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Tilldelningsbeslut - konstnärlig gestaltning av Malmö nya tings- och förvaltningsrätt samt 
hyres- och arrendenämnd 

 

Upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering 
enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Upphandlande myndighet är Statens konstråd, org.nr 202100–1033. Upphandlingen 
genomförs i samverkan med Castellum Malmö Nyhamnen AB org.nr 559073-4744. 

Statens konstråd och Castellum Malmö Nyhamnen AB har för avsikt att teckna avtal med en 
konstnär (anbudsgivare). 

 

Beslut  

Med hänvisning till bifogat motiv till beslut, beslutas att nedanstående konstnärs 
skissförslag (anbud) antas  

- Bella Rune och Jonas Nobel (genom Jonas Nobel org.nr 700602-1559) 

Avtalet löper från och med det datum avtalet undertecknas av samtliga parter fram till 
uppdraget är genomfört och godkänt av Statens konstråd och Castellum Malmö Nyhamnen 
AB. 

 

Övrigt  

Från att upphandlande myndigheter meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr om 
tio dagar då avtalet inte får tecknas.  

I denna upphandling gäller avtalsspärr till och med 2021-12-16. 

 

 

Stockholm den ______________  Stockholm den___________________ 

 

___________________________  _______________________________ 

För Statens konstråd    För Castellum Malmö Nyhamnen AB  

Patrick Amsellem   Mikael Torstensson   

Direktör    Projektledare  

Mikael Torstensson (Dec 6, 2021 12:46 GMT+1)
Mikael Torstensson

Patrick Amsellem (Dec 6, 2021 15:36 GMT+1)
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Motiv till beslut (bilaga 1)  

Följande konstnärer bjöds in att lämna skissförslag (anbud): 

• Charlotte Walentin  
• Jonas Nobel och Bella Rune  
• Kristina Matousch  

Samtliga konstnärers inlämnade skissförslag uppfyllde kvalificeringskraven. 

 

Utvärdering  

Utvärderingen av skissförslagen (anbuden) har skett mot de i upphandlingsunderlaget 
angivna utvärderingskriterierna. Utvärderingen har skett i enlighet med vad som angivits i 
avsnitt 1.4.3 i förfrågningsunderlagets uppdaterade bilaga (delgavs samtliga skissande 
konstnärer i samband med anbudsinbjudan). Anbudsutvärderingen utvisar att Jonas Nobel 
och Bella Runes skissförslag (anbud) bäst motsvarar de för upphandlingen angivna 
utvärderingskriterierna. Beslutet bekräftar det som samrådsgruppen för det konstnärliga 
projektet har överenskommit vid protokollfört möte 2021-11-23, ur konstnärlig 
kvalitetssynpunkt granskat och beslutat vid Statens konstråds produktionsmöte 2021-11-22. 

Samrådsgruppen har efter utvärderingen beslutat att tilldela genomförandekontrakt för den 
konstnärliga gestaltningen till Jonas Nobel och Bella Rune med följande motivering: 

 

Bella Runes och Jonas Nobels skiss tar sig an en av samhällets mest symboliska och mest 
inflytelserika instanser – domstolen. De gör det med en elegant energi och rörelse som 
självklart tar plats i den nya domstolsbyggnaden, på ett sätt som liknar hur domstolen tar 
plats i Malmö stad och manifesterar sin betydelse för det demokratiska samhället. Den 
bygger upp en väv av tankar och informationsflöden både i konceptet och i den gestaltade 
formen. Här finns mängder av ingångar och gestaltningen går att snabbt avläsa i sin rörelse 
in genom byggnaden samtidigt som det går att stanna till och fördjupa sig i detaljer. För den 
som vill skingra sina tankar för en stund finns en berättelse om hur samhället och dess 
instanser interagerar med individen och skapar en gemenskap där vi alla knyts samman. Här 
finns också en koppling till informations- och teknikhistoria och hur samhället byggs av lagar, 
överenskommelser och transparens. Det är ett elegant sätt att närma sig ämnen som är 
svåra utan att göra dem svårare.  

Rumsligt fungerar förslaget väl med arkitekturen och skapar en lekfull spänstighet som löser 
upp den tyngd som kan finnas i byggnadens tegelväggar. Samtidigt så är den koppar som 
Rune och Nobel valt inte bara ett konceptuellt val – det fungerar också väl med arkitekturens 
material och gestaltningen kommer att få en allt vackrare yta med tiden.   

Sammanlagt gör detta att skissförslaget bäst motsvarar de uppställda kriterierna, så väl 
konceptuellt som i materialitet och teknikalitet. 
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