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Direktupphandling av arkitekt för rumslig 
och fysisk inredning av Café och Innergård på 
Regionmuseet Skåne i enlighet med 
LOU 2016:1145  
  
Regionmuseet Skåne verkar i hela regionen och har flera filialer och utemuseer på olika 
platser. Det fysiska museet är beläget i en historisk byggnad i centrala Kristianstad. Ett av 
våra mål är att bli ett omtalat och välbesökt museum i Kristianstads innerstad, känt för 
sina intressanta utställningar, aktiviteter, välkomnande miljöer, mysiga innergård 
och goda mat och fika samt trevliga och kunniga personal.  
Vi är just nu inne i ett större förändringsarbete där vi ser över arbetsmetoder 
och den fysiska planeringen av byggnaden. Allt med utgångspunkt i vår strategiplan 
och ett av våra utpekade områden ”Besökaren i fokus”.  Denna upphandling som innebär 
en förnyelse av Café och Innergård är en viktig del i detta arbete. Vi ser en större potential 
i såväl café som innergård och vill skapa bra möjligheter att tillvara detta som en 
integrerad del i besökarnas upplevelse av museet. Genom att skapa en helhetsupplevelse 
vill vi även bidra till att bli ett intressant och omtalat besöksmål i Kristianstad och 
regionen som helhet.  
  
Uppdraget  
Vi önskar få offert på ett uppdrag som omfattar rumsliga 
lösningar för café och innergård samt förslag på inredning och växtlighet för 
båda miljöer.   
Dessa ska bygga på:  

• Vår historia, byggnad och/eller samling  
• Vårt matkoncept ”Skånskt hållbart i modern tappning”  
• Våra kärnvärden: lekfulla, tillåtande, kreativa, modiga och 
kunskapsgivande  

Vi vill att uppdraget delas upp i två delar men ses som en helhet. Etapp 1 ska utmynna i ett 
färdigt förslag för vår Innergård med målsättning att kunna ha en utomhussäsong för våra 
besökare 2021. Etapp 2 ska vara ett färdigt förslag för vårt Café som kan genomföras 
efter etapp 1 och tidigast hösten 2021.  
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Observera att byggnaden är ett byggnadsminne exteriört (väggar och markyta), vilket du 
måste ta hänsyn till vid planering av innergården.  
  
Underlag  
Önskemål och funktion Café och Innergård, bil 1  
Ritningar Café respektive Innergård, bil 2  
Regionmuseet Skåne strategiplan 2019-2022, bil 3  
Historiskt underlag och bilder på byggnader och närområde, bil 4-6  
  
Vid uppstart av arbetet kompletterar Regionmuseet Skåne med:  

• Historiska interiörbilder som inspiration för inredning   
• Historiskt underlag kring material och färger framtaget av våra 

byggnadsantikvarier  
• Moodboards som tagits fram i ett internt arbete   
• Budget för café respektive innergård   

  
Resultat/leverans  
Prio 1 Innergård leverans senast maj 2021  
Prio 2 Café leverans senast augusti 2021  

• Förslag på hur museet syns i Café och på Innergård   
• Visuell presentation 
• Ritningar  
• Materialval och färger  
• Förslag på inredning och växter  
• Kostnadsförslag inredning  

  
Anbud och bedömningskriterier  
Vi vill att du lämnar ett anbud med pris för etapp 1 Innergården respektive etapp 
2 Caféet. Byggnadsantikvarie kommer att finnas för att fråga om råd under processen, 
vilket gör att egna efterforskningar kring byggnadens historia inte ska behövas. För att 
kunna bedöma inkomna anbud vill vi att du skickar in ritningar, bilder samt beskrivningar 
av 1-3 tidigare uppdrag du gjort, gärna uppdrag som liknar detta.  
 
Bedömning sker utifrån:  

1. Kvalitet, bedömd utifrån tidigare uppdrag  
2. Pris  
3. Möjlighet till leverans inom önskad tidsram  

  
Sista dag för inlämnande av anbud  
Vi vill ha ditt anbud senast den 6 april 2021. Vi räknar med att ge besked senast under v 15 
2021.  Du kan skicka via e-post till upphandling@regionmuseet.se eller adress nedan. 
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Med vänlig hälsning, 
 

Camilla Junger  
Biträdande museichef Regionmuseet Skåne 

 

 

 

 

 

 


