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Bilaga 1: Gustavsbergs Konsthall – en beskrivning (februari 2021)
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1 Inledning
Värmdö kommun söker aktör/aktörer för att överta drift och finansiering av Gustavsbergs Konsthall
(”Konsthallen”) from. halvårsskiftet 2021.

Föreliggande dokument klargör förutsättningarna för processen för övertagande av Konsthallen.
2 Bakgrund
Värmdö kommun har beslutat att konkurrensutsätta Konsthallen. Kommunens intention är att driva och
finanseria verksamheten under första halvåret 2021. För perioden from 1 augusti 2021 och framåt söker nu
Värmdö kommun en aktör/aktörer som i sin helhet kan svara för ett långsiktigt huvudmannaskap för och
finansiering av Konsthallen.

3 Krav på aktör
Värmdö kommun söker en aktör/aktörer som uppfyller följande kriterier:
•

Långsiktig ambition att ansvara för drift och finansiering av Konsthallen from 1 augusti 2021.

•

Förmåga att verksamhetsmässigt och konstnärligt utveckla Konsthallen, med utgångspunkt i
nuvarande inriktning på samtida konsthantverk.

•

Förmåga att ge allmänheten tillgång till utställning och pedagogisk verksamhet av hög kvalitet med en
omfattning om minst 3 dagar i veckan under normala öppettider för motsvarande verksamhet.

4 Intresseanmälan
4.1 Tid för intresseanmälan
Intresseanmälan ska vara skriftlig och inkommen till Värmdö kommun senast 31 mars 2021 till
varmdo.kommun@varmdo.se. Kompletteringar av intresseanmälan kan göras fram tom 30 april 2021. Värmdö
kommun förbehåller sig rätten att förlänga tidpunkten för intresseanmälan vid behov.
Aktör/aktörer med intresse för övertagande av Konsthallen ombeds kontakta Värmdö kommun så snart som
möjligt kring avsikten att inkomma med en intresseanmälan (se Frågor och upplysningar)
4.2 Märkning av intresseanmälan
Intresseanmälan ska vara märkt med ”Intresseanmälan för att överta Gustavsbergs Konsthall”.
4.3 Intresseanmälans innehåll
Intresseanmälan ska minst innehålla en relevant beskrivning i följande avseenden:
•

Beskrivning av planerad verksamhet och konstnärlig inriktning

•

Beskrivning av kompetens för att driva verksamheten

•

Beskrivning av planerade samarbeten
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•

Beskrivning av eventuell förändrad placering och lokalisering

•

Beskrivning av finansiell förmåga

•

Beskrivning av budget/planerat finansiellt åtagande

4.4 Intresseanmälans omfattning av sekretess/affärshemlighet
Grunden är att inkomna handlingar blir offentliga. Aktör som begär sekretess enligt regler i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska noga specificera vilka uppgifter som eventuellt bör vara sekretessbelagda,
markera var dessa finns samt beskriva på vilka grunder man anser att sekretess bör gälla samt på vilket sätt det
kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. Kommunen gör en självständig
sekretessprövning och kan inte garantera att uppgifterna kan sekretessbeläggas.

5 Tidplan
Tidplanen för processen för övertagande av Konsthallen är enligt nedan.
•

februari

Publicering av förfrågan om övertagande av Konsthallen

•

31 mars

Sista dag att inkomma med intresseanmälan

•

30 april

Sista dag för att komplettera intresseanmälan

•

April/maj

Utvärdering av aktörer/dialog

•

1 juni

Beslut om val av aktör/aktörer i kultur- och fritidsnämnden

•

Juni

Avtal om övertagande

•

4 juli

Konsthallen stänger för verksamhet

•

Juli- augusti Verksamhetsöverlämning

•

31 augusti

Värmdö kommun frånträder sitt huvudmannaskap och ny aktör tillträder

6 Tidpunkt för övertagande
Värmdö kommuns planering är att en aktör/aktörer ska överta Konsthallen from senast 1 september 2021.

7 Finansiering
En aktör/aktörer som är aktuell för att överta Konsthallen ska ha finansiell förmåga att driva verksamheten
med utgångspunkt i nuvarande utställningsverksamhet och på liknande konstnärliga nivå.
Värmdö kommun avser inte att finansiera någon del av verksamheten fr.o.m. andra halvåret 2021.

8 Verksamhetsöverlämning
Värmdö kommun avser att tidsmässigt planera och praktiskt genomföra verksamhetsöverlämning i dialog med
övertagande aktör utifrån aktuella förutsättningar, planerad verksamhet samt övriga omständigheter.
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9 Verksamhetsövergång
Värmdö kommuns utgångspunkt är att övertagande av Konsthallen aktualiserar de regler om
verksamhetsövergång som finns i EU-rådets direktiv, lagen om anställningsskydd (LAS)
och medbestämmandelagen (MBL).

10 Immateriella rättigheter – varumärket Gustavsbergs Konsthall
Värmdö kommun är innehavare av varumärket Gustavsbergs Konsthall. Den nya huvudmannens tillgång till
varumärket regleras juridiskt i samband med verksamhetsövergången.

11 Val av aktör
Värmdö kommun förbehåller sig rätten att välja den aktör för huvudmannaskapet av Konsthallen som kulturoch fritidsnämnden befinner mest lämplig.
Värmdö kommun avser att ingå avtal som reglerar övertagandet.

12 Beskrivning av Gustavsbergs konsthall
En beskrivning av Konsthallen framgår i Bilaga 1.

13 Frågor och upplysningar
För frågor och upplysningar hänvisas till Fredrik Nornvall, kultur- och fritidschef, fredrik.nornvall@varmdo.se
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