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§ 199 
 
Nystart för Kulturhuset i Tändsticksområdet 

Ks/2012:89   107 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att utreda en nystart för 
Kulturhuset i Tändsticksområdet. Kulturförvaltningen har utarbetat ett avtals-
förslag som behandlats i kulturnämnden. Ärendet har överlämnats till kom-
munstyrelsen för behandling.   

Beslutsunderlag 

Kommunalrådet Mats Greens (M) skrivelse till kulturnämnden 2010-09-10 

Kulturnämndens beslut 2010-10-20 § 123 

Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 335 

Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadsjuristens utlåtande angående konkurrenslagstiftning 2011-11-22 

Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse samt 
förslag till uppdragsöverenskommelse och nyttjanderättsavtal 

Stadskontorets yttrande 2012-03-29 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2012-03-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 
– Nyttjanderättsavtal i den föreslagna formen ska ej ingås. 

– Uppdragsöverenskommelse i den föreslagna formen ska ej ingås. 

Majoritetsrådens förslag 

Kommunalråden Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons (FP) yttrande  
2012-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kulturnämnden följande: 

– Nyttjanderättsavtal ska ej ingås. 

– Uppdragsöverenskommelse ska ej ingås.  

– Nuvarande avtal med Föreningen Kulturhuset på Tändsticksområdet sägs 
upp och kulturnämnden bistår föreningen med att fasa ut nuvarande verk-
samhet. 

Förslag till kommunfullmäktige 
– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med, och för, det fria kul-

turlivet i Jönköping arbeta fram förslag på verksamhet och framtida drift-
form av Kulturhuset. Förslaget ska syfta till ett välkomnande, öppet, levande 
och dynamiskt kulturhus för barn, unga och vuxna. Uppdraget ska återrap-
porteras till kommunfullmäktige senast i december 2012. 
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Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-05-07 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige  
– De av kulturnämnden 2012-01-18 § 8 godkända förslagen till uppdrags-

överenskommelse och nyttjanderättsavtal mellan Kultur Jönköpings kom-
mun och Föreningen Kulturhuset i Jönköping godkänns att gälla fr.o.m. 
2012-06-01. 

– Kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal med Föreningen Kulturhuset i 
Jönköping i enlighet med de upprättade förslagen. 

– Kulturnämnden ges i uppdrag att i samverkan med det fria kultur- och före-
ningslivet i Jönköpings kommun i demokratiska former verka för att Kul-
turhuset innefattar en mångfald kulturformer med fokus på målgruppen barn 
och unga. 

– Kulturnämnden ges i uppdrag att utifrån sin del i uppdragsöverenskommel-
sen löpande informera kommunstyrelsens välfärdsutskott om arbetets ut-
veckling. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16 
Yrkande 

Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till be-
redande kommunalråd för att klarlägga möjligheterna att hyressätta i enlighet 
med den av fullmäktige beslutade hyressättningsmodellen och säkerställa den 
ideella driftsformen. 

Återemissyrkandet 

Ordföranden ställer proposition om att avgöra ärendet vid dagens sammanträde 
respektive återremittera detsamma varvid kommunstyrelsen utan omröstning 
beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Huvudförslagen 

Ordföranden ställer härefter proposition på kommunalråden Mats Greens (M) 
och Anna Mårtenssons (FP) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos 
(S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunalråden Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons 
(FP) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Peter Jutterström (M) x   
AnneMarie Grennhag (M) x   
Kent Ly (M) x   
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Erik Arnalid (KD) x   
Astrid Johansson (KD) x   
Anna Mårtensson (FP) x   
Ann-Mari Nilsson (C)   x 
Birgit Sievers (MP) x   
Ilan De Basso (S)  x  
Carina Sjögren (S)  x  
Andreas Persson (S)  x  
Harriet Roosquist (S)  x  
Alf Gustafsson (S)  x  
Elin Lagerqvist (S)  x  
Mats Green (M) x   

Summa 8 6 1 

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster varjämte 1 leda-
mot avstått från att rösta bifallit kommunalråden Mats Greens (M) och Anna 
Mårtenssons (FP) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har således beslutat att uppmana kulturnämnden följande: 
– Nyttjanderättsavtal ska ej ingås. 

– Uppdragsöverenskommelse ska ej ingås. 

– Nuvarande avtal med Föreningen Kulturhuset på Tändsticksområdet sägs 
upp och kulturnämnden bistår föreningen med att fasa ut nuvarande verk-
samhet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med, och för, det fria kul-
turlivet i Jönköping arbeta fram förslag på verksamhet och framtida drift-
form av Kulturhuset. Förslaget ska syfta till ett välkomnande, öppet, levande 
och dynamiskt kulturhus för barn, unga och vuxna. Uppdraget ska återrap-
porteras till kommunfullmäktige senast i december 2012. 

Reservation 

Ann-Mari Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.  

S-gruppen reserverar sig mot beslutet i huvudfrågan till förmån för kommunal-
rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-06-20 
Carolina Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av ären-
det. I hennes ställe tjänstgör Gabriel Marco (S). 

Yrkanden 

Mats Green (M) yrkar, med instämmande av Ilan De Basso (S), att kommun-
fullmäktige beslutar följande: 
– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med det fria kulturlivet i 

Jönköping, kulturhusföreningarna och fritidsnämnden arbeta fram förslag på 
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verksamhet och framtida driftsform av Kulturhuset baserad på det fria och 
ideella kulturlivet. 

– Förslaget ska syfta till ett välkomnande, öppet, levande och dynamiskt kul-
turhus på demokratisk grund för barn, unga och vuxna där de kreativa när-
ingarna, föreningsverksamheten och det fria kulturlivet i övrigt aktivt väl-
komnas, stöttas och stimuleras. 

– Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i februari 
2013. 

– Nuvarande verksamhet utfasas när kommunfullmäktige fattat beslut om 
framtida verksamhet och driftsform. 

Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till Mats Greens (M) förslag med de änd-
ringarna att orden ”verksamhet och” tas bort från den första strecksatsen samt 
att den sista strecksatsen stryks. 

Birgit Sievers (MP), Henrik Andersson (S) och Jerry Hansson (V) yrkar bifall 
till Mats Greens (M) förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla Mats Greens (M) för-
slag nämligen följande: 
– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med det fria kulturlivet i 

Jönköping, kulturhusföreningarna och fritidsnämnden arbeta fram förslag på 
verksamhet och framtida driftsform av Kulturhuset baserad på det fria och 
ideella kulturlivet. 

– Förslaget ska syfta till ett välkomnande, öppet, levande och dynamiskt kul-
turhus på demokratisk grund för barn, unga och vuxna där de kreativa när-
ingarna, föreningsverksamheten och det fria kulturlivet i övrigt aktivt väl-
komnas, stöttas och stimuleras. 

– Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i februari 
2013. 

– Nuvarande verksamhet utfasas när kommunfullmäktige fattat beslut om 
framtida verksamhet och driftsform. 

 
Reservation 

C-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ann-Mari Nilssons (C) 
förslag. 

Beslutet expedieras till: 
Kn 


