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Riktlinjer för ateljéstöd för professionella konstnärer inom bild och form 

verksamma i Uppsala kommun 

Ansökan 

Ansökan kan göras vart tredje år. Första perioden är 2016–2018. Ansökan ska göras på 

särskild blankett. Till ansökan ska bifogas: 

 Personbevis 

 Sammanställning av uppgifter om utbildning och konstnärlig yrkesverksamhet 

 Kopia på utbildningsbevis i förekommande fall 

 Kopia på hyreskontrakt för konstnärsateljé och aktuell hyresavi 

 Kopia på F-skattsedel 

 En bild på ett representativt verk eller hänvisning till egen webbsida med bilder 

Kriterier för att ansökan ska prövas 

1. Verksamhet i Uppsala 

Konstnären ska vid ansökan vara folkbokförd i Uppsala kommun samt planera att vara fortsatt 

verksam i kommunen under den kommande treårsperioden.  

2. Kontrakt  

Konstnären ska ha ett individuellt kontrakt på ateljélokalen eller ateljéplatsen, som ska vara 

belägen i Uppsala kommun. Uppsägningstid och hyresnivå ska vara specificerade. Av 

kontraktet ska framgå att lokalen ska användas som konstnärsateljé.  

Ateljéstödet är personligt och kan bara beviljas under förutsättning att lokalen är hyrd och 

endast används som ateljé av sökande konstnär. Ateljén får inte samtidigt användas som 

bostad. (Undantag kan göras om den sökande har särskilda skäl såsom sjukdom eller 

funktionsnedsättning.) Delas ateljén med flera konstnärer kan stöd sökas av varje konstnär för 

respektive del av hyran. 

 

3. Utbildning 

Sökande ska ha genomgått en konstnärlig utbildning om minst tre år på högskolenivå inom 

bild och form, vilken avslutats högst fem år innan ansökan. Om den sökande har 

högskoleutbildning avslutad mer än fem år innan ansökan eller om sökande saknar 

högskoleutbildning enligt ovanstående, krävs aktuell konstnärlig yrkesverksamhet enligt 

nedanstående kriterier för aktiv yrkesverksamhet. 

 

4. Aktiv yrkesverksamhet 

Konstnären ska kunna visa på omfattande och aktiv yrkesverksamhet under de senaste fem 

åren genom dokumentation av utställningar, offentliga konstuppdrag och/eller andra  
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utåtriktade konstnärliga projekt. För att vara meriterande ska utställningar och liknande vara 

genomförda i professionella sammanhang där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. 

Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning kan ej räknas in 

som aktiv yrkesverksamhet. Ett minimikrav under en femårsperiod är minst en 

separatutställning eller ett större konstprojekt eller ett offentligt uppdrag.  

Dispens från yrkesverksamhetskraven kan inte sökas för ateljéstödet. Hänsyn kan dock tas om 

den sökande, på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning, haft en lägre verksamhetsnivå 

under delar av den aktuella perioden. 

Urval 

Vid fler behöriga sökande än avsatt budget för ateljéstöd medger gäller följande 

prioriteringar: 

 Nyutbildade konstnärer, med högskoleexamen från de senaste fem åren, ges förtur till 

en femtedel av det totala ateljéstöd som fördelas i varje ansökningsomgång 

 Grad och omfattning av aktiv yrkesverksamhet under de senaste fem åren 

Referensgrupp 

Vid bedömningen av ansökningarna deltar en rådgivande referensgrupp bestående av 

tjänstepersoner inom konstområdet på kulturförvaltningen samt minst två externa sakkunniga 

ledamöter inom konstområdet. Ledamöterna ska sammantaget ha en allsidig kunskap om de 

konstformer som omfattas av ateljéstödet samt om det regionala konstlivet. Referensgruppen 

utses inför varje ansökningstillfälle av chefen för kulturförvaltningens avdelning strategi & 

omvärld. De externa ledamöterna arvoderas enligt KRO:s riktlinjer. 

Stödets beräkningsmodell 

Stödet beräknas på följande sätt. Varje konstnär som är berättigad till ateljéstöd har möjlighet 

att söka stöd för den del av årshyran som överstiger 4 400 kr. Maximalt kan stödet uppgå till 

10 000 kr/år.  

Utbetalning 

Utbetalning av ateljéstödet sker en gång per år senast 15 februari varje år. Om stödmottagaren 

flyttar till annan kommun, blir av med sin ateljé eller på annat sätt inte längre uppfyller 

villkoren för ateljéstöd är denne skyldig att omedelbart skriftligen underrätta 

kulturförvaltningen. 

 

Om ett beviljat ateljéstöd inte utnyttjas under hela perioden har kulturförvaltningen möjlighet 

att dela ut det på nytt om det kvarstår sökande som uppfyller ansökningskriterierna från den 

föregående ansökningsomgången 

Inkomstuppgifter 

Enligt inkomstskattelagen 29 kap. 5§ ska ett näringsbidrag tas upp om det används för en 

utgift som skall dras av omedelbart. Detta betyder att för en konstnär som bedriver 

näringsverksamhet föreligger rätt till avdrag för hyra av ateljé. Om man erhåller stöd för en 

ateljé så blir detta stöd skattepliktigt i den bedrivna verksamheten. Ateljéstödet är ej 

momsbelagt. 
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