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Bli en av rösterna i samtalet om New European Bauhaus 
New European Bauhaus är ett initiativ som gör det möjligt att tänka helt nytt kring vad samhället ska 
vara och vem som ska forma det. Det är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en 
mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social 
inkludering, vetenskap och teknik. Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och 
Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna 
omställning generera? 

Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun bjuder därför, tillsammans med 
Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, in till idéskisser med utgångpunkt 
i dessa sex kommuners unika förutsättningar och processer. Idéskisserna ska generera 
framtidsscenarion och visioner som kan stötta kommunerna i utvecklingen av livsmiljöer som är 
vackra och resilienta, attraktiva och fossilfria, nytänkande och inkluderande.  

För att lyckas med detta behöver många jobba tillsammans, vi behöver tänka nytt och banbrytande 
och samtidigt konkret. Idéskisserna är ett sätt att samla kreativa och multidisciplinära team för att 
bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle ur alla perspektiv.  

Idéskissandet startar parallellt den 8-10 februari 2022 på plats i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, 
Skellefteå och Umeå och slutredovisas i mars 2022.  
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Bakgrund och syfte 
New European Bauhaus är ett initiativ från EU kommissionen som stöttar 
omställning på flera nivåer. Syftet är att skapa platser som är hållbara, 
inkluderande och vackra. New European Bauhaus beskrivs som mer av 
en rörelse och inom dess ramar ska exempelvis arkitekter, designers, 
konstnärer, ingenjörer, forskare, studenter och medborgare över hela 
Europa kunna samverka för att lösa samtidens stora utmaningar. Hur kan 
vi skapa platser som är koldioxidsnåla, som främjar biologisk mångfald och 
som är vackra, demokratiska och meningsfulla för människorna som bor i 
dem? 

Väldigt få människor vet idag hur sådana platser skulle kunna se ut - vi 
har inte orden eller bilderna för att beskriva dem. Därför behövs visioner 
och idéer kring arkitektur, form, design, konst och  kulturmiljö, som gör 
det möjligt för oss att utforska framtiden innan den tagit form. Detta är vad 
arbetet med idéskisser handlar om. 

Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och 
Västerbotten där svenska företagare och entreprenörer vill gå i spetsen för 
omställningen till en fossilfri värld, och flera av kommunerna behöver gå 
från minskande till växande samhällen. Vad innebär detta för människorna, 
platserna och kulturen?  

Idéskisserna är ett sätt att samla tvärsektoriell kreativ kompetens för 
att bidra till utveckling och omställning till ett mer hållbart samhälle 
ur alla perspektiv med utgångspunkt i dessa sex kommuners unika 
förutsättningar och processer.  

Idéskisserna ska stimulera gemensamma tankeprocesser kring hur 
en attraktiv och fossilfri framtid med design, kultur och kreativitet som 
utgångspunkt kan se ut. Samtidigt som olika discipliner sammanförs; 
från teknik och ingenjörskap till konst, arkitektur och design, ska det 
även skapa utrymme för medborgares idéer och tankar kring ett framtida 
samhälle.  

 
It should show that the necessary  
can be beautiful at the same time, 
that style and sustainability go 
together. We must leave familiar 
paths and change our perspective. 
The New European Bauhaus will 
create the space for this. 

- Ursula Von der Leyen 
ordförande i europeiska kommissionen 
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Uppgiften
Syftet med idéskisserna är att stötta och inspirera kommunerna i arbetet 
med att utveckla och skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer. 
Det handlar om att vara både visionär och konkret på samma gång; om 
att visualisera och gestalta hur vi tror att vi vill leva och bo i framtiden, med 
utgångspunkt i:  

• Hållbarhet, från klimatmål till cirkularitet,  
 nollutsläpp och biologisk mångfald 
• Estetik, upplevelse och kvalitet, utöver  
 funktionalitet 
• Inkludering, från att värdesätta mångfald till att  
 säkerställa tillgänglighet och prisvärdhet 

Det handlar även om att hitta ett nytt gemensamt språk och initiera 
nya samtal. Om att måla en bild av en framtid som kan bli mycket mer 
och bättre än det vi har idag. En framtid som håller sig inom planetens 
ramar, som tar vara på möjligheterna på platsen och som väcker 
stolthet, inspiration och livsglädje. Varje team ska utgå från en specifik 
kommuns befintliga värden och historik, natur och kultur, styrkor och 
utmaningar. Resultatet ska skapa engagemang för frågorna i de utpekade 
kommunerna. Det ska även kunna användas i kommunernas strategiska 
planering och kunna spridas till det stora internationella nätverket kring 
New European Bauhaus.  

Process 
Insamling av material och möten på plats äger rum den 8-10 februari 
2022. Processen ska bygga på det vardagliga livet på platsen och i första 
hand utgå ifrån medborgarna. Samtidigt ska platsens omland, natur, 
historiska kontext och biologiska mångfald vara en självklar och viktig del. 
Med andra ord ska skisserna bygga på och referera till existerande värden 
samt vara väl förankrade i platsen. När urvalsprocessen är klar kommer de 
utvalda teamen att få tillgång till ett program med fördjupad information att 
förhålla sig till.  

Vilka team söker vi? 
För att lyckas med detta arbete behöver många jobba tillsammans, vi 
behöver tänka nytt, visionärt och samtidigt konkret. Vi söker kreativa, 
nytänkande och tvärsektoriella team med konstnärliga höjd för att ge 
inspel till utvecklingen av vårt samhälle. Vi vill gärna ha in nya idéer 
och perspektiv, unga talanger som kommer vara med och forma 
morgondagens livsmiljöer. 

Idéskisserna tar sin grund i EU-kommissionens initiativ New European 
Bauhaus, NEB, som går ut på att mobilisera bland annat designers, 
arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner 
i syfte att ta sig an utmaningen att skapa hållbara livsmiljöer. Vi vill hålla 
öppet för exakt vilka kompetenser som behövs.  
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Vi vill däremot att ni har förmåga att: 
• vara kreativa, innovativa och ha gestaltande 
• samordna och driva engagerande och kreativa 
 processer, där kompetenser från olika discipliner 
 med olika bakgrund tas tillvara och berikar  
 varandra, 
• engagera och involvera medborgare och lokala  
 aktörer, 
• vidga och utmana såväl som att sätta er in i  
 kommuners perspektiv, 
• på ett strukturerat och konstruktivt sätt hantera  
 en osäker framtid. 

Intresseanmälan 
Er intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast 2021-12-01. Den ska 
vara på svenska och skickas in digitalt via hej.thinktank@arkdes.se.  

Samtliga team ska bestå av 5-8 personer med en utpekad teamledare och 
ha möjlighet att delta på plats i antingen Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, 
Skellefteå eller Umeå den 8-10 februari. 

Intresseanmälans innehåll: 
• Rangordna minst 3 kommuner som ni önskar  
 arbeta med 
• En kort presentation och förklaring bakom  
 teamets sammansättning och kompetenser  
 (max 2000 tecken) 
• Kort beskrivning av hur teamet avser att  
 samarbeta och ta sig an uppgiften (max 2000 tecken) 
• CV:n  
• Ett urval av 3 relevanta referensprojekt  
• Företagsnamn, kontaktperson, e-post,  
 organisationsnummer  

Intresseanmälan skickas in som en samlad PDF. Inskickat material får ej 
överskrida 10 A4-sidor. Material som överskrider 10 A4-sidor kommer ej 
att ingå i bedömningen. Bifogade filer får inte överstiga 10 MB. 

Advisory board 
Advisory board är rådgivande under formandet av upplägget för 
idéskisserna, deltar vid uppstarten i mitten av februari och kommer 
gå igenom förslagen och komma med ett rådgivande medskick till 
kommunerna. 

Den rådgivande gruppen består av: 
Mia Hägg 
MA Architecture / FAS SIA OTIA

Christer Larsson 
Arkitekt SAR/ MSA, KKH
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Michela Magas 
Ordförande för Industry Commons Foundation, VD och grundare av MTF 
Labs AB

Johan Kuylenstierna  
Ordförande för Klimatpolitiska Rådet samt Rektorsråd för Hållbar 
utveckling vid Stockholms universitet 

Utvärdering av utlysningen 
Urvalsgrupp 
Valet av team för idéskisserna kommer att göras av en urvalsgrupp 
bestående av representanter från Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, 
Vinnova och Formas. 

Urvalskriterier 
Urval av deltagare i idéskisserna kommer att ske genom en sammanvägd 
bedömning av följande kriterier: 

Aktörer  
• Teamets samlade konstnärliga och rumsliga  
 förmåga 
• Teamets tvärdisciplinära kunskap 
• Hur väl teamet är sammansatt med avseende  
 på jämställdhet, inklusive fördelning av makt och  
 inflytande 

Potential  
• Teamets förmåga att dra nytta av och inkludera  
 lokal kompetens 
• Teamets förmåga att ta sig an utmaningar där  
 tydlig förflyttning från dagens tillstånd till ett  
 framtida är välbeskriven och har  
 systemperspektiv 
• Referensprojektens innovationshöjd i relation till  
 internationell spjutspetsnivå/”state of the art”  

Genomförbarhet  
• Teamets förmåga att samordna och driva  
 engagerande och kreativa processer 
• Teamets kompetens att genomföra projektet,  
 inklusive parternas kompletterande kompetenser  
 inom perspektiven estetik, hållbarhet och  
 inkludering 
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Urvalsprocess 
Urvalsgruppen väljer ut totalt fem-sex team som i samband med 
tillkännagivandet kan inkomma med en ansökan till Vinnova om bidrag till 
finansiering om totalt 300 000 kr per team.  

Preliminära tider 
2021 
3 november    Utlysningen öppnar 
20 november   Sista dag för frågor
1 december   Sista dag för intresseanmälan 
2 - 21 december   Beslutsperiod 
22 december   Kungörande om beslut 

2022 
14 januari   Deadline för ansökan till Vinnova 
21 januari   Startmöte för samtliga deltagare 
8 - 10 februari  Start för idéskisserna på plats 
11 februari - 15 mars  Bearbetning av förslag 
16 mars   Slutpresentation  

Antal medverkande team/kontor 
1 team per kommun 

Förutsättningar för deltagande och arvode 
De fem-sex team som väljs ut för att delta i idéskisserna har möjlighet att 
söka bidrag från Vinnova om totalt 300 000 kronor per projekt exklusive 
moms. Resor och boende samt all kopiering ingår i uppdraget. Bidraget 
betalas ut efter att idéskisserna är genomförda och förutsätter att 
medverkande företag accepterat villkoren, att efterfrågat material är korrekt 
inlämnat, i tid och enligt uppställda krav. 

För de organisationer som ska ta emot bidrag från Vinnova för deltagande 
gäller följande: 

• De ska vara juridiska personer (ej enskild firma) 
• De ska bedriva verksamhet eller ha ett driftställe i  
 Sverige 
• De ska inte ha "ekonomiska svårigheter" eller  
 obestånd, för aktiebolag gäller detta exempelvis  
 då hälften av aktiekapitalet är förbrukat  

Organisationer som söker bidrag kan antingen göra det utifrån 
stödgrunden Experimentell utveckling eller Stöd av mindre betydelse. Läs 
mer om statligt stöd till ekonomisk verksamhet och de olika stödgrunderna 
på www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/.  
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Ägande, nyttjande- och upphovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till förslagen, och har 
rätt att använda förslag, helt eller delvis, som underlag i det fortsatta 
utredningsarbetet. Förslagsställare innehar upphovsrätten och behåller 
nyttjanderätten till sina förslag. Förslagsställare äger ej rätt att publicera 
eller på annat sätt offentliggöra sitt förslag utan godkännande av 
arrangören. 

Frågor rörande idéskisserna 
Frågor ställs till hej.thinktank@arkdes.se 
Ny information, uppdatering och Fråga & Svar publiceras på  
www.arkdes.se/visionerinorr
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