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INBJUDAN ATT GÖRA INTRESSEANMÄLAN FÖR 

Konsten i Västra 
Roslags-Näsby
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Täby kommun har valt att i samband med projekteringen av de offentliga rummen i Västra 
Roslags-Näsby beträffande park, platsbildningar och stationsområde erbjuda konstnärer att 
skicka in intresseanmälan för konstnärlig gestaltning. 

Intresseanmälan kan lämnas av yrkesverksamma 
konstnärer 
Med yrkesverksam avses konstnär med avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning/
verksamhet. Konstnären ska vara godkänd för F-skatt eller arbeta via företag med F-skatt. 

Intresseanmälan ska innehålla 
• Kontaktuppgifter
• Fotografier av relevanta verk och referensprojekt/uppdrag. Text och bildfiler ska skickas i PDF format.  
 Högst 10 dokument, inkl. textdokument (obs maximalt 5 megabyte per ansökan).
• Kort motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö. Här finns också möjlighet att ange  
 önskemål om det är någon särskild av de platser som kommer att bli aktuella för konst som är särskilt  
 angelägen.  
• Meritförteckning/CV
• Länk till eventuell hemsida

Inskickat material kan komma att sparas i en framtida konstnärsbank för andra projekt inom kommunen om 
konstnären inte motsätter sig detta.  

Anmälan till upphandlingsverktyget Visma TendSign
Täby kommun använder sig av upphandlingsverktyget TendSign i denna upphandling. Ni måste så snart som möjligt 
anmäla er till TendSign för att kunna ta del av eventuella frågor och svar under intresseanmälningsperioden samt för 
att kunna lämna in er intresseanmälan digitalt.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel 
registrering, ni når denna registrering via följande adress:

www.taby.se/företagare/upphandling - klicka sedan på annonserade upphandlingar (till höger på sidan) och 
sedan välj till sist upphandlingen ”Konsten i Västra Roslags – Näsby”.

Efter genomförd registrering får man omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring 
hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSign support på telefon 013-47 47 520. 

Intresseanmälan ska vara Täby kommun 
tillhanda senast den 25/5 2015.
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Inlämning av intresseanmälan
Digitalt

Intresseanmälan ska lämnas via upphandlingssystemet TendSign, www.tendsign.com, där du först måste ha 
registrerat dig enligt ovan för att kunna lämna in din intresseanmälan. Det är kostnadsfritt för konstnären att använda 
systemet och att lämna intresseanmälan. 

I pappersform

Materialet skickas även in i pappersform i A4 i två exemplar. Kuvertet märks konstvrn och skickas till Jenni 
Nordström, Stadsbyggnadskontoret, Täby kommun 183 80 Täby. Inskickat material returneras ej. 

Materialet, digitalt och i pappersform ska ha inkommit till Täby kommun senast den 25e maj.

Urvalsprocess
Arbetet leds av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kultur och fritid och stadsbyggnadskontoret samt 
en konstkonsult. Arbetsgruppens uppgift är att planera och verkställa de beslut som konstkommittén fattar. 
Konstkommitténs uppgift är att arbeta fram de riktlinjer som konstnären har att följa i det aktuella projektet, utgöra 
jury vid urval av konstnärer samt säkerställa att arbetet sker enligt den policy och de värderingar som Täby kommun 
står bakom. Arbetsgruppen sållar bland inkomna intresseanmälningar och gör ett urval som sedan presenteras 
för kommunens namn och skönhetsråd som har en rådgivande roll. Utvalda konstnärer presenteras sedan för 
konstkommittén. Konstkommittén kommer att välja ut de konstnärer som får i uppdrag att göra skissförslag. 

Konstkommittén kommer under urvalsprocessen att bedöma vilka och hur många konstnärer som kommer att få 
skissuppdrag och huruvida det kommer att bli några parallella uppdrag. Konstkommittén förbehåller sig rätten att 
para ihop konstnär med plats utifrån den bedömning som görs på insänt material. Konstkommittén kommer att 
eftersträva en jämn könsfördelning i urvalsarbetet. De konstnärer som blir utvalda för skissuppdrag kommer att få 
en mer specifik information om de olika uppdragen. 

Bedömningskriterier

I urvalsprocessen tar konstkommittén hänsyn till CV, bildmaterial och erfarenhet av tidigare konstnärliga projekt och 
uppdrag. Konstkommittén kommer att bedöma intresseanmälningarna utifrån följande aspekter:

• Erfarenhet av liknande projekt 
• Det estetiska och konstnärliga utrycket
• Materialval, tekniska lösningar, hållbarhet
• Konstens samverkan med miljö och arkitektur

Skissuppdrag nästa steg

De konstnärer som uppfyller ställda krav och bedöms ha bäst förmåga att utföra uppdraget utifrån de förutsättningar 
som gäller kommer att inbjudas till att göra skissförslag. Efter att konstkommittén lämnat sitt godkännande till de 
framtagna skisserna tar Kultur- och fritidsnämnden beslut om de slutgiltiga konstverken. När detaljplanen vunnit laga 
kraft, vilket enligt preliminär tidplan sker i november 2016, kommer avtal upprättas för konstverkens färdigställande.      



4 (3) Täby Kommun  |  Intresseanmälan konst |  2015-04-17

Förutsättningar för upphandlingen

Följande förutsättningar gäller för upphandlingen.

Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen   
påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande.

Kommunen kan komma att avbryta upphandlingen vid ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut.

Kommunen kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas.

Frågor
Frågor under intresseanmälningstiden ska ställas via frågor- och svarsfunktionen i TendSign. Det är därför mycket 
viktigt att ni omgående registrerar er i TendSign. Alla som har registrerat sig kommer att få en avisering via e-post om 
det kommer nya frågor och svar i upphandlingen. Svar på frågor lämnas enbart genom TendSign för att säkerställa 
att samtliga anbudsgivare får samma information. 

Kontakt
Landskapsarkitekt: Jenni Nordström
E-post: jenni.nordstrom@taby.se

Konstkonsult: Ylva Kullenberg 
E-post: ylva.kullenberg@taby.se

Kultursekreterare: Astrid McCormack
astrid.mccormack@taby.se

Upphandlingen genomförs som en urvalsupphandling enligt 15 kap i Lagen om offentlig upphandling (LOU). 


