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§ 92/17

2017/0017/020

Lönekartläggning 2017
Tf personalchef Linn Marsten informerar om lönekartläggning 2017 som kommer att
genomföras centralt i kommunen. Arbetsgivarenheten samordnar och leder arbetet, information
och avstämningar kommer att göras i Kommunledningsgruppen.
______
Kopia: Akten
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§ 93/17

Dnr KS/2017/0232/809-2

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

Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-06-14.
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. Bidraget har beviljats med stöd av
gällande riktlinjer för bidrag till föreningar som reglerar de grundkrav ställs för att bli beviljad
bidrag av kommunen.

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
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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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om engångsstöd till Konstnärernas
kollektivverkstad, KKV och SITE för att bygga ett Konsthus i Farsta.

______
Kopia: Akten
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§ 94/17

Kommunstyrelsens arbetsformer, förberedande diskussion i
arbetsutskottet
Arbetsutskottet diskuterar mötesplanering för kommunstyrelsen och planering och innehåll vid
temadagar m m.
Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag.
______
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§ 95/17

2017/0017/020

Personalfrågor
Kommundirektör Tommy Fabricius informerar om arbetet med rekryteringar och
arbetsmiljöarbetet.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 7

