Intresseförfrågan för konstnärlig gestaltning Nya Psykiatrihuset,
Västerviks sjukhus: Innergård och Trapphus

Skissuppdrag: 50 000 SEK
Utveckling av skiss: 20 000 SEK
Produktionsbudget Trapphus: 1 100 000 SEK + 300 000 SEK byggrelaterade utgifter
Produktionsbudget Innergård: 900 000 SEK + 300 000 SEK byggrelaterade utgifter
Intresseanmälan 2022-06-10
Skissperiod 2022-09-09 – 2023-03-14
Färdigställandedatum 2025-06-30

Intresseförfrågan för konstnärlig gestaltning Nya Psykiatrihuset,
Västerviks sjukhus: Innergård och Trapphus
Region Kalmar län bjuder härmed in yrkesverksamma konstnärer att lämna
intresseanmälan för att delta i upphandlingen av en permanent konstnärlig gestaltning av 1.
Innergård och 2. Trapphus, Nya Psykiatrihuset, Västerviks sjukhus. En till tre (1–3) konstnär/er
kommer att tilldelas skissuppdrag som ersätts med vardera 50 000 SEK exkl. moms. En till tre
(1–3) av dessa kommer att bli ombedda att utveckla skisserna mot vardera 20 000 SEK exkl.
moms i ersättning.
Ingen ersättning utgår för att lämna intresseanmälan (anbudsansökan).
Denna förfrågan annonseras via Konstpool, Konst i Kalmar län, KC och KRO.
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen av den konstnärliga gestaltningen genomförs som icke-direktivstyrd
urvalsupphandling, i två steg, med anbudsansökan (intresseanmälan) och anbud
(skissförslag).
Ny byggnad för Psykiatri
Platsen inom sjukhusområdet som valts för nybyggnad till psykiatrins verksamhet ligger
relativt centralt i området och har fri utsikt mot söder över järnvägsområdet. Mot norr
angränsar lägre byggnader såsom byggnad för fastighetsdrift, förvaltarenhet, bårhus,
obduktion och kapell samt godsmottagning.
Det ska bli en helt ny byggnad i sex våningar som kommer att inrymma rättspsykiatri,
heldygnsvård och mottagningsverksamhet inom Västerviks befintliga sjukhusområde. Totalt
rör det sig om cirka 24 600 kvadratmeter nybyggnation.
Projektet genomförs i partnering, ett arbetssätt som skapar mervärde för beställare och
entreprenörer. Projektet ska bedrivas med ett förtroligt förhållande mellan parterna som
genom öppenhet, engagemang och förtroende ger basen för arbetets framdrift.
Uppdrag
Föremål för upphandlingen är två konstnärliga gestaltningsprojekt:
1. Innergård: fristående skulptur, bearbetning av avskiljningsvägg, skärmtak och pergola.
2. Trapphus: Utrymmet i ett vertikalt fullhöjdsräcke som löper genom byggnaden.
Gestaltningsprojekten presenteras närmare längre ned i denna intresseförfrågan.
Syftet är att utifrån inkomna intresseanmälningar och i enlighet med beställarens
kravspecifikation, välja ut en eller flera konstnärer som senare kommer att erbjudas att skissa
och lämna anbud på genomförande av den konstnärliga gestaltningen.
Upphandlande organisation
Region Kalmar län
Organisationsnummer: 2321000073

Behörighetskrav (Kvalificeringskrav)
Möjlighet att anmäla intresse är öppen för yrkesverksamma konstnärer med konstnärlig
högskoleutbildning och/eller med dokumenterad yrkesverksamhet som fri konstnär.
Konstnär ska vara registrerad för F-skatt alternativt arbeta via ett företag som är registrerat
för F-skatt.
Konstnären ska ha möjlighet att avsätta arbetstid för genomförande av uppdraget inom
bestämd tid.
För de fall fler än en (1) konstnär offereras ska detta på begäran preciseras i en
organisationsplan där det tydligt framgår vilken roll och ansvar respektive person ska ha.
Ekonomisk och finansiell ställning
Konstnären/företaget ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och
socialförsäkringsavgifter. Skatteverkets blankett SKV 4820 kan komma att inhämtas.
Konstnären/företaget ska inte inneha restförda skulder hos Kronofogden eller motsvarande
myndighet i det land där konstnärernas verksamhet är etablerad.
Inför avtalsskrivningen ska konstnären/företaget uppvisa giltig ansvarsförsäkring, som skall
avse hela avtalsperioden.

Tidplan
Intresseförfrågan [2022-04-05]
Sista datum att ställa frågor [2022-05-27]
Sista datum för svar [2022-05-30]
Möjlighet att lämna intresseanmälan [2022-06-10]
Första urvalet görs av konstprojektledare och extern konstkonsult och presenteras för
samrådsgruppen
Samrådsgruppens urval [2022-08-30]
Anbudsinbjudan, Skissuppdrag [2022-09-09]
Informationsmöte [2022-09-20]
Föredragning för samrådsgrupp [2023-01-17]
Utveckling av utvald/utvalda skisser
Slutlig presentation av skiss samt tilldelningsbeslut [2023-03-14]
Beställning [2023-03-28]
Produktion
Färdigställandedatum [2025-06-30]
Besiktning, tidpunkt ej bestämd
Tidplanen kan komma att revideras för den händelse tidplanen för byggprojektet förskjuts.

Gestaltningsprojekt 1: Trapphus
Gestaltningen är inspirerad av den orörda skogen, trollskogens mystik och ett inslag av trä
och natur ska vara ett återkommande tema i byggnaden.
Golvytan i huvudentrén/trapphuset utgörs till största delen av mörk klinker i storformat. Mitt i
foajén och på varje våningsplan återfinns ett par svarta stålpelare där den övre delen är
lindad med mässingsband, samt omgivna av en dubbelcirkulär yta av blågrön
kolmårdsmarmor med kant av mässingslist.
Trapphuset löper genom hela byggnaden. Innervarvets säkerhetsräcke utgörs av ett
fullhöjdsräcke med mässingsklädd handledare. I uppdraget ingår att utnyttja volymen
inuti fullhöjdsräcket, med naturtemat i åtanke. Volymen inuti är ca 3,5 x 1 m (en sida 1,5
m och en sida ca 90 cm) och 27,8 meter hög.
Lastförutsättning i takbjälklag och golvbjälklag är vardera 4kN/m2. All eventuell infästning i
tak, trapp, golvplan och stänger ska stämmas av med konstruktör.
Kostnadsram
Förslaget ska vara möjligt att genomföra inom en budget på 1 100 000 SEK exkl. moms. I
denna summa inkluderas ej skissarvoden, men arvode till konstnär, produktionskostnader,
transport, resor, installation, eventuell kompletterande belysning och andra omkostnader för
verkets färdigställande på plats. 300 000 SEK är utöver detta reserverat för byggrelaterade
utgifter.
Gestaltningsprojekt 2: Innergård
Slutenvårdens gård är avdelad i två olika gårdar. En mindre del i västra hörnet är avsedd
för akutmottagningens och psykintensivens patienter. Den större delen är avsedd för de båda
slutenvårdavdelningarna. En avskiljningsvägg av stående träribb delar innergården i två delar.
Växtbäddar med 60 cm höga organiskt formade tegelbeklädda betongmurar med integrerad
stämningsbelysning. Två skärmtak och en pergola kan eventuellt utformas som en del av
gestaltningen. Marken består av marktegel och betongmarksten. Fasadbeklädnaden en och
en halv våning upp består av ingjutet glaserat tegel.
Gårdsmiljön kan ses från alla våningar i huset. Den ingår i den läkande miljön och ska erbjuda
promenadstråk och platser för avskildhet. Här ska konsten få en framträdande roll och kan
integreras i befintliga element. I skissförslaget kan ingå fristående skulptur eller
bearbetning av avskiljningsväggen, men också skärmtakens och pergolans utformning
är tänkbara.
Kostnadsram
Förslaget ska vara möjligt att genomföra inom en budget på 900 000 SEK exkl. moms. I denna
summa inkluderas ej skissarvoden, men arvode till konstnär, produktionskostnader,
transport, resor, installation, eventuell kompletterande belysning och andra omkostnader för
verkets färdigställande på plats. 300 000 SEK är utöver detta reserverat för byggrelaterade
utgifter. Produktionskostnaderna är endast den fördyrande utformningen av de delar som
redan bekostas av byggprojektet och därför kan budget för skärmtak och pergola komma att
tillföras. Ansvarsfördelning fastslås under utvecklingsfasen av skissarbetet.

Intresseanmälan:
Intresseanmälan ska lämnas in via Xpressionofinterest.com
Den e-postadress som konstnären använt för intresseanmälan är den som gäller för all
kommunikation gällande upphandlingen.
Bilaga till intresseanmälan:
1. Portfolio
Den sökande ska bifoga minst tre (3), som mest 10 (10) referensverk/projekt. Minst 1 av
referensprojekten ska ha utförts under de tio (10) senaste åren. Anledningen till denna
flexibilitet är att möjliggöra för sökande att använda pdfer med referensobjekt som förberetts
till andra intresseanmälningar*.
Konstprojektledare/konstrådgivare eller representant för beställaren ska anges för
referensprojekten. Dessa kan komma att kontaktas vid anbudslämning (skissuppdrag).
2. Meritförteckning
CV som styrker konstnärlig kompetens genom antingen konstnärlig högskoleexamen eller
beprövad erfarenhet av konstnärligt arbete, samt listar professionell konstnärlig verksamhet.
Namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydligt framgå.
Materialet sammanställs i EN PDF om max 20 MB. På Internet finns flera gratistjänster för
att slå ihop PDFer och komprimera dem, t.ex. https://www.ilovepdf.com/ och
https://smallpdf.com/
*Slå ihop befintlig portfolio med ev tillägg med namn på konstprojektledare/konstrådgivare
eller representanter för beställare, samt CV.
Hänvisning till webbsida godtas ej. Vi tittar gärna på din webbsida om vi behöver ytterligare
information men vi vill se en särskild ansökan i form av portfolio.
Observera att vi inte frågar efter skissförslag i detta skede.
Sista dag för intresseanmälan är 2022-06-10
Anmälningar som inkommer efter ovanstående datum, som frångår efterfrågade formalia
eller som inte uppfyller obligatoriska krav beaktas inte.
Samtliga sökande underrättas via e-mail, preliminärt 2022-06-15
Frågor och svar
Om konstnären upplever en otydlighet i denna inbjudan till intresseanmälan uppmuntras
konstnären att ställa frågor om upphandlingen via Xpressionofinterest.com
Alla som har registrerat sig får en avisering via e-post om det kommer frågor och svar i
upphandlingen. Svar på frågor lämnas enbart via Xpressionofinterest.com för att säkerställa
att samtliga sökande får samma information.
Sista datum att ställa frågor: 2022-05-27
Sista datum för svar: 2022-05-30

Val av anbudslämnare
Konstprojektledaren och en extern konstkonsult gör ett första urval av konstnärskap från
insända intresseanmälningar.
Urvalen görs utifrån i konstprogrammets beskrivna kravspecifikation för aktuellt
uppdrag/plats samt poängsättning utifrån bedömningsgrunderna:
1. Konstnärskap som uppvisar verkshöjd samt konstnärlig kvalitet och originalitet.
(Viktning 2)
2. Konstnärskap som kan relatera till uppdraget och dess förutsättningar och
utmaningar. (Viktning 1)
3. Förmåga till praktisk genomförbarhet av projekt i stor skala, materialkunskap i relation
till projektet och en rumslig kompetens som uppvisar en känslighet för rummens olika
skalor. Erfarenheter av liknande projekt. Konstnären ska ha ett intresse för att arbeta
byggnadsintegrerat, samt erfarenhet av samarbete med arkitekt och uppdragsgivare.
(Viktning 1)
Bedömningen är subjektiv och poängsätts med 1–3 poäng, vilket efter viktning innebär att
högsta möjliga poäng är 12.
De ca 10 inlämnade intresseanmälningarna som erhållit de högsta poängen bedöms
gemensamt av samrådsgruppen. I gruppen ingår personer med konstkompetens som
konstsamordnare och konstprojektledare. Personer med kompetens om projektets tekniska
förutsättningar och brukarrepresentanter deltar och lämnar synpunkter men utan mandat att
medverka i det formella beslutsfattandet.
Bedömningen sker utifrån samma bedömningsgrunder som i föregående skede. En till tre
(1–3) sökande kommer sedan att bli ombedda att lämna anbud. Valet formuleras i ett
utlåtande som grundar sig på ovanstående diskussion. För det fall flera sökande uppnår
samma resultat kommer lottning att ske mellan dessa.
Samtliga anbudssökande meddelas tilldelningsbeslut elektroniskt.
Skissuppdrag/anbud
Villkor för inlämnande, ritningar och övrig relevant information om uppdraget skickas ut med
anbudsinbjudan. För att säkerställa förutsättningarna för de sökande som fått i uppdrag att ta
fram en skiss förutsätts närvaro vid ett inledande informationsmöte.
De sökande som får skissuppdrag kommer vardera (per konstnär alt konstnärsteam) att
ersättas med ett skissarvode om 50 000 SEK efter korrekt inlämnat och av samrådsgruppen
godkänt skissförslag. I skissarvodet ingår kostnad för restid, resor, tid avsatt vid
informationsmöte samt övriga kostnader. Skissarvodet utbetalas mot e-faktura.
Ett till tre (1–3) av förslagen kommer att väljas ut för vidareutveckling under ett förlängt
skissuppdrag som ersätts med 20 000 SEK. Här inleds den dialog om behov som t.ex.
markberedning, belysning eller särskilda fästen för montering som måste inkluderas i
byggprocessen av fastigheten. Möjlighet finns att slå samman konstbudgeten med
byggprojektets budget för exempelvis skärmtak eller pergola. Gränsdragningar vad gäller
ansvarsområden och budget mellan konst och byggprocess förtydligas i detta skede.

Samrådsgruppens bedömning av de inlämnade skisserna görs i relation till det specifika
uppdraget. Skisserna ska presenteras som modeller eller i form av fotokollage eller
3D-visualiseringar. Till skisserna ska bifogas materialprov, en idébeskrivning, en teknisk
beskrivning och budget, med offertunderlag för större beställningar, som påvisar att projektet
är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.
Region Kalmar län avser att ge den sökande vars anbud valts ut i uppdrag att realisera sitt
skissförslag. Region Kalmar län förbehåller sig även rätten att avstå från genomförandefasen
om förutsättningar för genomförande av projektet ändras eller om skissförslagen inte lever
upp till förväntat resultat.
Riktlinjer och kravspecifikation för gestaltningsuppdragen
Riktlinjerna för de konstnärliga gestaltningarna är antagna med estetisk, konstnärlig,
arkitektonisk, och produktionsteknisk hänsyn.
• Gestaltningarna ska förhålla sig till projektets gestaltningsprogram.
• Gestaltningarna ska utgöras av samtidskonst som på ett intresseväckande sätt kan förmedla
omsorg och gemenskap, skapa integritet och självkänsla samt som kan bidra till byggnadens
och vårdkontextens identitet.
• Gestaltningarnas estetik ska vara hållbar över tid och kunna tas emot av människor med
olika bakgrund och ålder.
• Gestaltningarna ska vara av sådan art att de inte riskerar att provocera psykotiska
föreställningar hos patienterna.
• Gestaltningarna ska utföras i beständiga och hållbara material och tekniker. De skall tåla
slitage och försök till skadegörelse.
• Gestaltningarna ska vara säkerhets- och brandklassificerade i flera avseenden, med
verksamhetens specifika art i åtanke.
Samrådsgrupp
Beslut om anbudsgivare och uppdragstagare tas av samrådsgruppen som består av
representanter för Region Kalmar län, Arkitekterna Krook & Tjäder, samt konstprojektledare.
Mikael Carlsson, konstsamordnare Region Kalmar län
Cecilia Ivarsson, funktionsplanerare Regionfastigheter
Eva Engborg Jonsson, funktionsplanerare Regionfastigheter
Christian Johannesson, arkitekt, Krook & Tjäder
Andreas Ribbung, konstnär, konstprojektledare
Genom lämnande av intresseanmälan accepterar den sökande samtliga föreskrivna villkor i
denna inbjudan till intresseanmälan.

Ansökans giltighetstid
Anbudssökande är bunden av sin ansökan i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Om upphandlingen blir föremål för
överprövning kan beställaren komma att begära förlängning av anbudens giltighetstid.
Avbruten upphandling
Förutsättningar för upphandlingen gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 20 kap LOU om att upphandlingen ska
göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Avbrytande av upphandling kan komma att ske i det fall sakligt
godtagbart skäl föreligger.
Prövning av anbudsgivande konstnär
Innan de aktuella konstnärerna inbjuds till att lämna anbud, prövas de enligt nedan.
Behörighet att utöva yrkesverksamhet: Anbudsgivande konstnär ska uppfylla i Sverige, eller i hemlandet, lagreglerade krav
avseende registrering. Region Kalmar län kommer att kontrollera detta via Creditsafe AB. För det fall Region Kalmar län inte kan
utföra kontrollen kan anbudsgivaren komma att beredas tillfälle att inkomma med ett förtydligande bevis för att kravet är
uppfyllt.
Uteslutning av anbudsgivare: Anbudsgivande konstnär kommer att uteslutas från deltagande i denna upphandling om Region
Kalmar län får kännedom om att någon av uteslutningsgrunderna enligt 13 kap. 1 § eller 2 § LOU föreligger. Anbudsgivaren kan
komma att uteslutas från deltagande i denna upphandling om Region Kalmar län på annat sätt får kännedom om och kan visa att
omständigheter enligt 13 kap. 2 § andra stycket eller 3 § LOU föreligger.
Anbudsgivare ska ha tillräcklig ekonomisk kapacitet för att fullgöra sina skyldigheter enligt kontrakt. Anbudsgivare ska ha minst
riskklass 5 enligt Businesscheck ratingmodell eller likvärdig rating enligt annan modell.
Om anbudsgivare inte uppnår den miniminivå på riskklass som krävs, kan kravet ändå anses vara uppfyllt om punkt 1 och 2
nedan är uppfyllda:
1. Anbudsgivare lämnar i anbud sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivare innehar motsvarande ekonomisk
stabilitet.
2. Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant.
Sådant intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Av intyget ska det klart
och tydligt framgå att garanten träder i anbudsgivarens ställe så som för eget åtagande i händelse av att anbudsgivaren inte
längre kan fullgöra sina förpliktelser mot Beställaren. Dessa förpliktelser avser såväl finansiellt ansvar som fullgörande av
åtagandet i avtalet. Efterfrågad riskklass samt kraven enligt ovan
ska i dessa fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av garanten.
Upphovsrätt och äganderätt
Upphovsrätten till konstverket, inklusive skisser och arbetsmaterial, förblir konstnärens egendom. Efter genomfört
gestaltningsuppdrag äger Region Kalmar län konstverket.
Region Kalmar län förbehåller sig rätten att fotografera skissmaterialet och att reproducera bilderna. Region Kalmar län äger rätt
till reproduktion av konstverket genom fotografering, tryck- och avritning i Kalmar läns offentliga handlingar, bildarkiv, webbsidor
och övriga publikationer utan särskilt medgivande från konstnären men förutsatt att konstnärens namn anges. Rätten innefattar
inte reproduktion i kommersiellt syfte. Ersättning för denna reproduktionsrätt har inräknats i den totala ersättningen.
Sekretess
Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller absolut anbudssekretess till dess att beslut om
tilldelningsbeslut/vinnande bidrag har fattats. Därefter blir uppgifter normalt offentliga.
Uppgifter i intresseanmälningar och tävlings-bidrag kan dock omfattas av förlängd affärssekretess enligt 31 kap. 16 § OSL om det
av särskild anledning kan antas att sökanden lider skada om uppgiften röjs. Om sökanden anser att uppgift/-er i anbud bör
beläggas med sekretess ska detta anges med en utförlig motivering i anbudet och med hänvisning till vilket lagrum som
åberopas.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. I allmänna
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning finns regler för hur personuppgifter får behandlas.
Region Kalmar län är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress som
lämnas i samband med anbudsgivning. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla lagkrav
enligt LOU och upprätthålla skyldigheter enligt offentlighetsprincipen. Gallring av personuppgifterna kommer att ske i enlighet
med beslut om gallring av personuppgifter som fattas av respektive nämnd inom kommunen. Mer information om hur
kommunen behandlar personuppgifter finns på Region Kalmar läns hemsida.

Nya Psykiatrihuset i Västervik.

Skisser av arkitekt Christian Johannesson, Krook & Tjäder med skulpturala objekt som binder samman de vertikala stängerna.

Fullhöjdsräcke i Nya Psykiatrihuset i Kalmar. Färg på stängerna ej fastslagen. Beslagen som binder samman stängerna kan
placeras om för att ge bättre sikt genom gallerverket.

Trapphuset och det 27,8 meter höga fullhöjdsräcket.

Innergård, ritningen i mitten är en uppdaterad layout. Streckade linjer är skärmtak och pergola.

