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Ärende - bakgrundsbeskrivning
Uppdraget från kommunalråd Mats Green till kulturnämnden är att genomföra 
en utredning som ska omfatta Kulturhusets syfte, innehåll, organisation, drift, 
finansiering samt hyresvillkor mellan föreningen Kulturhuset och kommunen 
samt mellan föreningen och dess medlemmar. 

Kulturnämnden har den 2010-10-20 § 123 givit Kultur Jönköpings kommun i 
uppdrag att genomföra utredningen tillsammans med Fritid Jönköping och 
Tekniska kontoret samt juridisk kompetens.

Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag inför en handlingsplan 
för att uppnå en verksamhet på Kulturhuset med konkreta syften och kriterier 
som överensstämmer med samhällets demokratiska grundvärderingar och 
normer samt kommunens kulturpolitik.

Utöver det primära syftet bör underlaget även innehålla förslag på hur 
Kulturhuset kan ges utökade möjligheter och förutsättningar att vidareutvecklas 
samt hur det kan skapas ett större och bredare engagemang för verksamheten. 
Därutöver bör förutsättningarna för kommunalt stöd till föreningar och 
enskilda verksamheter som står för extrema religiösa eller politiska värderingar 
som inte överensstämmer med vår demokratiska samhällsstruktur utredas.

Arbetsgruppens arbete
I arbetsgruppen har följande personer ingått:
Ordförande Anders Persson KJK (övertog ärendet 2011-02-04)
Eva-Lotta Franzén KJK (ordförande t o m 2011-02-04)
Harald Winter KJK 
Christian Friis KJK
Eva Tallvid Fritid
Mats Berggren Fritid
Kristin Nilsdotter Isaksson Tekniska/Stk
Niklas Abrahamsson Tekniska

Besöksadress Dag Hammarskjölds Plats 1
Box 1029, 551 11 Jönköping

kultur@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 42
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� Arbetsgruppen har haft 8 möten med start 2010-10-25.
� Två möten har hållits mellan arbetsgruppen och Kulturhusets styrelse 

och även löpande kontakter har tagits har tagits under arbetet 
� Ett möte har skett mellan Anders Persson och Kulturhusets ordförande 

Carl Du Reitz
� Ett studiebesök har skett av Harald Winter till Malmö och Lund
� Kontakt har tagits med SKL för omvärldsbevakning
� Kontakt har tagits med juridisk sakkunnig på Jönköpings kommun samt 

JO 
En webbenkät riktad till kommunens gymnasieelever gjordes i samarbete med 
Thomas Björk (Stk). Resultatet från webbenkäten blev magert på grund av att 
många elever inte kom åt sin skole-post som vid tillfället inte var aktiverad. 
Försök gjordes då ihop med Utbildningsförvaltningen att lägga en länk till 
enkäten via Fronter. Endast 74 svar inkom, vilket ses som ett bristfälligt 
material för att dra slutsatser utifrån, varför arbetsgruppen inte tagit med detta 
material i utredningen. Enkäten bifogas.

Ytterligare en enkät har gjorts och skickats till samtliga medlemsföreningar i 
Kulturhuset. Den bifogas tillsammans med svaren. Även kontakt med enskilda 
föreningar har tagits.

Utifrån uppdragsbeskrivningen har arbetsgruppen valt att ställa upp följande 
områden/rubriker:

1. Bakgrundsbeskrivning av Kulturhusets målsättning, organisation, 
uthyrningsverksamhet, ekonomi och verksamhet

2. Regelverk och juridik för kommunalt stöd till föreningar och 
enskilda verksamheter 

3. Kulturhusets betydelse för utvecklingsarbetet av 
Tändsticksområdet

4. Kulturhusets verksamhet och kommunens kulturpolitik
5. Förslag på åtgärder 

Arbetsgruppen har valt att fokusera på uppdragsbeskrivningens rubrik ”Nystart 
för kulturhuset i Tändsticksområdet, Jönköping” och efterföljande stycke:
”Kulturhuset i Tändsticksområdet och föreningen Kulturhuset utgör en viktig 
och värdefull arena för kulturlivet i Jönköpings kommun. Verksamheten är 
mångfacetterad och föreningen ska vara öppen för den mångfald som vår 
kultur omfattar”.

Arbetsgruppen ser denna utredning som början på just en nystart av en för 
Jönköpings kulturliv viktig verksamhet och utifrån de signaler som 
arbetsgruppen uppfattat från föreningen Kulturhusets styrelse ser man även där 
positivt på att inleda ett sådant arbete.
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1. Bakgrundsbeskrivning
Kulturhusets målsättning
Kulturhuset har enligt sina stadgar, senast reviderade vårmötet 30 mars 2008, 
följande målsättning: 

Föreningens huvudsakliga målsättning är att driva Kulturhuset som en
mötesplats för olika människor.
Föreningen är ideell, samt partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen skall verka för en fri och levande kultur i en anda av tolerans,
solidaritet, drogfrihet och jämlikhet.
Föreningen vill särskilt stimulera alternativa och ickekommersiella 
verksamheter och ge människor möjligheter att ta del av eller själva aktivt 
delta i olika
kulturyttringar.
Föreningen skall skydda och värna yttrandefriheten, men tar avstånd från
värderingar och handlingar som innebär hot eller hets mot andra människor.

- Arbetsgruppens kommentar:
I avtalet mellan Jönköpings kommun och Föreningen Kulturhuset från 
2001-11-14 står det under rubriken Mål och syfte:
”Kulturhuset skall i första hand vara ett ungdomens kulturcentrum med lokaler 
för olika konstarter som musik, dans, teater, film, foto, konst och konsthantverk 
samt för föreningsverksamhet.”

Denna målsättning återspeglas inte i Föreningen Kulturhusets stadgar vilket 
påpekats för föreningens styrelse. Det finns inte heller några indikatorer eller 
nyckeltal för hur detta skall mätas/utvärderas nämnda i gällande avtal mellan 
Kommunen och Föreningen vars styrelse (arbetsutskott?) avgett följande svar 
som arbetsgruppen ser positivt på:
”Givetvis har Kulturhuset under perioden som gällande avtal varit aktuellt, 
arbetat i stora delar av sin verksamhet med kultur för ungdomar. Fokus för 
Kulturhuset samt för många av medlemsföreningarna är att nytillskott av yngre 
förmågor, är en nödvändighet för en fortsatt verksamhet. Föreningens fokus 
har i vår mening alltid varit att utvecklas och bli ännu bättre på att skapa 
förutsättningar för ungdomar att utöva och aktiveras av kulturella aktiviteter.

Att stadgarna specifikt ej återspeglar detta, hindrar inte att förutsättningen för 
att utöva kultur inom föreningsform och publika sammanhang för oss alltid har 
varit med fokus på ungdomar.

Föreningen Kulturhuset har i vår mening uppfyllt gällande avtal. Och har ej 
heller fått indikationer från Kultur respektive Fritid på att så ej är fallet.

Om det skulle vara önskvärt att förändra stadgarna kan så ske genom 
medlemmarnas vilja enligt nämnda stadgar.

Kulturhuset är enligt vår mening förmodligen positivt inställd och öppen på 
förslag till indikatorer och nyckeltal, som vi tillsammans kan anse vara 
relevanta, dessa kan ju dessutom publiceras i samband med 
verksamhetsberättelser.”
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Kulturhusets organisation
Föreningen Kulturhuset består av enskilda medlemmar och av 
medlemsföreningar. Högsta beslutande organ är föreningsmötet som hålls två 
gånger per år. Föreningens styrelse skall sammanträda minst 10 gånger per år 
och leder föreningens verksamhet samt har budget- och personalansvar. 
Mandatperioden är 2 år och ledamot eller suppleant får högst sitta fyra år i 
sträck. Förutom ordinarie föreningsmöte skall minst två medlemsmöten hållas 
per år.

Medlemmar i Kulturhuset
Ur föreningens stadgar § 3 medlemskap: 
Fysisk person som stöder föreningens målsättning och betalar fastställd
medlemsavgift kan bli enskild medlem
Juridisk person kan bli medlemsorganisation om denna är öppen, ideell,
demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, bedriver verksamhet i
Jönköpings kommun, stöder föreningens målsättning samt betalar fastställd
medlemsavgift

I föreningens verksamhetsberättelse för 2010 framgår att Kulturhuset under 
året haft 98 betalande enskilda medlemmar och 13 medlemsföreningar. 
Medlemsavgift är: 
Enskilda medlemmar: 100 kr/år för vuxna , 50 kr/ungdom på 25 år eller yngre.
Medlemsorganisationer: 5 kr/medlem eller lägst 200 kr/förening

- Arbetsgruppens kommentar:
Angående de enskilda medlemmarna så finns det inte något krav på att lösa 
medlemskap för att få ta del av verksamheten i huset. Enda sammanhanget då 
enskilt medlemskap är ett krav är för att få tillgång till de två verkstäderna, 
Keramiken och Snickeriet (till Snickeriet får man dock, utöver medlemskapet, 
betala en engångssumma på 100 kr för ett års tillgång).

Noterbart är att antalet enskilda medlemmar gått ner påtagligt. 2005 så var det 
260 enskilda medlemmar. Dock kan orsakerna till denna nedgång vara flera, 
borttaget krav på medlemskap för att få vara i replokalerna, förändrade 
medlemsförmåner etc. Arbetsgruppen har inte trängt djupare i denna fråga.

Uthyrningsverksamhet
Kulturhuset som lokal rymmer ca 3000 m². De lokaler inom Kulturhuset som 
hyrs ut till tillfälliga hyresgäster för offentliga arrangemang eller privata fester 
är Stora salen, Studion, Teaterbion, Nyfiket, Kulturvinden och Insikten. 
Kulturnämnden är sedan 1984 ansvarig för samordningen av de kommunala 
insatserna i Kulturhuset. Avtalet mellan kulturnämnden eller Kultur Jönköpings 
kommun och Kulturhuset ger, sedan första avtalet från 1985, Föreningen 
Kulturhuset rätt att fritt disponera lokalerna hyresfritt och ett ekonomiskt 
bidrag motsvarande kostnaden för en tjänst som samordnare av verksamheten. 
I senare avtal står det dock inte uttalat att bidraget är för att täcka kostnad för 
samordnartjänst, utan istället står det att kommunen förbinder sig att lämna ett 
särskilt årligt driftbidrag vars storlek fastställs i samband med 
kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut. 
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Avtalet mellan Kommunen och Föreningen från 2001 ger föreningen rätt att 
hyra ut lokalerna och disponera intäkterna. Föreningen svarar själv för 
bokningsverksamheten. 

Fasta uthyrningar (föreningslokalerna) reglerar avtalet i § 4 att:
”Fast uthyrning av lokaler får endast ske till ideella demokratiska 
organisationer och föreningar som verkar inom Jönköpings kommun samt till 
lokalt verksamma musikgrupper. Dock får uthyrning även ske till offentliga 
institutioner med kulturell inriktning.
Skriftligt avtal skall upprättas.
Den kvadratmeterhyra som föreningen debiterar får maximalt motsvara 35 % 
av den kvadratmeterhyra som tekniska kontoret debiterar kulturnämnden”

Tillfälliga uthyrningar regleras i § 5 i samma avtal:
”Stora samlingssalen, Studion, Teaterbion och övriga gemensamma lokaler 
skall vara tillgängliga för föreningar samt för externa arrangemang. Ideella 
demokratiska föreningar som ej är medlemmar i Föreningen Kulturhuset 
betalar maximalt en hyra som motsvarar hyresnivån i lokaler av motsvarande 
standard som uthyrs av fritidsnämnden. Hyressättningen är i övrigt fri för 
föreningen vad gäller tillfällig uthyrning.”

I § 6 regleras ordningsföreskrifterna
”De av kommunen fastställda ordningsföreskrifterna för förhyrning av 
kommunala lokaler skall i tillämpliga delar gälla även för de av föreningen 
disponerade lokalerna.”

I avtalet § 7 står även att det ska bildas ett hyresråd
”I hyresrådet skall ingå representanter från Föreningen Kulturhuset, Kultur 
Jönköpings kommun, Tekniska kontoret och fritidsförvaltningen. Kultur 
Jönköpings kommun ansvarar för att kalla rådet då någon representant så 
begär”

- Arbetsgruppens kommentarer:
I enkäten till medlemsföreningarna visar svaren på att en del av dessa 
föreningar inte har någon större verksamhet i kulturhuset delvis beroende på att 
lämpliga lokaler saknas för just deras verksamheter. Bland 
medlemsföreningarna råder det även delade meningar om hur Föreningen 
Kulturhuset fungerar och hur delaktiga man är i arbetet. Enligt arbetsgruppen 
skall dessa interna problem i första hand hanteras via Föreningen Kulturhusets 
förenings- och medlemsmöten. 

Repetitionslokaler för musikgrupper i Kulturhusets lokaler hyrs ut via 
Studiefrämjandet som Föreningen har avtal med. Arbetsgruppen har påpekat att 
dessa lokaler främst bör gå till målgruppen barn och unga vilket Föreningen 
har framfört till studiefrämjandet.

I avtalet mellan Kommunen och Föreningen Kulturhuset står det att ett 
hyresråd skall bildas och sammankallas genom Kultur i Jönköpings försorg. 
Detta hyresråd har inte sammankallats, utan istället har Kultur Jönköpings 
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kommun, Fritid Jönköping och Tekniska kontoret haft adjungerade platser i 
Föreningen Kulturhusets styrelse

Kulturhusets ekonomi
Föreningen Kulturhuset kommer att uppvisa ett överskott på 58 115,44 kr för 
2010 enligt preliminär redovisning. (bifogas)

Enligt avtalet med kommunen § 1 Nyttjanderätt:
Kultur i Jönköpings kommun förbinder sig att hyresfritt upplåta 2 716 
kvadratmeter lokalyta i E-huset till Föreningen Kulturhuset. Nyttjanderätten 
gäller tills vidare utan tidsbegränsning”

Hyran för lokalerna är 2 287 000 kr vilket idag betalas av Kultur Jönköpings 
kommun (KJK)
Utöver detta utgår ett verksamhetsbidrag till Föreningen Kulturhuset om 
155 000 kr från KJK

De föreningar som är medlemmar hos Kulturhuset får också bidrag från 
Jönköpings kommun. 
KJK har 2010 sammanlagt betalt ut 39 054 kr i kulturbidrag och 9 650 kr i 
föreningsbidrag till de olika medlemsföreningarna.
Fritid har betalt ut 133 289 kr till sina medlemsföreningarna.
Vidare har KJK gått in med ca 170 000 kr i olika arrangemang/aktiviteter som 
KJK själva eller andra aktörer gjort på kulturhuset under 2010.
Summan av den totala kommunala finansieringen direkt och indirekt till 
verksamheten i Kulturhuset uppgår till ca 2 963 993 kr för 2010

- Arbetsgruppens kommentarer:
Föreningen Kulturhuset visar upp ett plusresultat vilket är positivt. 
Arbetsgruppen kan konstatera att intäkterna minskat markant mot föregående 
år då även det kommunala verksamhetsbidraget sänktes med 74 000 kr för 
2010. 
Största kostnaden för Föreningen Kulturhuset är personalkostnaderna och även 
om föreningen lyckats sänka dessa med nära 361 000 kr sedan 2009, utgör 
dessa en stor kostnadsmassa i föreningens ekonomi.

Viktigt att notera är också att det nuvarande verksamhetsbidraget ligger på 
155 000 kr och alltså inte räcker till för en samordnartjänst som det 
ursprungliga syftet med bidraget var. 

Kulturhusets verksamhet
Det har visat sig att det råder vissa oklarheter gällande vilket avtal som är det 
senast gällande. I november 2001 togs ett förslag till nytt avtal av 
kulturnämnden som på två viktiga punkter skiljer sig från det tidigare avtal som 
är underskrivet 3 februari 1997. Den ena skillnaden är att det nya avtalet sägs 
gälla från 2002-01-01 – tills vidare, medan det tidigare avtalets tidsperiod var 
1997-01-01--1997-12-31. 
Den andra stora skillnaden är att det senare avtalet har en inledande text om 
mål och syfte som saknas i det tidigare avtalet: 
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”Kulturhuset skall i första hand vara ett ungdomens kulturcentrum med lokaler 
för olika konstarter som musik, dans, teater, film, foto, konst och konsthantverk 
samt för föreningsverksamhet.” 
Ser man till historien är det uppenbart att Kulturhuset kom till mycket för de 
föreningslösa ungdomarnas skull. Från Kultur Jönköpings kommuns och Fritid 
Jönköpings sida så har det aldrig varit något tvivel om att Kulturhuset just i 
första hand skall vara ett ”ungdomens kulturcentrum”, något som inte behöver 
gå emot att Kulturhuset skall vara öppet för alla.

Föreningen Kulturhuset har svarat att de inte har något problem med att i första 
hand vara ett ungdomens kulturcentrum, även om det inte är något som i 
nuläget tas upp i Föreningen Kulturhusets stadgar (se kulturhusets svar ovan 
under målsättningar).

En del av medlemsföreningarna arrangerar offentliga arrangemang (som till 
exempel Folkets bio eller Föreningen Avsikten och Rockföreningen Svavel 
som arrangerar konserter i Insikten elller andra lokaler på Kulturhuset), medan 
en del medlemsföreningar enbart ägnar sig åt slutna medlemsarrangemang. 
Gameboard & Broadswords – Syd är en av Kulturhusets större 
medlemsföreningar och har huvudsakligen verksamhet för 
föreningsmedlemmar, men enligt verksamhetsberättelsen även en hel del öppna 
spelkvällar. Sedan finns det en del föreningar som har sin föreningslokal på 
Kulturhuset men all eller till största delen sin verksamhet någon annan stans 
som t.ex. Juneborg, Vulkanteatern eller FN-föreningen. 

Föreningen Kulturhuset skall enligt avtalet § 9 lämna in verksamhetsplan 
inklusive budget senast den 31 december före det kommande verksamhetsåret 
och verksamhetsberättelse och granskat bokslut senast den 31 mars efter 
verksamhetsårets slut.

- Arbetsgruppens kommentarer:
I verksamhetsberättelserna från Föreningen Kulturhuset framkommer det 
väldigt lite detaljer och ingen uppskattning av antal besökare eller antal 
arrangemang. T.ex. om verksamheten på Kulturvinden heter det ”Flera 
konstutställningar, musikarrangemang och fester har anordnats på 
Kulturvinden”. Arbetsgruppen uppskattar att det pågår mycket mera 
verksamhet i Kulturhuset än vad som framgår av verksamhetsrapporterna 
därför bör större omsorg läggas vid dessa (av föreningen) så att de gör 
verksamheten rättvisa.
Verksamhetsberättelserna har under åren kommit in regelbundet efter vad som 
regleras i avtalet. Dock så har man från Kulturhuset varit sena med detta arbete 
hösten 2010 och våren 2011. Kultur  Jönköpings kommun, Fritid Jönköping 
och tekniska kontoret får även kallelser till föreningsmötena.

Arbetsgruppen har även framfört till styrelsen att marknadsföringen av 
Kulturhuset bör bli bättre via uppdateringar av den egna hemsidan, lägga ut 
arrangemang/aktiviteter på Destination Jönköpings kalendarium och på 
ungdomsportalen Ung 036.
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Kulturhuset har historiskt varit en plats där alla människor har varit välkomna 
och där även människor i ett utanförskap har kunnat hitta en plats och ett 
sammanhang att vara och verka i. Kulturhusets karaktär och inriktning med en 
öppen attityd mot olika sorters människor har gjort huset till en grogrund för 
musikliv, konstnärligt utövande och teateraktiviteter de senaste trettio åren. 
Denna karaktär är väldigt viktigt att slå vakt om. Det behövs platser för olika 
människor med ett kreativt behov och Kulturhuset skulle kunna fortsätta att 
utvecklas i sin roll som en livaktig arena för kulturen i Jönköping. 

2. Regelverk och juridik för kommunalt stöd till föreningar och 
enskilda verksamheter 
Allmänna bestämmelser
För att en förening ska erhålla bidrag från Jönköpings kommun krävs att 
föreningen uppfyller och följer dom allmänna bestämmelser som är antagna av 
fullmäktige i mars 2001. Föreningen skall vara ansluten till riksorganisation 
som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller 
något statligt verk. Förening som inte är ansluten till riksorganisation, kan 
godkännas som bidragsberättigad om dess barn- och ungdomsverksamhet 
bedöms som värdefull för Jönköpings kommun.

Ungdomsstyrelsens regelverk för statsbidrag till ungdomsorganisationer 
Grundläggande krav:
Organisationen ska vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är 
frivillig och som är självständigt och demokratiskt uppbyggd med en 
verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

Öppen sammanslutning:
Med öppen sammanslutning menas dels att medlemsantalet kan skifta utan att 
det krävs förändringar i stadgarna, dels att den som vill bli medlem och 
uppfyller de krav som ställs i stadgarna får ett medlemskap. Stadgarna kan 
alltså begränsa vilka som kan bli medlemmar, om det görs i generella termer 
utan utpekande av person. Till exempel kan det stå i stadgarna: ”medlem i 
föreningen får högst vara 30 år”

Frivilligt medlemskap:
Med frivilligt medlemskap menas att inträde i och utträde ur organisation 
måste vara fritt. Medlemmen måste också själv ansöka om medlemskap i 
organisationen. Detta betyder att det inte är tillåtet att automatiskt ansluta 
medlemmar i en annan organisation, så kallad kollektivanslutning. Medlemmen 
måste aktivt ta ställning för sitt medlemskap.

Självständig:
Med en självständig ungdomsorganisation menas att medlemmarna själva ska 
ha inflytande över och styra organisationens verksamhet och ekonomi. Är det 
andra organisationer eller fysiska personer som bestämmer, kan det betyda att 
organisationen är osjälvständig.

Demokratiskt uppbyggd:
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Med demokratisk uppbyggd menas att organisationen ska ha en demokratisk 
struktur. Stadgarna och annat regelverk ska vara formulerade så att 
medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten enligt vedertagna 
demokratiska procedurer.
Verksamhet som inte strider mot demokratins idéer:
Med verksamhet som inte strider mot demokratins idéer menas att 
verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund inte får strida mot följande 
demokratiska principer:
- alla människors lika värde och likhet inför lagen
- folkstyre och rösträtt, respekt för majoritetsbeslut
- yttrande-, informations-, organisations och religionsfrihet
- ett fungerande rättssystem som skyddar individens fri- och rättigheter

Kommunens bidrag till Föreningen Kulturhuset
I uppdraget till kulturnämnden framhålls att ”kommunen ovillkorligen inte ska 
– vare sig direkt eller indirekt – stödja föreningar och enskilda verksamheter 
som står för extrema religiösa eller politiska värderingar som inte 
överensstämmer med vår demokratiska samhällsstruktur”.

I det befintliga regelverket för föreningsbidrag står att föreningen ska präglas 
av demokratiska värderingar och vara öppen för alla. Om innebörden av 
demokratiska värderingar avser en demokratisk struktur av 
föreningsverksamheten eller att föreningen ska verka för ett demokratiskt 
samhällsskick definieras inte men praxis tycks vara att föreningarna ska 
uppfylla det förstnämnda och i stadgarna inte uppenbart strida mot sistnämnda. 
Befintligt bidrag till Kulturhuset regleras i ett särskilt avtal och Kulturhuset 
omfattas därmed inte explicit av detta regelverk.

Frågeställningen kräver en avvägning mellan å ena sidan kommunens 
självständighet att utforma regelverk för förenings- och verksamhetsstöd 
utifrån kulturpolitiska och andra intressen samt å andra sidan kommunallagens 
likställighetsprincip och regeringsformens saklighetsprincip och 
objektivitetsprincip.

Det finns inget lagrum som specifikt reglerar kommunalt stöd till föreningar 
och kulturaktiviteter. Det torde ge kommunen ett stort handlingsutrymme att 
utforma kriterier för bidrag inom ramen för den kommunala kompetensen. 
Denna frihet ska vägas mot likställighetsprincipen i kommunallagen (KL 2 kap 
2 §) som innebär att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Dessutom omfattas 
kulturförvaltningen av regeringsformens (RF) 1 kap 9 §: Domstolar samt 
förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter 
ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 
opartiskhet. Riksdagens ombudsman, JO, hänvisar till detta lagrum i ett flertal 
yttranden avseende ärenden som har en principiell likhet med denna 
frågeställning1, framförallt frågeställningar om olika behandling av politiska 
partier i samband med informationsmöten på skolor och motsvarande.

1 Se exempelvis JO-beslut 3110-2009, 4192-2006, 3238-2006, 2364-2006 med flera.
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Utifrån den grundlagsskyddade åsikts- och religionsfriheten torde sakliga skäl 
kunna omfatta risker mot allmän ordning och säkerhet samt uttrycksformer för 
värderingar som faller inom det straffrättsliga området, exempelvis uppvigling, 
hets mot folkgrupp, förledande av ungdom, förtal, anstiftan eller stämpling till 
brott med mera. Det har tagits en kontakt med JO som inte önskar att på 
förhand göra en bedömning i frågan men övergripande kan stödja ovanstående 
resonemang. En jurist på stadskontoret har granskat ovanstående 
argumentation och bedömt att det inte möter några hinder att hyra ut lokaler 
under förutsättning att uthyrningen inte befaras leda till störande av ordning 
eller förekomst av olaglig verksamhet. Skäl för att vägra uthyrning kan således 
vara att kommunen befarar brottslig verksamhet  såsom hets mot folkgrupp, 
störande av ordning såsom fylleri eller att felaktiga uppgifter lämnas av den 
som önskar hyra en lokal. Det är enligt stadsjuristen tillika rimligt att ställa 
krav på hyresgästens identitet och avsikt med en uthyrning. Det är lämpligt att 
ändamål med uthyrningen anges i avtal.

- Arbetsgruppens kommentarer:
Sammanfattningsvis konstateras att kommunen har goda möjligheter att ställa 
upp villkor för bidrag till föreningar och verksamheter inom kulturnämndens 
verksamhet men att all form av särbehandling måste utgå från sakliga skäl.
Enligt Jönköpings kommuns regler för bidrag till föreningar står det att 
föreningen skall vara ansluten till riksorganisation som erhåller årligt stöd från 
Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller något statligt verk.
Förening som inte är ansluten till riksorganisation, kan godkännas som 
bidragsberättigad om dess barn- och ungdomsverksamhet bedöms som 
värdefull för Jönköpings kommun.
Om Föreningen Kulturhuset är ansluten till någon riksorganisation framgår inte 
av deras stadgar. Däremot kan bedömningen göras att föreningens verksamhet 
gentemot barn- och ungdomar är värdefullt för Jönköpings kommun och kan 
bli det än mera efter en ”nystart”.

Arbetsgruppen ställde följande fråga till styrelsen för föreningen:
Hur skulle Kulturhuset kunna bli en resurs i arbetet med att utveckla barn- och 
ungdomskulturen i kommunen i allmänhet och på Tändsticksområdet i 
synnerhet?

Styrelsens (arbetsutskottets?) svar som arbetsgruppen ser positivt på var att:

Kulturhuset har möjlighet att fortsätta att utvecklas för att verka för kultur till 
barn och ungdomar. Vi planerar idag sådan verksamhet och har under det 
gångna året genomfört verksamhet riktad till barn och ungdomar.

Givetvis kommer Kulturhuset att fortsätta samarbeta med andra; Kommun, 
företag och organisationer på Tändsticksområdet.

För att samarbetet skall kunna utvecklas krävs emellertid väsentligt bättre 
kommunikation mellan parterna. Den på området befintliga 
samarbetsorganisationen omstruktureras för närvarande och fungerar således 
ej.
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3. Kulturhusets betydelse för utvecklingsarbetet av 
Tändsticksområdet
Kulturhuset är en mycket viktig verksamhet i Tändsticksområdet som bidrar till 
liv och rörelse samt aktivitet i områdets västra del. Utifrån detta bör det även 
fortsättningsvis arrangeras utåtriktad verksamhet, mötesplatser, aktiviteter som 
skapande verksamhet, film, musik- och dansframträdanden och teater m.m. 
inom Kulturhusets väggar. 
En stor del av verksamheten bör inriktas på ungdomar och unga vuxna, men 
styrkan i Kulturhusets verksamhet är att det är en mötesplats där både barn, 
unga och äldre kan mötas utifrån olika intressen.

- Arbetsgruppens kommentarer:
Utöver verksamheten så finns det ena av Tändsticksområdets två restaurangkök 
i Nyfiket.
Ett levande kafé och lunchrestaurang är en viktig funktion för en mötesplats 
och en nyckelfunktion för att få spontana besök till Kulturhuset som sedan kan 
leda till att man ytterliggare tar del i verksamheterna.
Nyfikets devalvering från restaurang till kafé med minskade öppettider och 
ekonomiska kräftgång ser arbetsgruppen som ett hot mot denna utveckling.

Arbetsgruppen ställde följande frågor till styrelsen (arbetsutskottet) för 
föreningen Kulturhuset:

Hur kan Kulturhuset bli en större resurs i utvecklingsarbetet med 
Tändsticksområdet som nu pågår?
”Kulturhuset är idag en viktig del i utvecklingen av Tändsticksområdet och 
bidrar med liv och rörelse i området genom sin utåtriktade verksamhet och 
funktion som mötesplats. Även kulturhusets roll som grogrund för musikliv, 
konstnärligt utövande och teaterverksamhet de senaste trettio åren har varit 
viktigt för utvecklingen av Jönköpings kulturliv. 
Ett område som ingår i utvecklingen av Tändsticksområdet är de kulturella och 
kreativa näringarna och grogrunden för dessa näringar är att det finns ett fritt 
kulturliv. ”

Styrelsen (arbetsutskottets?) svar var följande:

”Vi i arbetsutskottet håller med föregående skribent. Vi har haft samarbete 
med andra aktörer och om det finns möjligheter och resurser kan Kulturhuset 
givetvis vara en del av detta även i framtiden”

Vid möte mellan arbetsgruppen och föreningens syrelse framkom tydligt att 
Kulturhuset gärna är en aktiv part i utvecklingsarbetet av Tändsticksområdet 
men att problemet idag snarare låg i brist på resurser och tid.

Vad skulle en avknoppning av Nyfiket innebära för Kulturhuset?
”Nyfiket går i dag med förlust och öppethållandet har minskat. En 
välfungerande caféverksamhet med generöst öppethållande är service för 
besökare till Kulturhuset och dess medlemsföreningar samt övriga besökare till 
Tändsticksområdet.”

Svar från föreningens styrelse (arbetsutskott?):
Nyfiket uppfattas av många som den centrala mötesplatsen för den fria 
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kulturen. Under vilka former som Nyfiket upprätthåller servicevänliga 
öppettider, är av betydelse för möjligheten att fortsätta med utökade öppettider 
under sommar, jul, och lördagar samt söndagar. Utan ekonomiskt underlag har 
Kulturhuset lyckats göra detta med frivillig personal.

Medbestämmanderätt genom föreningen kan vara en förutsättning för fortsatt 
engagemang från frivilliga i Nyfiket. Kan andra driftsscenarier specificeras, 
där denna möjlighet till delaktighet finns kvar för bibehållande av 
medlemsengagemang? 

En delaktighet från personalen på Nyfiket rörande Kulturhusets verksamhet 
har varit och är en förutsättning för kommunikation mellan besökare, 
cafégäster, medlemsföreningar, kulturutövare, öppen scen o.s.v.

En konsekvensanalys rörande ev. avknoppning bör upprättas enligt 
Kulturhusets arbetsutskotts syn på frågan.

4. Kulturhusets verksamhet och Jönköpings kommuns 
kulturpolitik
Som ovan nämns är barn och unga en prioriterad målgrupp för kommunens 
kulturpolitik och förstärkningar sker på detta område inom KJK. Kulturhuset är 
redan idag en viktig verksamhet inom kommunen då det gäller denna målgrupp 
och har en stor utvecklingspotential för att bli ännu starkare och viktigare inom 
detta område. 
Även inom utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) som 
börjat att röra på sig i kommunen, är verksamheter som kulturhuset väldigt 
viktiga då det är en utvecklingsplats för det fria kulturlivet som i sin tur är en 
förutsättning för utveckling av KKN. 
Det råder enligt kommunens egna undersökningar ett underskott på mellan 
4-500 kreatörer i Jönköping. I Kairos Futures omvärldsstudie av Jönköpings 
län, framtagen på uppdrag av Regionförbundet, hamnar Jönköpings län sist 
bland alla län i landet då det gäller sysselsatta inom kulturella eller personliga 
tjänster. Mot denna bakgrund och vetskapen att KKN har den starkaste 
tillväxten bland alla näringar är det av största vikt att få igång och stödja 
utveckling av det fria kulturlivet tillsammans med andra insatser. 

- Arbetsgruppens kommentarer:
En bättre samordning mellan kommunens kulturverksamhet och Kulturhuset 
måste utvecklas. Även samarbetet med andra aktörer inom kultursektorn och 
Kulturhuset bör utvecklas inte minst med de aktörer som redan finns på 
Tändsticksområdet idag och uppbär kommunala bidrag.

5. Slutsatser 
Arbetsgruppen ser tre olika scenarion för Föreningen Kulturhuset med olika 
konsekvenser. 
För en ”nystart av Kulturhuset” ser arbetsgruppen det tredje scenariot 
”Alternativ medelväg” som det bästa alternativet.

1. Om ingenting görs = nuläget
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De medlemsföreningar som idag bär Kulturhusets verksamhet kommer inte att 
orka/klara av att upprätthålla en öppen verksamhet i den linje som det kan 
krävas av ett så omfattande hyres-, verksamhetsbidrag. Interna slitningar 
mellan medlemsföreningar och paraplyföreningen Kulturhuset riskerar att 
skada verksamhetens rykte, vilket kan få till följd att verksamheten utarmas. 
Den interna föreningsverksamheten kommer då så småningom att bli basen i 
Kulturhusets verksamhet som då antar karaktären av en intresseförening stängd 
mot omvärlden. 
Om Nyfiket stängs ytterligare så försvinner den sista ytan, förutom Folkets bio, 
för spontanbesök. 
Utifrån Tändsticksområdets utveckling med mer aktivitet, en ökad attraktivitet 
och mer liv och rörelse skulle ett avsomnat Kulturhus vara en belastning 
snarare än den viktiga resurs och verksamhetsbas det skulle kunna vara. Ett 
avsomnat Kulturhus skulle även innebära en brist i det strategiska 
utvecklingsarbetet med Kultur Jönköpings kommun samt för 
utvecklingsarbetet av KKN i regionen. 

2. Om Kulturhuset skulle kommunaliseras 
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 kreativitet att 
spontant få växa fram, skulle skapandet försvinna från platsen. För det 
strategiska arbetet med kultur i Jönköpings kommun och utvecklingsarbetet av 
KKN i regionen skulle resultatet troligen bli snarlikt ovanstående scenario. 

3. Alternativ medelväg 
Detta scenario förespråkas av arbetsgruppen. 
Kulturhuset skulle även fortsättningsvis vara en partipolitiskt och religiöst 
obunden förening, men bör få hjälp med att möta de hårdare krav som ställs på 
en extern och öppnare verksamhet. Kulturhuset måste öppnas upp utan att 
utarmas och nedan följer en del förslag på åtgärder i denna ”medelväg”. För att 
iscensätta detta alternativ krävs det att ett nytt och starkt reviderat avtal 
upprättas mellan Jönköping kommun och Föreningen Kulturhuset följt av ett 
bindande åtgärdsprogram för att få upp tempot i processen. Att Kulturhuset i 
första hand skall vara ett ungdomens kulturcentrum skall skrivas in i 
Föreningens stadgar och genomsyra allt arbete.

6. Förslag på åtgärder 
Medlemsföreningar
Målet är att samla så mycket öppen verksamhet som möjligt som passar in med 
Kulturhusets inriktning. Med hårdare och nya krav på medlemsföreningar 
avseende att arbeta för Kulturhusets räkning och anordna öppna arrangemang 
så sker förhoppningsvis en självsanering. Föreningen Kulturhuset är en 
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paraplyförening till de olika medlemsföreningar som hyr in sig i huset, men får 
i uppgift att se över hyreskontrakten. 
Finns det utrymmen som inte används – och som skulle kunna mer flexibelt 
användas av olika verksamheter? 

Föreningen Kulturhuset får i uppdrag att – med stöd från Jönköpings kommun 
– undersöka önskemål och drivkrafter från de olika aktörerna som är 
medlemmar i Kulturhuset för att bättre kunna se om deras verksamhet passar in 
med Kulturhusets inriktning. Det bör formuleras krav att den aktiva 
medlemsföreningen är aktiv med såväl föreningsaktiviteter som gemensamma, 
öppna, aktiviteter, i Kulturhuset. 
Detta skulle kunna regleras i nya hyresavtal. Skulle alla avtalen kunna sägas 
upp och upprättas igen efter nya regler? 

Medlemsföreningar bör följa den värdegrundspolicy som är under framtagande 
i Jönköpings kommun, som kommer att beslutas av kommunstyrelsen och som 
ska ligga till grund för all kommunal verksamhet. 

Uthyrningsverksamhet
Det bör finnas några lokaler för flexibla föreningsaktiviteter – möten en gång i 
veckan, som kan samordnas med andra föreningar som behöver lokal. Lokaler 
som kan användas för styrelsemöten, spelkvällar osv. Dessutom bör 
föreningslokaler som i nuläget används sällan kunna disponeras om så att flera 
föreningar skulle kunna samutnyttja lokalerna. 

Replokalerna ska ses över. Lokaler som enbart används för instrumentförvaring 
och där musikgruppen i fråga inte har något intresse av att spela på någon av 
Kulturhusets scener under gemensamma arrangemang bör sägas upp till 
förmån för aktiva band.  Musikverksamheten är en mycket viktig del i 
Kulturhusets verksamhet och en kugge för att få igång de numer sällan använda 
scenerna. Här skall målgruppen barn och ungdom prioriteras

Kulturhuset skall kunna hyra ut lokaler för tillfällig föreningsintern verksamhet 
och för en sluten målgrupp, som möten, sammankomster, fester, regelbundna 
föreningsträffar eller verksamhetsutövning o.s.v. men ha en subventionerad/fri 
lokalhyra för öppen icke-kommersiell verksamhet som vänder sig till en bred 
publik och som skapar aktivitet i huset som teaterföreställningar, stickkafé, 
skapande aktiviteter, konserter, konstutställningar, öppna workshops, föredrag 
m.m.  

Köksdelen i vån 2 bör rustas upp och ska vara tillgänglig för samtliga 
medlemsföreningar som vill ordna fika till möten eller mat i sin verksamhet 
och kunna bokas.

Kulturhuset ska ge en intern såväl som extern service åt invånare i Jönköpings 
kommun och detta måsta avtalas med Jönköpings kommun.  För att 
Kulturhuset ska kännas öppet måste attityden utåt förändras. Ett professionellt 
och öppet bemötande som är lika för alla måste vara ett grundkrav. Detta ska 
speglas i såväl entré – som skulle kunna öppnas upp betydligt med en tydligare 
väganvisning, uppstädade anslagstavlor, ett öppnare kontor med glasfront o.s.v. 
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Allt slitage på väggar bör målas och snyggas upp. Det måste bli lättare att 
orientera sig i Kulturhuset. 

Tillfälliga uthyrningar ska skötas bättre (klagomål har inkommit till 
arbetsgruppen) med eventuellt nya kontrakt. I priset bör professionell städning 
erbjudas och depositionen höjas. Aktiviteter ska både genereras av 
medlemsföreningar som externa parter och detta måste samordnas på ett 
korrekt sätt utan dubbelbokningar och godtycke. 

Marknadsföring/information
Hemsidan ska uppdateras med verksamhet och regler för uthyrning och 
kontakter. Det ska tydligt framgå att det finns möjlighet att arrangera öppen 
verksamhet i Kulturhuset och vem man kontaktar. 

Kulturhusets arrangemang och aktiviteter skall marknadsföras bättre via de 
gratiskanaler som idag finns, som destination Jönköping, Ung 036 och den 
kulturkatalog som KJK nu producerar tillsammans med SMOT.

Verksamhetsutveckling
Genom ett aktivare arbete med befintliga och rekrytering av nya 
medlemsföreningar kommer en utveckling av verksamheten i Kulturhuset att 
ske. Även i detta arbete skall målgruppen barn och unga prioriteras. 

Föreningen Kulturhuset skall även förbättra sitt arbete med 
verksamhetsrapportering och indikatorer och nyckeltal tas fram tillsammans 
med Jönköpings kommun. Även medlemsföreningarna skall omfattas av detta 
arbete då flertalet av dessa uppbär bidrag av kommunen. Föreningen 
Kulturhuset och Kultur Jönköpings kommun skall förbättra samordningen av 
sina verksamheter och därmed stötta varandra i det strategiska 
utvecklingsarbetet av kultursektorn i regionen. 

Att Kultur Jönköpings kommun, Fritid Jönköping och Tekniska kontoret har 
tjänstemän som sitter som adjungerade i Kulturhusets styrelse är viktigt för en 
god kontakt och samordning. Kommunens tjänstemän skall inte vara med på 
alla möten utan arbetsgruppen föreslår att de frågor som är viktiga att ta upp 
mellan Kulturhuset och kommunens förvaltningar skickas ut med kallelsen till 
kommande styrelsemöte som särskilda punkter på dagordningen. Det är viktigt 
att Kulturhuset som idag fortsätter att skicka både kallelse och 
minnesanteckningar till de adjungerade tjänstemännen. 

Föreningen skall fortsätta att utveckla sina öppna verksamheter för att få mera 
besökare och nya grupper att hitta till Kulturhuset. Ett gott exempel är 
verksamheten där ungdomar med idéer kan komma till Kulturhuset en fast tid i 
veckan och där få stöd och råd för att utveckla sina verksamheter tillsammans 
med erfaret folk. 

Utvecklingsarbetet av Tändsticksområdet
Föreningen Kulturhuset skall medverka i utvecklingsarbetet av 
Tändsticksområdet efter bästa förmåga och förutsättningar. Ett levande, öppet 
och tillgängligt kulturhus är väldigt viktigt i detta arbete.
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Samordnare
En kommunanställd samordnare tillsätts för att strategiskt planera utåtriktade 
aktiviteter med Kulturhusets samordning och arbeta för att ta in externa 
arrangemang och aktiviteter i bland annat i kommunal regi. Samordnaren är 
Jönköpings kommuns förlängda arm och ska stödja Kulturhuset att arrangera 
olika öppna aktiviteter samt förbättra samarbetet mellan KJK och Kulturhuset. 
Samordnaren är inte underställd Kulturhuset. Samordnaren bör vara adjungerad 
i styrelsen. Utöver Kulturhuset bör samordnaren verka för att samordna 
verksamheterna på Tändsticksområdet i en aktiv medlemsförening, att 
uppdatera hemsida för Tändsticksområdet och att initiera och samordna fyra 
stycken större arrangemang varje år. 
Samordnarfunktionen borde kunna minska arbetsbördan för Föreningen 
Kulturhusets personal som istället kunde läggas på verksamhet. 

Nyfiket
Restaurangdelen Nyfiket styckas av och hyrs ut till drift i privat regi där 
generösa öppettider och en service åt Kulturhusets verksamhet ska vara i fokus. 
Det ska vara en restaurang/café med ett bra, men prisvärt utbud och med 
alternativ för olika målgrupper. Restaurangen/caféet ska vara öppen för att 
samarrangera verksamhet med föreningen Kulturhuset som t.ex. 
musikframträdanden, utställningar etc.  Detta ska tydligt regleras i avtal och 
kommunen skall vara behjälplig i utformandet av dessa. En uthyrning av 
Nyfiket skulle generera större intäkter till föreningen och en förbättrad 
verksamhet skulle locka flera besökare till kulturhuset.

Fysisk utformning 
Entrén bör byggas om och lättas upp – där kontoret/mottagningsdisk integreras 
i entrén med större glaspartier etc. Det ska vara en välkomnande och 
orienterbar entré med bra information till såväl besökare som 
medlemsföreningar.

Kulturhusets interiör städas upp: väggar fräschas upp, gamla staplade möbler 
bärs bort, papperskorgar töms och gamla anslag tas bort. 

Ofräsch målning på väggar målas om. Mellanväggen i restaurangdelen rivs 
när/om restaurangen styckas av. 
Fler öppna sittplatser för väntande föräldrar med flera i entrén
Köket på våning 2 rustas upp

Uteservering ska följa Stadsmiljöprogrammet med staket. ”Städa upp” i 
utemiljön som bör anpassas bättre för spontanidrott/aktiviteter till exempel med 
klättervägg, utomhusscen eller spel. 

Säkerhet
Nycklar inventeras så att inga är i okända händer. Medlemsföreningar och 
tillfälliga hyresgäster tar sig in i huset till exempel genom magnetbrickor och 
tillfälliga koder – utan att behöva ta sig igenom för många larmade ytor.
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