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Upphandling av konstgestaltning till garagebyggnad vid 
fastigheten Friskväderstorget, Norra Biskopsgården, Göteborg 
 
Inbjudan till intresseanmälan 
Bostadsbolaget bjuder i samarbete med Göteborg Konst in till upphandling avseende 
rubricerat projekt och att därmed inkomma med denna ansökan om att få lämna 
intresseanmälan.  
Alla personuppgifter som förekommer i upphandlingsdokumentation enligt denna 
inbjudan till intresseanmälan hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning, 
(EU) 2016/679. Detsamma förutsätts gälla för de personuppgifter som lämnas i 
intresseanmälan eller annan handling enligt denna inbjudan till intresseanmälan. 
Dessa personuppgifter kan bland annat avse konstnärens och/eller 
underentreprenörers kontaktpersoner, referenspersoner och nyckelmedarbetare. 
Genom att lämna intresseanmälan åtar sig konstnären att informera ev. personal 
och övriga berörda om denna personuppgiftsbehandling samt säkerställa att 
underentreprenörers personal erhåller sådan information.  
 
Översiktlig information om beställarens verksamhet 
Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Bostadsbolaget, är Göteborgs äldsta allmännyttiga 
bostadsföretag och ingår i koncernen Framtiden som är helägd av Göteborgs Stad.  
Bostadsbolaget har drygt 24 000 lägenheter inom Göteborgs kommun. Läs gärna mer på 
https://www.bostadsbolaget.se/ 
 
Bakgrund 
Bostadsbolaget förvärvade fastigheten på Friskväderstorget 2–8 så sent som 2017 Det åtta 
våningar höga skivhuset har 141 st lägenheter, det är 150 m långt och uppfördes 1958 med 
en tidstypiskt arkitektur. I direkt anslutning till fastighetens bottenvåning mot spårvägen, 
byggdes parkeringsdäcket till 1992 i en tydlig postmodern estetik.  
 
Vid förvärvet startade Bostadsbolaget omgående arbetet med att utomhus öka känslan av 
trygghet och omsorg i boendemiljön för de boende i fastigheten och i området generellt. 
Bostadsbolaget har arbetat med sittplatser, gröna växter och andra sociala- och 
miljöskapande åtgärder. Stor vikt läggs vid att de gemensamma ytorna är öppna för 
brukarnas användning och gärna stimulerar tankar om inflytande och omtanke i boendemiljö. 
 
På åttavåningshusets södra gaveln planeras en fasadintegrerad solcellsanläggning, den 
slutliga designen bifogas i upphandlingsmaterialet, gaveln kommer att få ett betydande 
visuellt inslag både på fastigheten och i omgivningen. 
 
Syftet med konstsatsningen är att visa att Bostadsbolaget är närvarande på platsen och bryr 
sig om de boende och den miljö som finns runt fastigheten. Bolaget vill skapa en trygg och 
engagerande miljö. Flera sociala projekt med de boende har genomförts. Bland annat finns 
det en ny väggmålning på en del av muren vid trappan upp från spårvägen mot 
Friskväderstorget. Målningen är gjord av konstnären Elina Metso tillsammans med unga 
tjejer från Biskopsgården och är del i projektet ”Utsmyckningar i Borås & Biskop 2018” i 
samarbete med ”Meeting Plays”. 
 
 
 

https://www.bostadsbolaget.se/
https://www.bostadsbolaget.se/
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Om uppdraget 
Uppdraget avser en permanent konstgestaltning som utgår från platsens villkor.  
 
Uppdraget omfattar hela eller delar av den utanpåliggande garagedelen på fastigheten, 
Friskväderstorget och/eller i dess omedelbara närhet.  
 
Konsten kan monteras på garagets fasad, som är ca 68 m lång och 18 m bred, eller vara 
fristående men då relatera till garaget som byggnadskropp.  
 
Konsten ska arbeta med ljus som grundförutsättning och kunna upplevas dygnets alla 
timmar.  
 
Konsten ska samtala med arkitekturen framhäva byggnadens kvaliteter och bidra till en 
positiv uppfattning av byggnaden och området. Den ska ha kvalitéer som bidrar till att ge 
platsen en egen identitet och samtidigt upplevas som ett landmärke.  
 
Uppdraget utförs i samråd med uppdragsgivaren och Göteborg Konst  
(kulturförvaltningens enhet för offentlig konst i Göteborg). Konsten skal vara utförd i hållbara 
och skötselvänliga material och anpassas till den miljö och de förutsättningar som finns på 
platsen. Aspekter som säkerhet tas i beaktande. 
 
Ersättning 
Uppdraget ska genomföras inom en kostnadsram av högst 700 000 kronor exklusive moms. 
 
Arvodet för arbetet med konstverket utbetalas mot faktura enligt betalningsplan: 
(exklusive moms) 

 
160 000 kr vid kontraktets tecknande  
280 000 kr efter godkänd produktionsavstämning halvvägs genom produktionstiden  
260 000 kr efter godkänd besiktning av uppdragsgivaren och invigning av verket.  
 
Arvodet ska inkludera gestaltning i färdigt skick med erforderligt arbete inklusive sociala 
avgifter, materialkostnader, transporter, resor, montering och övriga för gestaltningen 
eventuella kostnader. Arvodet ska innefatta samtliga kostnader och utlägg som konstnären 
har för att fullfölja sitt uppdrag. 
 
Ersättningsform för uppdraget är fast arvode utan indexreglering. 
 
Tidplan 

Preliminär skisstid beräknas löpa ca 12 veckor, från januari till mars 2020. 
Produktionstid för vinnande skiss beräknas löpa fr.o.m. maj 2020–april 2021. Konstverket 
ska vara leveransklart senast maj 2021.  
 
Om upphandlingen och intresseanmälan 
Upphandlingen genomförs som urvalsupphandling i enlighet med lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU). Urvalsupphandling innebär att alla har rätt att lämna 
intresseanmälan. Beställaren i samarbete med Göteborg Konst väljer därefter ut ett antal 
sökande som inbjuds att lämna anbud.   
  
Beställaren kommer att bjuda in 3 konstnärer till anbudsgivning. 
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Tillhandahållande av intresseanmälan 
Intresseanmälan tillhandahålls i digital form via www.tendsign.com 
 
Konstnären som kvalificerat sig vidare kommer att få ta del av förfrågningsunderlaget dvs. 
detaljerad uppdragsbeskrivning. 
 
Handlingar 

• Fasad garage 

• Markplanering med uppskattade mått 

• Situationsplan garage 

• Intresseanmälan 
 
Frågor under ansökningstiden 

Frågor eller synpunkter på inbjudan till intresseanmälan ska ställas skriftligen senast tio 
dagar före ansökningstidens utgång. 
Svar på ställda frågor och kompletterande upplysningar om intresseanmälan kommer att 
lämnas senast sex dagar före ansökningstidens utgång. Svar och kompletterande 
upplysningar publiceras via www.tendsign.com.   
 
Beställarens ombud 
Eva Bengtsson, Bostadsbolaget, telefon 031-731 50 68 
e-post: eva.bengtsson@bostadsbolaget.se 
 
Intresseanmälans form och innehåll 
Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. För att kunna lämna 
intresseanmälan krävs att behörig person för konstnären registrerar ett användarkonto hos 
den elektroniska upphandlingstjänsten www.tendsign.com.  

Intresseanmälan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter enligt bifogat formulär 
till intresseanmälan. Intresseanmälan med brister i redovisningen eller innehållande 
reservationer kan komma att förkastas. 

Intresseanmälan ska vara på svenska, dock kan förkortningar, enstaka ord och 
bevis vara på engelska. 

Intresseanmälan ska vara undertecknat av person som är behörig att företräda 
konstnären. Konstnären ska på begäran av beställaren presentera dokumentation 
till styrkande av behörigheten för den som undertecknat intresseanmälan. 
 
Intresseanmälan omfattas av absolut sekretess till dess att beslut om vem som ska få 
uppdraget fattats eller upphandlingen avbryts. Därefter är uppgifter i intresseanmälan som 
huvudregel offentliga. Uppgifter i intresseanmälan och andra handlingar i upphandlingen kan 
omfattas av sekretess t.ex. om det av särskild anledning kan antas att konstnären lider skada 
om uppgiften lämnas ut. Önskar konstnären att en viss eller vissa uppgifter i intresseanmälan 
ska omfattas av sekretess ska detta klart framgå av intresseanmälan och skälen för det.  
 

http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
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Beställaren är inte bunden av konstnärens önskemål om sekretess utan gör alltid en egen 
sekretessbedömning. 
 
Ansökningstidens utgång 
Intresseanmälan ska vara beställaren tillhanda senast 2019-12-08.  
 
Intresseanmälans giltighetstid    
Konstnären är bunden av sin intresseanmälan i tre (3) månader efter anmälaningstidens 
utgång. 
 
Förutsättningar för upphandlingen 
Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta intresseanmälningar och att avbryta denna 
upphandling om den konstnärliga kvaliteten och det konstnärliga värdet bedöms som ej 
godkännbart. 
 
Ersättning för intresseanmälan 
Steg 1: Ingen ersättning utgår för denna intresseanmälan. 
Steg 2: De tre konstnärer som inbjuds till skissanmälan erhåller 35 000 kronor exklusive 
moms vardera efter det att skiss godkänts. Vid ej komplett skissförslag kan skissarvodet 
reduceras. Arvodet utbetalas mot faktura. 
 
Observera att skissförslag inte efterfrågas i Steg 1. 
 
Kontroll av lämplighet och val av intresseanmälansgivare  
Sökande ska uppfylla samtliga ska krav enligt detta formulär för att vara lämpliga för 
uppdraget och kunna bli inbjudna att lämna intresseanmälan.  
Se punkterna A och B.  
 
Vid begränsning av antalet intresseanmälningar kommer beställarens urvalsgrupp bestående 
av representanter från Bostadsbolaget och Göteborg Konst att fästa vikt vid faktorer enligt 
formuläret för ansökan i följande rangordning 
 
A. Den ansvariga konstnärens referensuppdrag i förhållande till den typ av uppdrag som 

ansökan avser genom att se till följande delfaktorer: 
• Verkshöjd, dvs. ett rikt och kvalitativt konstnärskap med stor precision i uttrycken.  
• Materialkänsla, en kunskap om och känsla för att kunna ta in material som en 

medveten och aktiv del i sitt uttryck.  
• Förmåga att överblicka komplexa projekt och kunna förhålla sig till ett projekts 

ramverk och tidsplan. 
• Känsla för rumslighet och skala i relation till människor och arkitektur. 
• Referensprojekt visar att konstnären ska ha visat prov på att kunna skapa 

gestaltningar som både kan ge en direkt upplevelse och innehåller en komplexitet, 
snarare än att vara illustrativa eller dekorativa.  
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B. Den ansvariga konstnärens erfarenhet i förhållande till den typ av uppdrag som ansökan 
avser genom att se till följande delfaktorer: 
• Konstnären ska ha erfarenhet av att arbeta med ljus och ha förståelse för hur man 

skapar större rums- och byggnadsanknutna gestaltningar.  
• Konstnären bör ha erfarenhet av fysiska installationer i det offentliga rummet.  
• Konstnären bör ha erfarenhet av att arbeta med tekniska konstruktioner. 

Allmänt om sökanden 
Det ska tydligt framgå vem som är ombud/ansvarig konstnär om ansökan avser mer än en 
konstnär. 
      
1 Krav för att kunna lämna intresseanmälan. 

• Beställaren kommer att utesluta intresseanmälningar från att delta i upphandlingen 
som omfattas av de omständigheter som framgår av 19 kap. 18 § första stycket 
LOU, med hänvisning till 13 kap. 1 § LOU. 

• Beställaren kan komma att utesluta intresseanmälan från att delta i upphandlingen 
som omfattas av omständigheter som framgår av 19 kap. 18 § andra stycket LOU, 
med hänvisning till 13 kap. 2 och 3 §§ LOU. 

• Beställaren kan komma att infordra intyg från konstnären till styrkande av att 
konstnären inte omfattas av några uteslutningsgrunder. För det fall konstnären 
åberopar annans kapacitet för fullgörande av kontraktet kan motsvarande intyg 
infordras avseende den vars kapacitet åberopas 

• Sökande ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och 
betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet lagenligt 
ställda krav avseende registrering- skatte- och avgiftsskyldigheter. 

• Sökande ska vara registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria 
verksamheter.  

 Sökande ska vara registrerad för F-skatt. Inför tilldelning av uppdrag till utländsk 
intresseanmälansgivare, ska denne på anmodan kunna uppvisa F-skattsedel. 
 

2. Personella resurser 
Uppgifter om sökandens tillgång till personella resurser och erfarenhet, utbildnings- och 
yrkesmässiga kvalifikationer hos den som ska ansvara för utförandet av uppdraget samt 
erfarenhet av den typ av uppdrag som ansökan avser. 

Intyg eller bevis som ska lämnas 

 CV med erfarenhet samt utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer för den person 
som ska vara ansvarig konstnär för det uppdrag som ansökan avser. CV lämnas i 
egen bilaga. 

 Tre konstprojekt/uppdrag från de tio senaste åren som har utförts av ansvarig 
konstnär ska redovisas under bilaga 2.1. Bilder av tre konstprojekt, konstutställningar 
och/eller konstverk i offentlig miljö bifogas i egen bilaga i A4-storlek A4. Vardera av 
projekten ska redovisas med bifogat material om min 3 bilder, max 5 A4 samt kort 
beskrivande text. Inkludera alltid plats och tillkomstår.   
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Krav för att kunna bli inbjuden att lämna intresseanmälan 
 Konstnären ska ha dokumenterad avslutad högskoleutbildning om minst 3 år inom 

bildkonst, konsthantverk, design, formgivning, arkitektur från svensk eller utländsk 
utbildningsinstitution, alternativt bedrivit dokumenterad konstnärlig verksamhet på 
avancerad nivå under minst 5 år och kunna visa prov på konstprojekt, 
konstutställningar och/eller konstverk i offentlig miljö. 
 

 Referensuppdrag ska styrka att den person hos sökande som ska vara ansvarig 
konstnär under de tio senaste åren har utfört minst tre konstnärliga projekt/uppdrag.  
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