
Open call Södra Frihamnspiren 
 

Allmän information om F-skatt om du kommer från ett annat land än Sverige. 

Vi har fått ett par frågor om den svenska F-skatten. Anledningen till att vi frågar efter F-skatt 

är att om du bedriver näringsverksamhet i Sverige visar det om du är skyldig att betala 

skatter och sociala avgifter.  

Om du inte är från Sverige och inte behöver registrera dig för F-skatt i Sverige måste du visa 

andra bevis på att du kommer att betala skatter och sociala avgifter i ditt land. Det kan vara 

genom intyg eller dokument som visar att du kommer betala eller att du betalar skatter och 

sociala avgifter i ditt land. Om dokumentet visar att du betalar eller är registrerad för att 

betala skatter och sociala avgifter i ditt land kommer vi att godta det med hänsyn till 

principen om ömsesidigt erkännande.  

Om du måste registrera dig för F-skatt i Sverige eller inte För mer information om F-skatt 

besök Skatteverkets webbplats: F- och FA-skatt | Skatteverket.  

 

General information regarding F-tax if you come from outside of Sweden. 

We have gotten a couple of questions regarding the Swedish F-tax (F-skattsedel). The reason 

why we ask for F-tax is because if you are conducting business activity in Sweden it shows if 

you are responsible for paying taxes and social contributions.  

If you are not from Sweden, and you don’t have to register for F-tax in sweden you need to 

show other proof that you will pay taxes and social contributions in your country. That could 

be through certificate or documents that shows that you are paying or registered to pay 

taxes and social contributions in your country. If document show that you pay or that you 

are registered to pay for taxes and social contributions in your country, we will accept it with 

regards to the principle of mutual recognition.  

Whether or not you must register för F-tax in Sweden For more information on F-tax visits 

The Swedish Tax Agency website: Approval for F-tax | Skatteverket.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/startaochregistrera/fochfaskatt.4.58d555751259e4d661680006355.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/startingandrunningaswedishbusiness/registeringabusiness/approvalforftax.4.676f4884175c97df4192308.html


Frågor och svar/Questions and answers  

 

Svenska 

Datum: 16/11 2022 

Fråga: Vi har en idé för projektet, hur vill ni att den presenteras?  

Svar: Det står sökandena fritt att utforma sin ansökan så länge den är digital, max 3 A4 och innehåller 

det som efterfrågas i utlysningen. Vänligen var uppmärksamma på vad som efterfrågas under Urval 

steg 1.  

 

Datum 25/11 2022 

Fråga: Finns det några detaljer kring budgetposter – till exempel hur stor del som ska gå till 
aktivering och målgruppsarbete vs materialkostnader?  
 
Kan teamet få arvode inom ramen för budgeten? 
 
Är detta upp till teamet att fördela eller finns det några ramar att förhålla sig till? 
  
Svar: Det finns en budget men inga specificerande budgetposter. Arvode till teamet ingår i budgeten 
och det är upp till teamet att fördela budgeten och hålla sig inom budgeten.  
 
Fråga: Kan en konsult/person/konstnär vara med i flera ansökningar med olika konstellationer? 
  
Svar: Det är tillåtet att delta som teammedlem i olika team så länge det inte påverkar utförandet.  
 
 
Datum: 7/12 2022  
 
Fråga: Om teamet innehåller fler än ett företag/organisation, ska samtliga företag/organisationers 

F-skattsedlar bifogas anbudet eller räcker det med huvudsökande företags F-skattsedel?  

Svar: Ni behöver inte bifoga F-skattsedlar. Så länge vi får tillgång till alla aktuella 

organisationsnummer och om det är enskilda firmor, personnummer, så kan vi kontrollera det på 

Skatteverkets hemsida. Om det är fler än ett företag/organisation så behöver vi uppgifterna från alla.  

 

Fråga: Stämmer det att ansökan, inklusive referenser ska vara max 3 A4? 

Svar: Ja det stämmer, framgår av utlysningen. 

 

Fråga: Ska teamet medlemmar presenteras vid namn eller om ni vill ta emot förslagen anonyma? 

Svar: I ansökan ska de presenteras vid namn.  

 



Fråga: Hur ska referenserna presenteras? Ska de presenteras via länk eller som bilder i ansökan? 

Svar: Det ska presenteras i ansökan och inte via länk eftersom länkat material kan förvanskas.  

 

Fråga: Hur länge ska det som byggs för detta Open Call stå uppe? Ansvarar vi för att även ta ner det 

och i sådana fall när? 

Svar: En ungefärlig livslängd på 3–5 år, ansvar för förvaltning och eventuell nedmontering övergår till 

stadens aktörer efter sommaren 2023. 

 

Fråga: Vi i teamet ser tydliga samarbetspartners att ta med i skapandet av idén men, behöver de 

vara presenterade i steg 1? Är det tillräckligt att presentera vilken typ av samarbetspartner man 

avser att samarbete med men utan att specificera exakt vilken/vilka föreningar/organisationer det 

är i detta steg? 

Svar: Om du tänker arbeta med en partner är det ok att inte specificera vilken specifik partner som 

ska delta i genomförandeprocessen. Men om tanken är att de ska delta i skissförslaget måste de 

redan presenteras i ansökan. 

 

9/12 2022 

Fråga: I utlysningen beskrivs samverkanskravet så här: "Projektet ska samverka med en ideell 

organisation eller grupp. Målgruppen för samverkan ska vara en grupp som idag inte självklart 

tillbringar tid på platsen. Identifiering av målgrupp görs i samverkan med stadens projektgrupp"  

Betyder det att en tilltänkt samverkansgrupp inte ska beskrivas i skissen? 

Om det ska inkluderas, kan projektdeltagare/projektledare vara styrelsemedlem i en ideell 

organisation som är samverkanspartner? 

Svar: I steg 2 (skissuppdrag) behöver inte en eventuellt tilltänkt samverkansgruppen inkluderas. 

Däremot ska en samverkansprocess (oaktat samverkansgrupp) beskrivas. 

 

Fråga: Vilka personer sitter i urvalsgrupp/jury? 

Svar: I urvalsgruppen deltar följande: 

Birgitta Lööf, Stadsbyggnadskontoret 

Cecilia Helsing, Göteborg & Co 

Daniel Terres, Göteborgs konsthall 

 

I juryn deltar följande: 

Malin Finlöf, Stadsmiljöförvaltningen 

Beata Löfmarck, Stadsmiljöförvaltningen 



Ulrika Åkerlind, Stadsmiljöförvaltningen 

Anna Tidefelt, Älvstranden Utveckling AB 

Sarah Hansson, Gibca 

 

English 

Date: 16/11 2022 

Question: We have an idea for the project, how do you want it presented?  

Answer: Applicants are free to design their application as they like as long as it is digital, max. 3 A4 

and contains what is requested in the call. Please pay attention to what is requested under Selection 

step 1. 

 

Date 25/11 2022 

Question: Are there any details about budget items - for example, how much should go to 
activation and target group work vs material costs? 
  
Can the team be paid within the budget? 
  
Is this up to the team to allocate or are there any frameworks to adhere to? 
  
Answer: There is a budget but no specifying budget items. Fees for the team are included in the 
budget and it is up to the team to allocate the budget and stay within the budget. 
    
Question: Can a consultant/person/artist be involved in several applications with different 
constellations?  
  
Answer:  It is allowed to participate as a team member in different teams as long as it does not affect 
the implementation. 
 
Date: 7/12 2022 
 
Question: It the team is composed of more than on company/organization, must all 

company’s/organisations F-taxbill be attached to the application or is it enough that the main 

company/organisations F-skatt is attached?  

Answer: You don´t have to attach the F-taxbills if we get all the organization numbers and if you have 

sole traders, the number it is registered on. We can then check it on The Swedish Tax Agency 

website. It there is more than one company/organization we need information about all of them.  

 

Question: Is it true that the application, including references, should be a maximum of 3 A4? 

Answer: Yes, that's right, according to the Open Call. 

 



Question: Should the team members be presented by name och anonymous?  

Answer: In the application they should be presented by name.  

 

Question: How should the references be presented? Shall they be presented through a link or as 

pictures in the application? 

Answer: It must be presented in the application and not via a link because linked material can be 

distorted. 

 

Question: How long should, whatever it is that is built for the Open Call, be on displayed? Who is 

responsible to take it away, and if so, when? 

Answer: The approximate lifespan is 3–5 years, responsibility for management and eventual 

dismantling will be transferred to the city's actors after the summer of 2023. 

 

Question: In our team we see partner that we would want to participate in creation of the idea, do 

we need to present them under stage 1? Is it enough that we present what type of partner that we 

want to collaborate with but without specifying exactly which organisation it is under stage 1? 

Answer: If you intend to work with a partner, it ok to not specify which specific partner that going to 

participate in the implementation process. But if they are intended to participate in the sketch 

proposal they need to be already presented in the application.   

 

Date: 9/12 2022 

 

Question: The call describes the collaboration requirement as follows: " The project should work 

with a community or non-profit organisation. The group for the collaboration should be a group 

that doesn’t necessarily spend time on site today. Identification of the target group will be done in 

collaboration with the city’s project team."  

Does this mean that an intended collaborative group should not be described in the outline? 

If it is to be included, can the project participant/project manager be a board member of a non-

profit organization that is a collaborative partner? 

 

Answer: Step 2 (Sketch proposal) does not need to include a possible collaborative group. However, a 

collaborative process (regardless of the collaborative group) should be described. 

 


