
 
 

 
 

 

Open call: konstgestaltning till skola i Borås 

Nu gör vi en upphandling av en permanent konstgestaltning till entréhallen i Fredriksborgskolan i 

stadsdelen Gässlösa, Borås Stad. Konstgestaltningen ska skapa en rumslighet på platsen, en 

naturlig samlingsplats på skolan och bidra till en visuellt estetisk miljö. Vi tar emot 

intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer fram till 14 november 2022. 

Upphandlingen sker genom urvalsförfarande. Anbudet ska vara bindande i 5 månader.  

 

Fredriksborgskolan i Gässlösa 

Stadsdelen Gässlösa är ett av Borås utvecklingsområden. Gässlösa ska omvandlas från att vara ett 

industriområde till en funktionsblandad stadsdel med tydlig närhet till Viskan. 

Funktionsblandning innebär att stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service. 

Skolan i Gässlösa planeras för en ny grundskola (F-9), för cirka 1000 elever. Skolan innehåller 

också särskola och kommunikationsklass. Byggnationen av skolan i Gässlösa har startat och 

skolan beräknas öppna i augusti 2024. Skolan har en stram arkitektur med en fasad i återbrukat 

tegel och korrigerad sicksack plåt. 

 

 

Illustration Fredriksborgskolan Fredblad Arkitekter 

 

Byggnadens huvudentré leder in i entréhallen som fungerar som samlingsplats och uppehållsrum, 

samt passage till skolans övriga delar. I anslutning till entrén ligger matsal, aula och 

administration. Till vänster om entrén finns en miniaula. Bredvid aulan kommer det finnas ett 

café och en anslutande caféyta. En trappa leder upp till de övre våningsplanen. Runt trappan är 

fyra pelare placerade. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Ritning entré Fredriksborgskolan Fredblad Arkitekter 

 

Uppdraget 
Uppdraget innebär att skapa ett förslag för en permanent konstgestaltning i skolans entréhall. 

Platsen för gestaltningen är planerad till väggen utanför aulan och de närliggande pelarna vid 

skolans café, se bilagor samt illustrationer nedan. Möjlighet finns även att arbeta med golvytan på 

platsen, taket samt dörrarna på sidorna. Borås Stad önskar att konstgestaltningen ska skapa en 

rumslighet på platsen, en naturlig samlingsplats på skolan och bidra till en visuellt estetisk miljö. 

 

Genom byggnadens karaktär och funktioner vill kommunen skapa en varm och välkomnande 

miljö där människans lärande samt barn och ungdomar sätts i centrum. Stor vikt läggs vid att den 

konstnärliga gestaltningen har ett tilltalande uttryck för målgruppen. Utförandet ska göras i 

hållbara material som är anpassade till barns och ungdomars upptäckarlust och rörelsemönster.  



 
 

 
 

 
Vy mot Miniaula och trappa 

 

 
Vy mot baksida trappa 

 

Mått och material 
Väggens mått: höjd 2,70 m, bredd 12 m 

Pelarnas mått: höjd: 2,70m, bredd ca 450mm*450mm 

 
Vägg: gips 
Pelare: stål klädd med gips 
Golv: granitkeramik 
Tak: akustikplattor 
Dörrar: laminat 



 
 

 
 

 

Principelevation för målning  

Partier är vita (se sidoljus), (golvet i elevationen gäller ej i entréhall) 

 

 

Exakta kulörer för målning 

 

Klinker 

 



 
 

 
 

 

Industriparkett för gradäng (mörk ek som kontrast) 

                              

 

Laminat dörrar 

 

 

Material 

Den konstnärliga gestaltningen ska möta högt ställda krav vad gäller val av material, monteringar 

etc. och vara hållbart under lång tid. Materialen ska vara tåliga och slitstarka. Alla material är 

möjliga, men glas eller emalj bör undvikas med tanke på akustiken i rummet. 

 

Konstverket ska:  

 Bidra till en visuellt estetisk miljö och skapa en rumslighet i entréhallen som kommer att 

fungera som samlingsplats. 

 Tillföra en konstnärlig upplevelse 

 Ha ett tilltalande uttryck för målgruppen  

 

Skissuppdrag 

1. Förslaget skall redovisas till Borås Konstmuseum i form av skalenlig skiss (1:20) och 

modell (skala 1:50). Modellen skall visa utformning och avsedd placering i 

Fredriksborgsskolans entréhall. Förslaget skall även innehålla material- och detaljprov i 



 
 

 
 

skala 1:1 och separat skissbeskrivning där även tekniska specifikationer och 

kostnadskalkyl skall ingå. Förslaget skall vara Borås Konstmuseum tillhanda för 

bedömning senast 1 mars 2023. Observera att även en skiss alt. bild på modell samt 

skissbeskrivning ska skickas in via mejl till elin.tollbom@boras.se. 

 

2. Den föreslagna gestaltningen skall vara möjligt att utföra för en kostnad av högst         

450 000 kr ex moms. I denna kostnadsram ingår inte det ovan angivna skissarvodet, men 

alla övriga kostnader som den konstnärliga gestaltningen medför. Transportkostnader och 

kostnader för material skall ingå i kostnadsramen. 

 

3. Ersättning av skiss utbetalas efter skissinlämning mot faktura. F-skattsedel skall lämnas till 

Borås Konstmuseum vid inlämning av förslaget. 

 

För ytterligare information se separat avtal för skissuppdrag. 

 

 

Ersättning 

 Skissarvode om 30 000 kronor exklusive moms betalas ut till två utvalda konstnärer 
(ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan). 

 Konstnärens budget för konstgestaltningen är 450 000 kronor exklusive moms. 

 

Preliminär tidsplan 

10 oktober – 14 november 2022: Inlämning av intresseanmälningar 

December 2022: Tilldelning av skissuppdrag 

Januari – mars 2023: Skissperiod 

Mars 2023: Tilldelning av uppdrag 

April 2023 – mars 2024: Produktion av konstgestaltning 

Mars-april 2024: Installation av konstgestaltning 

Augusti 2024: Öppning av skolan  

Tidsplanen är preliminär och kan vid behov komma att justeras. Exakta datum och tider bestäms 
i samråd med berörda parter.  

 

 



 
 

 
 

Om upphandlingen 

Borås Stad kommer att upphandla konsten till skolan genom Kulturnämnden. 

För att söka uppdraget behöver du uppfylla följande krav:  
 

 Vara yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksam menas att du ska ha dokumenterad 
avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller ha bedrivit dokumenterad kvalificerad 
konstnärlig verksamhet, eller annan motsvarande merit. Uppdraget kan genomföras i 
samarbete mellan fler konstnärer och/eller i samarbete mellan konstnärer och andra 
konstnärligt gestaltande discipliner.  
 

 Inneha F-skattesedel eller FA-skattesedel. 
 

 Vara registrerade för moms 
 

 Vara registrerad för betalning av arbetsgivaravgifter för det fall det finns skyldighet enligt 
lag 

 

 Ha fullgjort sina skyldigheter gällande betalning av skatter och avgifter 
 
 

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. I det första 
steget genomförs ett Open call där yrkesverksamma konstnärer kan lämna en intresseanmälan. 
I steg två väljs två konstnärer/konstnärsgrupper ut som får arbeta fram varsitt skissförslag till en 
konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget. 

 

Lämna intresseanmälan via TendSign 

Anbudsanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. För att kunna lämna intresseanmälan 
behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto. 

Följande ska bifogas konstnärens intresseanmälan:  
 
CV/meritförteckning med erfarenhet samt utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer.  

Beskrivning av konstnärskap samt beskrivning av inlämnat bildmaterial. Ca en halv A4 totalt.  

Referensmaterial: 

 bilder på 3-5 representativa verk, utställningar och/eller genomförda offentliga verk. 

Referensmaterialet ska innehålla max 5 genomförda konstprojekt konstutställningar, konstverk, 
konstgestaltningar eller annat representativt material, från de senaste 15 åren, som presenteras 
med bild/er samt en kort beskrivande text där titel, tillkomstår samt plats/sammanhang ska 
framgå. Om referensmaterialet innehåller genomförda offentliga verk, ange även budget för 
dessa. Ej realiserade skisser räknas inte som giltigt referensmaterial, dock kan skisser som är 

https://tendsign.com/


 
 

 
 

under produktion, exempelvis inom ramen för ett pågående konstgestaltningsuppdrag, användas. 
Referensmaterialet ska skickas in som en pdf och bör vara max 5 sidor. Om fler än fem 
referensprojekt inlämnas, eller om portfolion är längre än 5 sidor, kommer endast de fem första 
projekten respektive de första 5 sidorna läsas av jurygruppen. Om ljud och rörlig bild presenteras 
som referensmaterial ska detta göras via extern länk i dokumentet. 

Observera att skissförslag inte efterfrågas i intresseanmälan. Intresseanmälan ska vara på svenska, 
danska, norska eller engelska. 

 

Urval av intresseanmälningar  
Vid urval av intresseanmälningar kommer likvärdig vikt att läggas vid konstnärskapets relevans 
för konstgestaltningen som redovisats i konstnärens presentation och CV samt konstnärlig 
verkshöjd på konstnärens inlämnade referensmaterial. 

Ansvarig för konstgestaltningen är Borås Konstmuseum och urvalet görs av en 
bedömningsgrupp bestående av personer med konstnärligt sakkunnig kompetens. 

Bedömningsgruppen väljer ut två konstnärer/grupper som mot ersättning senare bjuds in att 
arbeta fram var sitt skissförslag. De utvalda konstnärerna kommer att kontrolleras enligt de krav 
som ställs på konstnären i denna inbjudan till intresseanmälan. Intresseanmälningar som ej 
uppfyller formalia och upphandlingens krav kommer att förkastas.  

Mer information om skissuppdraget ges i samband med att uppdraget tilldelas. 
 

Sista dag för intresseanmälan 

Lämna din intresseanmälan senast 14 november 2022, klockan 23:59.  
 

Har du frågor? 

Utlysningen görs som offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan 
ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna 
måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar 
och ändringar kommer att publiceras.  

 


