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 Kommunfullmäktige 
 

Motion av Küllike Montgomery (MP) om konstnärsateljéer och ateljéstöd i 
Uppsala 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kulturnämnden att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva 
ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade, samt 
 
att därmed och med hänvisning till föredragningen besvara motionen.  
 
Ärende 
Küllike Montgomery (MP) föreslår i en motion, väckt den 28 januari 2013, att 
kommunfullmäktige uppdrar till kulturnämnden att undersöka möjligheten att ta fram 
ändamålsenliga lokaler för konstnärer och för nyutexaminerade konstnärer. Samt att 
undersöka möjligheten att inrätta ett ekonomiskt ateljéstöd som kan sökas av verksamma 
konstnärer, bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, bilaga 2. Nämnden framhåller vikten av en väl 
utvecklad infrastruktur för att Uppsala ska växa som konststad. Ateljéer och ateljéstöd kan 
utgöra en viktig del för att både etablerade och nyutbildade konstnärer ska vilja vara 
verksamma i kommunen och bidra till ett kreativt klimat.  
 
I dag kan ateljéföreningar i vissa fall beviljas årligt verksamhetsbidrag från nämnden om de 
bedriver pedagogisk verksamhet riktad till allmänheten. Men detta bidrag är inte avsett för 
ateljéhyra. Dock bedömer nämnden att det inte är möjligt att omfördela medel till ett 
ateljéstöd inom nuvarande budgetram.   
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Kulturnämnden motsätter sig inte att få i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
ändamålsenliga lokaler för konstnärer samt att få i uppdrag att undersöka möjligheten att 
inrätta ett ekonomiskt ateljéstöd som kan sökas av verksamma konstnärer.  
 
Föredragning 
Idag finns ingen aktuell översikt över behov och efterfrågan på ateljéer i Uppsala. Detta gäller 
även behovet av och tillgången till gästateljéer. Bo Widemarks utredning som genomfördes på 
uppdrag av kulturnämnden (1999) fokuserade främst på Balderskolan och dess 
ateljéverksamhet.  
 
Tillgången till ateljéer och verksamhetsytor är en viktig faktor för att skapa en dynamisk 
konststad. Då Uppsala inte erbjuder några högre konstnärliga utbildningar kan detta vara en 
viktig faktor för att staden ska vara attraktiv att bo och verka i. Att attrahera nyexaminerade 
konstnärer till staden säkrar återväxten på konstområdet och skapar dynamik.  
 
Kulturnämnden skriver i sitt yttrande att det inte är möjligt att omfördela medel till ett 
ateljéstöd inom nuvarande budgetram, därmed är det inte aktuellt att uppdra till nämnden att 
utreda hur ett möjligt stöd kan se ut. Nämnden kan däremot belysa hur betalningsförmågan ser 
ut hos målgruppen.  
 
Hur ser framtidens ateljé ut? Här kan Uppsala bli en förebildsstad och tänka i nya banor. 
Istället för att arbeta fram ateljéstöd kanske nya ateljémiljöer kan möjliggöras med 
konstnärernas behov i fokus. Kanske är närheten till andra kreativa näringar och verksamheter 
viktig, likaså utställningsmöjligheter och kommersiella möjligheter. Detta kan öka 
betalningsmöjligheten för lokalen.  
 
En bättre matchningsfunktion mellan fastighetsägare och den kreativa sektorn kan skapa 
tillfälliga ateljéer och utställningsytor som blir vinna-vinna för båda parter. Att få tillgång till 
en lokal en kortare period (1-3 månader) kan vara attraktivt. Ateljéfrågan borde breddas till 
verksamhetsytor för konstnärer och få en given plats i kommunens stadsutvecklingsprocesser. 
Här kan en ny utredning vara startskottet för ett nytt samarbete på området.   
 
Kommunstyrelsen ansvarar idag över processen för att tillhandahålla nya lokaler.  
Kulturnämndens ansvar är att skapa en översikt och kartlägga behov och förutsättningar för 
att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor. Efter samråd med kulturkontoret föreslås 
kulturnämnden uppdras att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson Lars Ingeberg 
stadsdirektör Näringslivsdirektör 
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