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Förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
� Kulturnämndens förslag till ny organisationsmodell för Kulturhuset avslås.

� Kulturnämnden ges i uppdrag att utarbeta ett drift- och samarbetsavtal i enlighet med vad som 
nedan anges.

Övervägande
I avsikt att få till stånd en nystart för Kulturhuset i Tändsticksområdet fattade kommunfullmäktige i 
juni 2012 ett enigt beslut om att ge kulturnämnden i uppdrag att i samverkan med det fria kulturlivet i 
Jönköpings kommun, kulturhusföreningarna och fritidsnämnden arbeta fram förslag på verksamhet 
och framtida driftsform av Kulturhuset baserad på det fria och ideella kulturlivet. Vidare lade 
fullmäktige fast att förslaget skulle syfta till ett välkomnande, öppet, levande och dynamiskt kulturhus 
på demokratisk grund för barn, unga och vuxna där de kreativa näringarna, föreningsverksamheten 
och det fria kulturlivet i övrigt aktivt välkomnas, stöttas och stimuleras i syfte att få till en nystart av 
kulturlivet i det aktuella området.

Kulturnämnden har nu i utredningen ”Ett dynamiskt och flexibelt kulturhus” presenterat sitt förslag 
på ny organisationsmodell för Kulturhuset i Jönköping. Utredningen redogör på ett bra sätt för den 
bredd som i dag finns i form av olika kulturverksamheter i Kulturhuset och ger en bild över den 
mångfald av organisationer som i dag är aktiva där. Bl.a. kan nämnas Sportdansklubben, Folkets Bio 
och Café Nyfiket. Mångfalden innebär att det finns mycket goda förutsättningarna att utveckla 
Kulturhuset och dess verksamhet ytterligare. Under utredningens gång har också alternativa 
driftsformer studerats och utredningsgruppen har bl.a. besökt Drömmarnas Hus och kulturhuset 
Mazetti i Malmö samt Kulturmejeriet i Lund. 

Sammanfattningsvis föreslår kulturnämnden att administration och drift av Kulturhuset separeras från 
den kulturella verksamheten och övergår till ett kommunalt ansvar. Kulturnämnden menar att denna 
förändring skulle ge ökad stabilitet och kontinuitet samtidigt som de kulturella aktörerna ges 
möjlighet att satsa hela sin tid och energi åt att fylla huset med olika kulturella aktiviteter och 
evenemang. Begreppet ”föreningsbaserat kulturhus” föreslås ändras till ett ”kulturaktörsbaserat 
kulturhus”. Förslaget innebär en expansion på personalsidan och förutsätter betydande investeringar i 
fastigheten.

Parallellt med nämndens behandling av rapporten har en alternativ utredning, benämnd Växthus, 
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genomförts av kulturhusföreningen (se bilaga). I denna utredning visas att det finns vägar att 
organisera verksamheten med fortsatt drift i föreningslivets regi. Den organisationsmodell som 
presenteras innebär också en betydande insyn i verksamheten och långtgående påverkansmöjligheter 
för kommunen. En sådan modell skulle kunna tillvarata både de erfarenheter som finns av årtionden 
av ideellt engagemang i området, öppna upp för nya verksamheter samtidigt som kommunen kan vara 
med och både följa och med sin kompetens bidra till att utveckla kulturlivet i Tändsticksområdet.

Kulturhusföreningens utredning tar på ett konstruktivt och självkritiskt sätt till vara på den kritik som 
framförts och betonar nödvändigheten av ett öppet och inkluderande kulturhus som är tillgängligt för 
allmänheten. Det visar att föreningen har tagit intryck av den debatt som har varit vilket undertecknad 
anser vara en förutsättning för att kunna gå vidare. 

Undertecknad noterar att kulturnämndens förslag till del avviker från kommunfullmäktiges uppdrag 
vari det betonades att verksamheten ska vara baserad på det fria och ideella kulturlivet. 
Formuleringen är, enligt min mening, en portal som slår fast egenvärdet av att det fria och ideella 
kulturlivet är delaktiga även vad avser driften. Administration – och därmed förfogandet över 
resurserna som finns i form av personal – är en viktig del i verksamhetsdriften. En kommunalisering 
av kulturhusets drift är således att betrakta som ett avsteg från det vi socialdemokrater anser vara 
viktigt när det gäller samarbetet med föreningslivet. Istället är vår utgångspunkt att de ideella och 
icke-kommersiella sektorerna mycket väl är kapabla att ansvara för drift av denna typ av verksamhet. 
En kommunalisering av verksamhetsdriften vore att tränga tillbaka de ideella krafter och 
organisationer som verkar och är aktiva i Kulturhuset.

Det hade därför varit önskvärt att kulturnämnden också hade presenterat förslag där driften ansvarats 
av ideella aktörer. Med hänsyn till den långa erfarenhet som finns av ideell drift och även exempel 
utanför vår kommun menar undertecknad att det hade varit fullt möjligt att utarbeta ett sådant 
alternativ för fullmäktige att ta ställning till. Detta har också problematiserats av Centergruppen, 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna vid kulturnämndens behandling av ärendet 2012-12-12. En 
oenig nämnd beslutade emellertid att godkänna rapporten. Den socialdemokratiska gruppen i 
kulturnämnden har för egen del därför föreslagit att ett nytt förslag ska utarbetas med inriktningen att 
Kulturhuset även fortsättningsvis ska vara föreningsstyrt.

I Kulturhusföreningens rapport Växthus presenteras tankar och idéer kring hur den organisatoriska 
verksamheten ska utformas och hur kulturaktiviteterna ska kunna utvecklas över tid. Enligt min 
mening innehåller rapporten delar som mycket väl kan utgöra grund för en förbättring av den 
nuvarande organisationen genom en struktur som skapar möjligheter för verksamhetsutveckling och 
garanterar att alla föreningar ges inflytande. Jag vill understryka vikten av det som slås fast i 
rapporten, nämligen att en ideell och föreningsdriven verksamhet innebär att betydande resurser kan 
frigöras för verksamheter i stället för att bekosta administration. Då kulturnämnden fattade sitt beslut 
var kulturhusföreningens rapport ännu inte slutförd.

Socialdemokraterna föreslår därför att kulturnämnden ges i uppdrag att i samråd med bl.a. 
kulturhusföreningen inleda en dialog för att utarbeta ett nytt drift- och samarbetsavtal med 
utgångspunkt i vad som ovan angivits. Utgångspunkten ska vara ett föreningsdrivet kulturhus och den 
bärande principen att skapa ett kulturhus som är välkomnande, öppet och levande med en dynamisk 
verksamhet som vilar på demokratisk grund för barn, unga och vuxna där de kreativa näringarna, 
föreningsverksamheten och det fria kulturlivet i övrigt aktivt välkomnas, stöttas och stimuleras.

Ilan De Basso
Kommunalråd
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