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Stadens stöd till Grekiskt kulturcentrum 

  
 
Förslag till beslut 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden 
 
att  avslå ansökan om verksamhetsstöd till Grekiskt Kulturcentrum 
 
att bevilja ett omställningsstöd om 50 tkr till Grekiskt Kulturcentrum 
 
att med detta tjänsteutlåtande anse Grekiskt Kulturcentrums skrivelse, ”Begäran 

om besked” (dnr 003/1328/2006), besvarad  
  
 
 
 
 
 
Berit Svedberg  Bo Andér 
Kulturdirektör  Avdelningschef 
 
 
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts vid avdelningen för kultur- och integrationsstöd. 
 
Ärendet 
Grekiskt kulturcentrum har till kulturförvaltningen inkommit med en ansökan om 
verksamhetsstöd (dnr 112/1334/2006) samt till kulturnämnden inkommit med en 
begäran om besked angående verksamhetens framtid (dnr 003/1328/2006).  
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Bakgrund 
Hösten 1994 invigdes Grekiskt kulturcentrum i lokaler på Magnus Ladulåsgatan 
49. Kulturcentret inrymmer ett svensk/grekiskt bibliotek om ca 20 000 volymer 
och flera arkiv med samlingar av grekisk och svensk samtidskonst, fotografier från 
1800-talet och framåt, tidskrifter utgivna 1967-74 av exilgreker i Europa, 
historiska föremål, videofilmer, LP och CD-skivor med grekisk musik m.m. 
Därtill arrangeras konstutställningar med grekiska och europeiska konstnärer samt 
programverksamhet t.ex. poesiuppläsning, musikaftnar m.m. Verksamheten riktas 
till både greker och svenskar.   
 
Grekiskt kulturcentrum drivs av stiftelsen Grekiskt Bibliotek och Arkiv i Sverige. 
Stiftelsens målsättning är att ”bevara, utveckla, visa upp och levandegöra det 
svensk-grekiska kulturarvet – kultur med grekisk anknytning som skapats och 
skapas i Sverige”. Man ger också ut den tvåspråkiga tidskriften Pergament. 
Centrets föreståndare är Andreas Boukas. Centrets verksamhet drivs till stor del på 
ideell basis. Under 2006 har centret till stor del hållits stängt på grund av 
ekonomiska problem. 
 
I samband med öppnandet av kulturcentret gjordes ett muntligt avtal mellan stat 
och stad om att ta ett ekonomsikt ansvar för verksamheten under en treårsperiod, 
1994-1997. Fr.o.m. 1998 har staten via kulturrådet beviljat ett verksamhetsstöd om 
400 tkr. Detta bidrag tas ur anslaget för mångkulturella organisationer och är 
avsett för bibliotek och arkivverksamheten på kulturcentret. Sedan 2005 har 
kulturrådet fått friare händer när det gäller anslaget till mångkulturella 
organisationer vilket har öppnat upp för fler verksamheter att söka ur potten. Det 
har inneburit att stödet till Grekiskt kulturcentrum har minskat med 100 tkr för 
2006. Bidraget från kulturnämnden har legat runt 80 tkr de senaste åren.  
 
I oktober 2006 fick Grekiskt kulturcentrum uppsägning från sin lokal på Magnus 
Ladulåsgatan på grund av en oreglerad hyresskuld till Svenska Bostäder. Ärendet 
är nu hos tingsrätten då verksamheten trots uppsägning inte lämnat lokalen. I sin 
skrivelse till kulturnämnden begär Grekiskt Kulturcentrum att nämnden hjälper till 
att övertala Svenska Bostäder att dra tillbaka sin uppsägning.  
 
Förvaltningens synpunkter och förslag 
En stor del av verksamheten på Grekiskt kulturcentrum består av att samla, 
kategorisera och bevara föremål såsom böcker, fotografier, gamla dokument, konst 
m.m. Lokalen som är 211 kvm rymmer inte längre alla insamlade föremål och 
böcker. En del av detta material är magasinerat på annat håll. Kulturnämndens 
stöd till Grekiskt kulturcentrum har i huvudsak riktats till utställnings- och 
programverksamheten. Enligt förvaltningen håller dock utställningsverksamheten 
en mycket ojämn kvalitet. Enligt den senaste ansökan (verksamhetsbidrag 2007) 
står samarbetspartner för kostnader och produktion av utställningar. Det blir då 
motsägelsefullt att ge stödet till GKC. Lokalen upplåts även till föreningsmöten.  
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För att kunna bibehålla verksamheten behövs ett kraftigt utökat offentligt stöd. 
Enligt förvaltningen är dock utrymmet i kulturstödsbudgeten för bidrag till ett 
särskilt grekiskt kulturcentrum begränsat. Kulturrådet har erbjudit sig att till-
sammans med Grekiskt kulturcentrum kontakta Riksarkivet och Medelhavsmuseet 
för att ta till vara böcker och föremål av värde. Ledningen för verksamheten har 
dock uttryckt att de prioriterar att samlingen inte skingras. 
 
Då det är osäkert om Grekiskt kulturcentrum kommer att kunna ha någon publik 
verksamhet under 2007 och då centrets karaktär och kvalitet under senare år inte 
motsvarat de verksamhetsmässiga krav som ställs på stödmottagare, föreslår 
förvaltningen att Grekiskt kulturcentrums ansökan avslås. Förvaltningen föreslår 
dock att ett omställningsstöd om 50 tkr beviljas centret. När det gäller Grekiskt 
kulturcentrums begäran om att kulturnämnden ska hjälpa till att övertala Svenska 
Bostäder om att dra tillbaka sin uppsägning, anser förvaltningen att det inte 
ankommer på nämnden att utöva sådana påtryckningar på hyresvärden. 
 
 
 
Bilaga:  Brev från Grekiskt kulturcentrum till kulturnämnden, daterat den 7 

december 2006 (dnr 003/1328/2006) 


