagare eller 
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factoringbolag, får fakturera beställaren för tjänster som utförts enligt avtalet.

Följesedel i ett (1) exemplar ska sändas med godset vid leverans av produkter, eller enligt skriftlig 
överenskommelse med beställaren.

På fakturan ska nedanstående anges: 
- Leverantörens registrerade bolagsnamn och kontaktuppgifter; Namn, telefonnummer, e-post, 
bankgironummer, organisationsnummer samt ev. momsnummer 
- Vad leveransen avser; art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för 
fakturan exempelvis hänvisning till offertnummer. På fakturan ska det tydligt framgå vad som 
faktureras, 
dvs det räcker inte att hänvisa till bifogad bilaga.

- Köpande organisations bolagsnamn; Varbergs kommun och/eller övriga bolag 
- Avdelning 
- Eventuellt projektnamn 
- Eventuellt projektnummer 
- Beställarens kontaktperson 
- Beställarens ordernummer i de fall ordern läggs elektroniskt, fakturareferenskod i de fall avrop vid 
tillfälle sker på annat sätt. 
- Fakturadatum 
- Fakturanummer 
- Leveransadress 
- Leveransdatum 
- Enhetspris exkl. moms 
- Valuta 
- Total mervärdesskatt 
- Mervärdesskatten per mervärdesskattesats 
- Totalt belopp (exklusive moms samt att betala) 
- Originalfakturanummer vid kreditfaktura 
- Övrigt enligt lag 
- Leverantören ska om möjligt ange avtalsnummer

 
Bilagor bör bifogas som ett (1st) dokument. 
Betalning ska i första hand ske till ett bankgirokonto. 
 
Enstaka pappersfakturor kan tas emot undantagsvis och där lagen så tillåter. Stäm vid undantag 
alltid av innan med respektive bolags ekonomifunktion.

Betalning sker först när utfört arbete är godkänt och tids- och faktureringsredovisning är utförd.

Betalning av fakturan innebär inte att leveransen är godkänd eller att fakturans riktighet bekräftas.

Betalningstiden – 30 dagar – räknas från den dag beställaren mottager fakturan. Fakturor med 
ofullständiga uppgifter och/eller felaktig information ska rättas eller kompletteras av leverantören.

Förfallodagen räknas från den dag fakturan inkommer i rättat skick.

Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt lag. Dröjsmålsränta betalas inte för felaktiga eller ofullständiga 
fakturor. 
Fakturerings- och expeditionsavgifter och/eller övriga inte avtalade avgifter godtas inte.

Varbergs kommun 
Leverantören ska skicka elektronisk faktura enligt något av följande alternativ: 
PEPPOL BIS Billing 3 eller Svefaktura enligt SFTI, via VAN-tjänst eller via en av kommunen anvisad 
webbsida. 
PEPPOL 
Mottagar-id: 0007:2120001249

KFN 2021-0145 Inbjudan Konst på landsbygd - konst 
uppåt väggarna 2022

Publicerad 2022-03-03 08:38

Sida 14/16



Fakturareferens i form av s.k. VBG-kod ska anges. Koden lämnas av beställaren.

Läs mer på: www.varberg.se/efaktura

1.10.7 Rätt till uppdragsresultat

1.10.7.1 Upphovsrätt
Vid fotografisk reproduktion av den konstnärliga gestaltningen i trycksaker samt digitalt ska 
uppdragstagarens namn i samtliga fall återges på reproduktion. Skisser och modeller till 
gestaltningen är uppdragstagarens egendom. Beställaren förbehåller sig dock rätten att utan särskild 
förfrågan och ersättning till konstnären fotografiskt reproducera konstverket likaväl skisser och 
modeller av detta för återgivning i beställarens egna publikationer och på beställarens hemsida.

Uppdragsgivaren äger ej rättighet att utan uppdragstagarens medgivande utföra förändringar av 
gestaltningen.

1.10.7.2 Intrång
Uppdragstagaren ansvar för att av dennes levererat material inte kränker annans rätt och för att 
materiel etcetera som tagits fram är riktiga. Uppdragstagaren kan aldrig överlåta sådant ansvar på 
Kommunen.

Uppdragstagaren ska hålla Kommunen skadelös för alla skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader 
och utgifter som följd av intrång i eventuella patent, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter eller 
andra skyddade rättigheter tillhörande tredje man. Dessa bestämmelser gäller även efter avtalets 
utgång.

1.10.8 Avvikelse i leveranstid
Skulle Konstnären under arbetets gång bli ur stånd att fullgöra sina åtaganden äger Beställaren rätt 
att, efter Konstnärens eller dennes rättsinnehavares godkännande, om det är möjligt, låta fullborda 
arbetet. Beställaren äger då rätten att fritt förfoga över skisser, modeller och idéer som utarbetats av 
Konstnären. Härvid skall avräkning göras för utfört arbete samt skälig ersättning för detta utgå till 
Konstnären eller dennes rättsinnehavare.

Om förseningen orsakats av uppdragsgivaren gäller ej ovannämnt villkor.

1.10.9 Överlåtelse av avtal
Uppdragstagaren får inte utan Köparens skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller pantsätta 
rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet. 

1.10.10 Force majeure
Part befrias ifrån sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund av en oförutsebar 
händelse som parten inte kan råda över. Exempel på sådan händelse är krig, omfattande 
arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof samt allvarlig smittspridning Arbetskonflikt som har 
sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.    
   
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning 
av denna bestämmelse. Det åligger parterna att så långt som möjligt minimera eventuella 
skadeorsaker.  

1.10.11 Tvist
Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelation 
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ska, om inte förhandlingar leder till en överenskommelse, avgöras av allmän svensk domstol.

1.10.12 Särskilda avtalsvillkor

1.10.12.1 Social och etisk hänsyn
Leverantören förbinder sig att följa Beställarens uppförandekod. 
Uppförandekoden innebär ett åtagande från leverantören att respektera grundläggande sociala krav i 
sin verksamhet samt eventuella underleverantörers verksamhet. 
Länk uppförandekod: 
Uppförandekod

Uppföljning sker via Sveriges kommuner och Regioner

1.10.12.2 Antidiskrimineringsklausul
Uppdragstagaren förbinder sig att följa Köparens Antidiskrimineringsklausul i bilagan 
"Antidiskrimineringsklausul".          
Antidiskrimineringsklausulen innebär ett åtagande från uppdragstagaren att följa 
diskrimineringslagen (2008:567).    

1.10.12.3 Meddelarfrihet
Det är av väsentlig betydelse för Köparen att Leverantörs anställda i ett leverantörsförhållande 
med Köparen omfattas av meddelarfrihet liknande den som gäller Köparens anställda inom 
motsvarande verksamhetsområde. Leverantören förbinder sig att, med undantag för vad som nedan 
anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller 
motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar.      
     
Förbudet gäller inte sådana meddelande som avser företagshemligheter eller omfattas av 
tystnadsplikt för Leverantörs anställda utanför det verksamhetsområde som leverantörsförhållandet 
omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfriheten för offentligt anställda 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).     
     
Köparen har rätt att häva avtalet i förtid om Leverantören i väsentligt avseende eller vid upprepade 
tillfällen brutit mot ovan angivet efterforskningsförbud.

1.10.13 Accept

1.10.13.1 Kontroll av accepterande avtalsvillkor
För avtalets utförande ska avtals- och kommersiella villkor enligt avsnittet "Avtalsvillkor" gälla.

Uppfylls och accepteras avtalsvillkoren av Anbudsgivaren?
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna krav
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http://www.varberg.se/naringsliv/upphandlingochinkop/uppforandekodforleverantorer

