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Svar på Ansökan om engångsstöd till det nya Konsthuset i
Farsta
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om engångsstöd till Konstnärernas
kollektivverkstad, KKV och SITE för att bygga ett Konsthus i Farsta.

Bakgrund
Från och med våren 2018 kommer två byggnader i Telias före detta lokaler på Mårbackagatan i
Farsta att bilda en ny plattform för kulturell verksamhet. Huvudsakligt fokus kommer att ligga på
konstnärlig produktion men lokalerna ska även fungera som en öppen offentlig plats med
programutbud bestående av exempelvis professionella föreställningar och debatter. Tanken är
dessutom att verksamheten ska utvecklas till att bli en vital mötes- och produktionsplats för både
professionella konstnärer och yngre utövare.1
Det finns för närvarande två tänkta hyresgäster till Konsthuset. En av hyresgästerna är
Konstnärernas kollektivverkstad, KKV som är en medlemsförening där en mängd konstnärer
delar på ateljéer och verkstadslokaler.
KKV:s del av huset kommer att innehålla tio verkstäder för bland annat trä, brons, metall,
betong, grafik, emalj och keramik. Det finns även planer på ljud- och 3d-studio.
Den andra hyresgästen är SITE som är en organisation som består av konstnärer, producenter
och andra medaktörer. Organisationen beskrivs som en konstnärlig plattform för scenkonst med
fokus på samtida dans. SITEs del av Konsthuset kommer bland annat att innehålla flera
dansstudios och en verkstad för scenteknik.
De två föreningarna KKV och SITE har gått samman för att skapa en gemensam resurs för
professionell konstnärlig produktion i verkstäder, ateljéer och studios i Konsthuset. För driften
av Konsthuset har de båda föreningarna bildat ett aktiebolag, Konstens Kraftverk AB.
Stockholms Stad och Stockholms läns landsting har under våren 2017 beslutat om att stå för
huvuddelen av drift- och hyreskostnaderna för Konsthuset via verksamhetsstöd.

1

Se faktablad 2017-02-21 KKV och SITE bildar det gemensamma Konsthuset i Telestaden, Farsta.
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Ärendet
Den 4 maj 2017 inkom föreningarna KKV och SITE med en gemensam ansökan om
engångsstöd till kommunen i form av investeringsbidrag mellan 25 000 kronor till 100 000
kronor. Bidraget ska gå till investeringskostnader vid upprustning av Konsthuset, det vill säga till
inköp och installationer av verkstadsteknik, ljud- och ljusteknik.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Nynäshamns kommun ger årligen ett kontant bidrag till föreningar för att stimulera den
kulturella rörelsen i Nynäshamn. Bidraget ges dels ut i form av ett verksamhetsstöd till
föreningar verksamma i Nynäshamns kommun och som bedriver kulturell verksamhet för barnoch ungdomar mellan 7 – 20 år. Utöver detta bidrag har kommunen även beviljat olika typer av
stöd till kulturella evenemang som arrangerats av föreningar i kommunen. Den totala summan
av bidraget har uppgått till över 800 000 kronor per år. 2 Bidraget har beviljats med stöd av
gällande riktlinjer för bidrag till föreningar som reglerar de grundkrav ställs för att bli beviljad
bidrag av kommunen. 3

Vid samtliga beslut som en kommun tar måste kommunen iaktta de grundläggande
förvaltningsrättsliga- och kommunalrättsliga principerna. I kommunallagen (1991:900) KL
uttrycks de grundläggande principer som fastslår den kommunala kompetensen. Principerna
innebär bland annat att en kommunal åtgärd eller beslut måste vara knuten till kommunens
område eller dess invånare för att vara laglig. En annan förutsättning för att kommunen ska
kunna hantera en angelägenhet är att den är av allmänt intresse. Kommunen har heller ingen
möjlighet att ge understöd till enskilda och måste alltid iaktta en likabehandling vid
beslutsfattandet.
Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till föreningarnas initiativ till att i samarbete med
Stockholms stad och Stockholms läns landsting skapa en samlingsplats för utövande konstnärer
och musiker. Kommunstyrelseförvaltningen är dock av den uppfattningen att ett stöd till
Konsthuset skulle ligga utanför den kommunala kompetensen. Bidraget omfattas inte av de
bidragsformer som regleras i kommunens gällande regler och riktlinjer för bidrag till föreningar
och Konsthuset är dessutom placerad utanför kommungränsen. Det finns flertalet exempel på
föreningar som bedriver kulturell verksamhet inom kommunen som nekats bidrag då
föreningarna inte uppfyllt kraven i kommunens gällande riktlinjer. Att frångå riktlinjerna och ge
bidrag till en organisation som inte uppfyller kraven och som är verksam utanför
kommungränsen vore därför även att göra avsteg från likabehandlingsprincipen.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen
avslår ansökan om engångsbidrag till Konsthuset.

2

Se Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag, kartläggning/nulägesrapport godkänd av
kommunfullmäktige den 19 april 2017 § 64 sid 11.
3
Se regler för bidrag till ideella föreningar inom Nynäshamns kommun, antagen av kultur- och fritidsnämnden den
24 februari 2014 § 7.
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Bilagor
Ansökan om engångsstöd från Konstens kraftverk i Stockholm med bilaga faktablad 2017-02-21
KKV och SITE bildar det gemensamma Konsthuset i Telestaden, Farsta
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