
Open call: konstgestaltning till skola i Borås 

Nu gör vi en upphandling av en permanent konstgestaltning till entrétorget vid en ny skola i 

stadsdelen Gässlösa, Borås Stad. Konstgestaltningen ska gestalta platsen vid skolan, fungera som 

blickfång vid entrén och förhoppningsvis bli en symbol för skolan och stadsdelen. Vi tar emot 

intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer fram till 15 oktober. Upphandlingen sker 

genom urvalsförfarande. Anbudet ska vara bindande i 5 månader.  

 

 

Entrétorg vid entrén till skolan. Illustration Landskapsgruppen. 

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. Preliminär byggstart av skolan i Gässlösa planeras till 

oktober 2021 och skolan beräknas stå klar juni 2023. 

Uppdraget 

Uppdraget innebär att skapa en permanent skulptural konstgestaltning på skolans entrétorg, se 

bilagor samt markerad plats i grått på illustration. Möjlighet finns även att arbeta med markytan. 

Borås Stad önskar att konstgestaltningen ska fungera som ett blickfång på entrétorget bli en 

symbol för skolan och Gässlösa. 

Konsten på skolan skall bidra till en visuellt estetisk miljö och ge en identitetsskapande roll till 

byggnaden. 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 ska vara lekfull i sin karaktär och locka till kreativitet. 

Utförandet ska göras i hållbara material som är anpassade till barns och ungdomars upptäckarlust 

och rörelsemönster.  

 

Flygbild entrétorg. Illustration Landskapsgruppen. 

Ersättning 

 Skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms betalas ut till två utvalda konstnärer (ingen 
ersättning betalas ut för intresseanmälan). 

 Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 200 000 kronor exklusive moms. 

Preliminär tidsplan 

17 september – 15 oktober 2021: Inlämning av intresseanmälningar.  

November 2021: Tilldelning av skissuppdrag 

December 2021 – februari 2022: Skissperiod 

Mars 2022: Tilldelning av uppdrag 

Vår 2022 – vår 2023: Produktion av konstgestaltning 

Juni 2023: Installation av konstgestaltning klar 

Augusti 2023: Öppning av skolan 

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



 

 

Entrétorg från väster. Illustration Landskapsgruppen. 

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.  
 

 Sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö  
 

 Vara registrerad för F-skatt. 
 

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:  

https://tendsign.com/


 
CV/meritförteckning med erfarenhet samt utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer.  

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

Referensmaterial: 

 1-3 bilder på tidigare genomförd offentlig gestaltning 

 5 bilder på representativa verk 

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 15 oktober 2021, klockan 23:59.  

Ritning 

Preliminär ritning av skolans entrétorg. Cykelställ kommer att tillkomma i anslutning till torget. 



 

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. Sista dagen för att ställa frågor är den 8 oktober på 
TendSign. 

 


