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Yrkande angående Yrkande från MP och V 
angående Konstepidemin 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden att omförhandla hyresavtalet 
med hyresgästen med utgångspunkt i en successiv trappstegsmodell som ger 
hyresgästen goda möjligheter och förutsättningar till fortsatt verksamhet. 

2. Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående Konstepidemin avslås.  

Yrkandet 
Konstepidemin är en uppskattad och viktig institution i Göteborgs fria kulturliv som ger 
plats åt många konstnärer och erbjuder upplevelser för många besökare. Konstepidemin 
når ut brett till göteborgarna, långt bortom ateljéerna och de vackra gamla 
sjukhusbyggnaderna i Annedal. Utåtriktade konstpedagogiska arrangemang utgör en stor 
del av verksamheten med konstnärer som kommer ut till förskola och skola och med öppen 
ateljé vid Rymdtorget i Bergsjön för barn, unga och vuxna under fredagseftermiddagar. 
Förändringar kopplat till denna typ kulturverksamhet som sällan har stora ekonomiska 
marginaler behöver ske varsamt. 

Det är dock inte lämpligt att som Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfta frågan till 
kommunstyrelsen innan hyresavtal är förhandlat och helt utan bifogat underlag som 
motiverar stödet och dess storlek. En lämpligare hantering är att låta fastighetsnämnden 
förhandla klart utifrån sin kompetens och hitta en lösning som är lämplig för såväl 
hyresgäster som hyresvärd.  

Fastighetskontoret för dialog med Konstepidemin om ett nytt hyresavtal med anledning 
av att det gällande nollhyresavtalet där Konstepidemin skulle ansvara för underhåll inte 
har lett till avsett underhåll. Det är inte rimligt att fastighetsnämnden subventionerar 
verksamheten med låga hyror och fördelaktiga avtal till den grad att kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader förfaller. Om detta är, så vitt vi förstår, även Konstepidemins 
representanter överens med fastighetsnämnden. Det vi reagerar på är den chockeffekt som 
den föreslagna hyreshöjningen skulle innebära för föreningen och medlemmarna. Vi ser 
att det finns skäl att omförhandla hyresnivåerna utifrån en succesiv trappstegsmodell över 
en längre tidsrymd för att ge föreningen förutsättningar att fortsätta sin verksamhet.  

Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag är vällovligt, men skapar inte långsiktiga 
förutsättningar för föreningen. Tvärtom riskerar det att legitimera chockhöjningen av 
hyror och en ordning där kompensation för hyreshöjningarna sker genom tillfälliga 
ekonomiska tillskott från andra nämnder.  
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Ett nytt hyresavtal som både möjliggör kulturverksamhet och som säkerställer 
byggnadernas underhåll behöver därför diskuteras mellan Konstepidemin och 
Fastighetskontoret. Det är också viktigt att stadens alla konstnärliga utövare får en likvärdig 
behandling av Göteborgs Stad.  
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Yrkande angående – Konstepidemin. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnden tillförs 800 tkr för att ge stöd till Konstepidemin. Finansiering sker 
genom det prognostiserade överskottet för år 2022.  

 

Yrkandet 
 

Fastighetskontoret har presenterat ett förslag till nytt hyresavtal med den välbesökta 
kulturverksamheten Konstepidemin. Den kraftiga hyreshöjningen är svår att klara av för 
Konstepidemin som har över 45 000 besökare om året.  

Konstepidemin är en ideell förening som har verkat i området i över 30 år inom bland 
annat scenkonst, bildkonst, musik och litteratur. Föreningen menar nu att hyreshöjningen 
kommer att innebära att många av deras professionella konstnärer inte kommer ha råd att 
vara kvar hos verksamheten.   

Konstepidemin fyller en viktig funktion för såväl konstnärer som kulturintresserade. 
Förslaget till ett nytt hyresavtal riskerar att få förödande konsekvenser för kulturarbetare i 
staden. Vi rödgrönrosa vill därför tillföra Kulturnämnden 800 tkr för att ge stöd till 
Konstepidemin. 
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