
En kritisk granskning av Jönköpings kommuns utredning: 
”Ett dynamiskt och flexibelt Kulturhus – förslag på ny 
organisationsmodell för Kulturhuset i Jönköping” 

Den 26e november presenterade Jönköpings kommuns utredare Kari Ruokola från 
Allmänkulturella avdelningen sin utredning av Kulturhuset. Den tredje utredningen 
de senaste tre åren.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att kommunen ska ta över administration och 
beslutsfattandet över verksamheten; att stora renoveringar av fastigheten genomförs; att 
besökare och aktivas inflytande reduceras till att lämna åsikter och synpunkter genom 
olika former av råd och stormöten samt att personal anställs av kommunen för drift, 
underhåll, handledning, marknadsföring och så vidare.

Detta har förslag har tidigare avfärdats av kommunens egen, mer omfattande, utredning  
”Nystart av Kulturhuset i Tändsticksområdet i Jönköping Kn/2010:292  107” som alltför 
kostsamt och att risken för att utarma verksamheten och Kulturhusets funktion är stor.

”Ett kommunalt styrt Kulturhus skulle kunna vara en arena för aktiviteter 
och arrangemang för besökare, men den kreativa grogrunden som vuxit 
fram ur Kulturhusets autonomi skulle gå förlorad och platsen för ”ett 
tillåtande utanförskap” eventuellt försvinna. Ett kommunalt styrt Kulturhus 
skulle förmodligen skrämma bort många av de verksamma aktörerna 
därifrån och utarma mångfalden och dynamiken i huset. 
Det skulle också bli ett mycket kostsamt projekt för kommunen att driva – 
särskilt om ambitionerna är höga angående den utåtriktade verksamheten. 
Styrkan med Tändsticksområdet är att det är en mötesplats för många olika 
människor. Om kommunen skulle styra för mycket och inte tillåta kreativ-
itet att spontant få växa fram, skulle skapandet försvinna från platsen. För 
det strategiska arbetet med kultur i Jönköpings kommun och utvecklings-
arbetet av KKN i regionen skulle resultatet troligen bli snarlikt 
ovanstående scenario.”

ur Nystart för Kulturhuset i Tändsticksområdet i Jönköping - Kn/2010:292  107  (s. 13)

Den nya utredningen konstaterar och påstår många saker som inte beläggs med vare sig 
källor eller hänvisning, det finns även en hel del rena sakfel som enkelt skulle kunna 
kontrolleras av utredarna.

Som exempel tar vi påståendet: ”Genom att ta bort kravet att de som verkar i Kulturhuset 
måste göra det i föreningsform, vill vi öppna upp för ett bredare deltagande..” (s. 6, stycke 
tre).

Här följer några exempel på arrangemang som genomförts i Kulturhuset under tiden som 
utredningen genomförts:

29 september, Shan Atci - Tour 2012, Stand-up-comedy på besök 
i Jönköping. Arrangerades av en utomstående arrangör.

10-14 oktober, Jönköpings Filmfestival. Genomförs av Folkets 
Bio, Ugglan på Råslätt och Focus på Stadsbiblioteket under 



samordning av Kultur Jönköping.

20 oktober, BE BOP A LUBA, konsert med Peter Jezewski, 
föredetta sångare i The Bobbers. Ett arrangemang där lokalen hyrts 
av ett eventbolag.

26-28 oktober, KultCon, ett animékonvent med drygt 600 
deltagande ungdomar från hela Sverige.

14-17 november, Jönköping Open, ett årligt forum för öppenhet, 
tolerans, trygghet och kreativitet. Arrangeras av Jönköpings 
Kommun. Öppningsarrangemanget var på Kulturhuset.

17 november, Skriet, "en kväll där det poetiska uttrycket står i 
centrum". Poeter, musiker och filmare från hela södra Sverige 
uppträdde och deltog. Arrangemanget genomfördes av två 
privatpersoner i samarbete med Kultur Jönköping och Kulturhuset.

Hur kommer det sig att denna tredje utredning kommer fram till helt andra slutsatser än 
den förra utredningen? Och då kring rena fakta exempelvis huruvida man måste vara 
medlem för att sätta upp arrangemang eller engagera sig i verksamheten, om lokalerna 
kan hyras av externa aktörer eller antydningar om att administrationen i dagsläget skulle 
skötas av ideella krafter.

Det går inte heller att skylla på att tiden varit för knapp när det handlar om grundläggande 
fakta som kräver ett telefonsamtal till anställd personal på Kulturhuset för att räta ut 
frågetecknen; att ha koll på Jönköping Kommuns egen verksamhet; eller varför inte vända 
sig till föregående utredning, där det återges en hel del svar från Kulturhuset?

Sammanfattningsvis kan utredningen konstateras vara undermålig och mycket bristfällig. 
Utredningen är full av rena sakfel, missuppfattningar och felaktiga slutsatser. Eftersom 
slutsatserna är grundas på missförstånd och rena sakfel föreslår den ett kommunalt 
övertagande av beslutsfattandet och samordnandet i Kulturhuset, trots att en bredare och 
mer omfattande utredning tidigare förkastat detta förslag som framförallt alltför kostsamt 
men också som ett hinder för de medverkande aktörernas kreativitet och ett hot mot det 
fria kulturlivet.
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