Barn- och utbildningsförvaltningen

2022-03-03

Inbjudan att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning på
ny förskola i Vännäs
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att
anmäla intresse för uppdrag avseende konstnärlig gestaltning på ny förskola i Vännäs.
Just nu pågår byggplaneringen av ny förskolebyggnad på Vännäsborg i Vännäs. Byggnaden
ska stå klar december 2023 och tas i bruk januari 2024.

PLATSENS HISTORIA
Vännäsborgs förskola kommer att byggas på den plats som medborgarna i Vännäs sett och
nyttjat som en idrottsplats. Platsen invigdes 29 juni 1941. Förskolan kommer att bära samma
namn som idrottsplatsen.
Bilden på nästa sida är från 1945 och denna ingångsportal kommer att restaureras och
bevaras och skylten till förskolan kommer att placeras på portalen.
På andra sidan om den väg som skymtar till vänster på bilden så syns ingången (ljusa
portalen) till dansbanan som användes flitigt. I anslutning till dansbanan fanns även en
tennisbana och tombola samt ett fik. Dansbanan med kringfunktioner angränsade till
Umeälven som rinner nedanför. Med andra ord så har denna plats och dess närliggande miljö
i över 80 år varit en central plats för möten, glädje, underhållning och tävling. Nu kommer
platsen att ta steget vidare till en demokratisk plats för de allra yngsta medborgarna i
samhället.
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VAD VI VILL HA?
Målsättningen med den konstnärliga gestaltningen är att skapa konstverk som kan upplevas
av förskolans barn och medarbetare. Konsten ska tillföra den nya byggnaden och utemiljön
ett estetiskt och inspirerande värde och bidra till att skapa goda möten. Då barnen är
förskolans huvudsakliga målgrupp ser vi gärna att den konstnärliga gestaltningen får en
tydlig förankring hos barnen och att barnen i någon utsträckning ska kunna interagera med
konstverket. Vi vill också att den konstnärliga gestaltningen speglar förskolans målsättning.
Materialval i den konstnärliga gestaltningen ska följa den miljöprofil som i övrigt präglar
byggnaden. Fasaden kommer att bestå av trä (flyglar samt kringliggande förrådsbyggnader)
och corten för den högre mittenbyggnaden (se bilder sist i dokumentet). Färgsättningen
inomhus tar inspiration från antroposofiska hus med milda Waldorffärger och med
kompletterande inslag av väggar och detaljer i trä.
I samråd med representanter för verksamheten har en plats utsetts i utemiljön för den
konstnärliga gestaltningen (se bild i slutet av dokumentet).

BESKRIVNING
Den nya förskolegården ska inbjuda till gemenskap, aktiviteter och lek. Vi tänker oss en
lekbar skulptur på skolgården – en preliminär placering är utsedd (se bilder nedan).
Skulpturen ska tåla väder och vind och vara möjlig att nyttja vintertid. Lekskulpturen ska
följa Boverkets regler för lekredskap.
Budget för konstnärlig gestaltning på skolgården är 300 000 kr exkl. skissarvode. I budgeten
ska inrymmas alla kringkostnader såsom exempelvis fundament, markarbete samt ev.
resekostnader för konstnären under gestaltningsprocessen. Belysning av lekskulpturen
innefattas inte i budgeten. Markarbete kan utföras av byggherren.

KONSTNÄREN SKA ANSVARA FÖR FÖLJANDE:
•
•

verkets framtida hållbarhet (gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part)
att verket står klart för avtäckning på angiven tid, regleras i avtal med konstnären
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•

att verket inte innehåller giftiga eller skadliga material samt att materialet följer den
miljöprofil som i övrigt gäller för byggnaden

PROCESSBESKRIVNING
Projektet genomförs som ett urvalsförfarande med intresseanmälan i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling. Urval av konstnär kommer att ske i två steg.
1. Ansökan
I första skedet inbjuds konstnärer till att lämna intresseanmälan som ska vara Vännäs
kommun tillhanda senast den 20 mars 2022. Ansökan skickas med vanlig post till Kim
Holmberg, Barn- och utbildningsförvaltningen, 911 81 Vännäs. Kuvertet ska märkas med
”Konstnärlig utsmyckning förskola”. Skriv även e-postadress vid platsen för avsändare på
utsidan av kuvertet. Detta för att vi ska kunna bekräfta att vi tagit emot anmälan. Vi tar
inte emot ansökan via e-post. Vi öppnar de inkomna intresseanmälningarna
den 22 mars.
Observera att skissförslag inte efterfrågas i detta skede.
Kvalificering för intresseanmälan
Sökande ska vara yrkesverksam konstnär och ha konstnärlig högskoleutbildning eller
motsvarande erfarenhet. Sökande ska vara registrerad för F-skatt, alternativt kunna
fakturera genom företag med F-skatt. Sökande ska inte vara föremål för konkursansökan
eller vara dömd för brott avseende yrkesutövningen.
Intresseanmälan ska innehålla
- Beskrivning av varför du vill lämna intresseanmälan och vad du skulle
kunna bidra med. Beskriv med ord hur du skulle vilja ta dig an uppdraget. Beskriv
hur du tänker att förskolans barn skulle kunna involveras i den konstnärliga
gestaltningen. Max 2 A4-sidor, teckenstorlek 12 punkter.
- 5-10 bilder på representativa verk. Dessa kan antingen bifogas som
pappersutskrifter, alternativt med hänvisning till webb-adress. Det går även bra att
hänvisa till filmklipp.
- Information om 1-3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade
uppdrag. För nyutbildade konstnärer kan projekt under studietiden likställas med
utförda uppdrag. Kontaktuppgifter till referenspersoner ska lämnas för respektive
referensobjekt.
- Kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt
samt organisationsnummer.
- CV och kontaktuppgifter med e-post. I CV ska framgå utbildning samt
erfarenheter inom konstnärlig verksamhet. Observera att e-postadressen även ska
skrivas vid platsen för avsändare på utsidan av kuvertet.
Senare i processen kan information som visar att sökande inte är föremål för
konkursansökan eller är dömd för brott avseende yrkesutövningen komma att efterfrågas.
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2. Urval för tilldelning av skissuppdrag
Bedömning av intresseanmälningar
Den ansökan som bedöms ha bäst kvalifikationer väljs ut av en urvalsgrupp bestående av:
- Konstkonsulent från Region Västerbotten
- Kultur- och bibliotekschef Vännäs kommun
- En rektor från förskolan Vännäsborg
- En förskolepedagog
- En representant för Vännäs kommuns konstsamling
- Två representanter från Vännäsbygdens konstförening
- Ordförande och vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
- Projektledare, samhällsbyggnadsförvaltningen, Vännäs kommun
Urvalet görs utifrån aspekterna:
- Estetiska och konstnärliga värden i uppvisade referensobjekt, samverkan med miljö
och arkitektur, materialval och tekniska lösningar, hållbarhet och kringlösningar.
- Konstnärens beskrivning av hur denne vill ta sig an uppdraget.
- För tilldelning av gestaltningsuppdraget kommer erfarenhet av lekkonst eller
liknande projekt att vara meriterande.
Skissuppdrag
Utifrån urvalet inbjuds en konstnär att lämna skissförslag för utemiljön. För skissuppdraget
utgår arvode på 15 000 kr.
Beslut om vem som får skissuppdrag skickas med e-post till samtliga som lämnat
intresseanmälan senast den 11 april. Inskickade intresseanmälningar skickas inte åter till
avsändaren.
Den utvalda konstnären inbjuds den 19 maj till ett informationsmöte där arkitekten och
representanter från urvalsgruppen kommer ge mer fördjupad information kring byggnaden
och verksamheten. Vännäs kommun bekostar eventuell övernattning och resekostnad i
samband med informationsmötet.
Skisser ska presenteras senast den 6 september 2022. Förutom skiss alternativt
skalenlig modell (ej krav) ska beskrivas placeringsförslag, beskrivning av montering,
materialval, hållbarhet, underhållsaspekter samt beskrivning av hur förskolans barn ska
involveras i den konstnärliga gestaltningen. En beskrivning ska även göras av hur den
tilldelade budgeten ska fördelas.
3. Beslut om gestaltningsuppdrag
Utvärderingsgruppen kommer att föreslå Barn- och utbildningsnämnden beslut om eventuell
tilldelning av uppdraget efter bedömning av inkomna skissförslag genom beaktande av
följande aspekter:
- Estetiska och konstnärliga värden, samverkan med miljö och arkitektur, materialval
och tekniska lösningar, hållbarhet, kringlösningar och underhållsaspekter.
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Gestaltningsuppdraget kan tillfalla en enskild konstnär eller konstnärsgrupp. Barn- och
utbildningsnämnden förbehåller sig rätten att inte gå vidare med något av de inkomna
skissförslagen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om tilldelning av
gestaltningsuppdrag i samband med att skisspresentation genomförts.
Den konstnärliga gestaltningen ska vara färdigställd inför byggnadens invigning i januari
2024. Vännäs kommun bekostar eventuell övernattning och resekostnad i samband med
invigningen.

FRÅGOR
Eventuella frågor inför intresseanmälan skickas med e-post till Kultur- och bibliotekschef
Erik Enström, erik.enstrom@vannas.se.

BILDER
Preliminär placering av lekskulptur i utemiljön
.
Blå punkt visar var konstverket/
lekskulpturen skall placeras, en central
plats
Orange triangel visat var den portal (se
inledande skrivning) som kommer att
restaureras och finns kvar är placerad
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