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Förslag till åtgärder – Folketshusföreningen/Kulturhuset

Sammanfattning

Utifrån att Folketshusföreningen, som driver Kulturhuset i Sävsjö, under
året haft svåra ekonomiska problem, föreslår undertecknad att ett antal
åtgärder görs av Sävsjö kommun.

Redogörelse

Folketshusföreningen har under 20 år bidragit till att kulturutbudet i
Sävsjö varit levande, varierat och hållit hög kvalitet. Redan från starten
har Sävsjö kommun funnits med som en stor intressent och även bidragit
finansiellt till såväl fastighet som verksamhet.
Vid ett flertal tillfällen har Folketshusföreningens ekonomiska situation
hotat verksamheten. Detta har inneburit kommunala utredningar, förslag
till åtgärder och stöttning i form av bland annat förskott på bidrag och
utökat ekonomiskt stöd.
I dagsläget har Kulturhuset ett stöd på 680tkr årligen från Sävsjö
kommun. Detta stöd inkluderar stöd till arrangemang. Kulturhuset kan
inte söka specifika arrangemangsbidrag från Sävsjö kommun.
I skrivelser anser Folketshusföreningen att bidragstödet skall uppgå till
1,1mkr årligen för att säkra verksamheten.
Folketshusföreningen har visat positiva ekonomiska resultat alla år
mellan 2010-2014, men under 2015 är prognosen sämre. Överskotten
har varit relativt små och inte lett till att stabilisera ekonomin.
Ekonomin har inte heller tillåtit reinvesteringar i fastigheten/inventarier i
den omfattning en 20 år gammal anläggning behöver.
Folketshusföreningen visar också på en ökad personalkostnad i
förhållande till omsättning 2010-2014.
Ur kommunalt perspektiv är det viktigt att Folketshusföreningen kan
upprätthålla sin roll som kulturförmedlare och evenemangslokal, samt
fortsätter att utveckla verksamheten. Detta gäller såväl inom den
konstnärliga delen som i den kommersiella uthyrningen.
Undertecknad anser att följande arbete är av stor vikt för att skapa
ekonomisk hållbarhet i verksamheten. Processerna ägs av
Folketshusföreningen med stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Nedanstående bör prioriteras och redovisats till Kultur- och
fritidsnämnden löpande eller senast under kvartal 1, 2016.
-
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visionsarbetet fortskrider och vision kompletteras med tydliga
tidsatta mål och handlingsplaner
marknadsföringsplan och säljplan prioriteras, fokus bör ligga på
långsiktiga samarbetspartners och kunder.
arbete med kostnadsminskning och effektiviseringar i
verksamheten prioriteras
tydlig strategi för ekonomistyrning arbetas fram och tas i bruk
långsiktig underhållsplan för fastigheter tas fram av Kulturhuset i
samarbete med Sävsjö kommun
strategi för fler volontärer och andra personalresurser arbetas
fram
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prislista för alla kunder uppdateras årligen utifrån ekonomiskt läge
i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen ser man över andra
potentiella bidragsgivare

Om ovanstående genomförs anser undertecknad att
Folketshusföreningens ekonomiska läge kan förbättras på relativt kort
sikt men framförallt i ett längre perspektiv.
Dock kvarstår det faktum att utifrån det ekonomiska läge
Folketshusföreningen i dag befinner sig i, krävs extra omedelbara
åtgärder. Ansvaret i detta ligger på Folketshusföreningen som själva
måste ta ställning till vilka omedelbara åtgärder som kan genomföras för
att förbättra det ekonomiska läget.
Utöver ovanstående kan Sävsjö kommun genom nedanstående åtgärder
underlätta Folketshusföreningens arbete mot en stabilare ekonomisk
situation.
Kultur- och fritidschef Ola Bengtsson

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Beslut

att anta Kultur- och fritidschefens skrivelse som sin egen. Ovanstående
åtgärder från Folketshusföreningen är en förutsättning för nedanstående
kommunala åtaganden. Folketshusföreningen skall redovisa detta såväl
skriftligt som muntligt kvartal 1 2016.
Samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att Folketshusföreningens årliga bidrag fastslås till 680tkr i enlighet med
budget 2016.
att förskottet på 200tkr av bidragsstödet för 2016, som betalats ut under
2015, skall anses som utökat bidragsstöd för 2015.
att Folketshusföreningen erbjuds ett lån på 200tkr. Lånet skall betalas
tillbaka 2016-2018 genom avdrag på det årliga bidragsstödet. Övriga
förutsättningar för lånet arbetas fram av kultur- och fritidschef samt
ekonomichef.
att Kultur- och fritidsnämndens budget för investeringsbidrag utökas med
150tkr årligen 2016-2018. Medlen skall användas som medfinansiering
med högst 40 %, max 150tkr årligen, för fastighetsrenovering i
Kulturhuset. Investeringsbidrag betalas ut efter genomförd och redovisad
insats.

Delges:
Kommunstyrelsen
Folketshusföreningen
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