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Ny gemensam plattform för Kulturhuset Gävle
2019–2021
Syfte och mål

Kulturhuset Gävle är en mötesplats för deltagarstyrd och utåtriktad kultur där
samverkan är grunden. Alla som verkar i Kulturhuset deltar aktivt i det gemensamma
arbetet med att planera, arrangera, genomföra och utvärdera, såväl egna aktiviteter
som de som sker i samverkan mellan fler aktörer.
Kulturhuset som mötesplats är öppen för aktörer och arrangörer som verkar inom
ramen för ett offentligt eller ideellt kultur/bildningsuppdrag.
Kulturhuset Gävle är en plats präglad av tillgänglighet, öppenhet, allas lika värde och
demokrati - där samtidens frågor speglas och debatteras. På så sätt bidrar husets
kulturhändelser och lärande till att utmana och utveckla kulturlivet i Gävle och i
regionen. Kulturhuset ska vara öppet för lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt utbyte. Samverkan i huset ska också upprätthålla och skapa nya länkar
mellan föreningar, organisationer, enskilda utövare och till kommunens och
regionens andra kulturinstitutioner.

Verksamhet

Alla aktörer som verkar i Kulturhuset Gävle bidrar med att skapa utåtriktade
kulturevenemang som konserter, föreläsningar, workshops, konsthändelser,
festivaler, utställningar, kurser och dylikt, utöver den egna föreningens aktiviteter
och verksamhet. Det ska i huvudsak handla om offentliga arrangemang och
verksamheter där allmänheten är delaktig i utformandet av aktiviteterna.
Genom att verksamheten i Kulturhuset Gävle är deltagarstyrd, så kan föreningar och
andra kulturaktörer i Gävle som vill förlägga eller genomföra en utåtriktad eller
publik kulturaktivitet i huset göra detta - så länge det sker i enlighet med syfte och
mål i för Kulturhuset Gävle.
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Gemensamt för alla aktörer i Kulturhuset Gävle är ambitionen att ständigt bredda
både deltagande och publik. Verksamheten ska också planeras så att man nyttjar
varandras styrkor och skapar synergieffekter mellan olika organisationer och
kulturutövare.

Målgrupper

Verksamheten i Kulturhuset Gävle välkomnar deltagare och publik ur alla grupper
och i alla åldrar. Men ungdomar och unga vuxnas kultur, verksamheter och
aktiviteter är särskilt prioriterade. Genom aktiv verksamhetsplanering bidrar husets
aktörer till att nå just denna målgrupp. Kulturhuset ska vara en mötesplats för
kulturutövare, deltagare och publik samt föreningar, grupper och organisationer i
Gävles kulturliv.

Organisationsstruktur Kulturhuset Gävle

Kulturhuset är en fysisk plats, och i formell mening ingen organisation. Ett nätverk av
20–25 föreningar utgör stommen i verksamheten och en struktur för samordningen
och driften.
•

Statens Fastighetsverk äger fastigheten.

•

Gävle kommun äger hyreskontraktet.

•

Studieförbunden (ABF och SV) äger upplåtelseavtalet och samordnar närvaron
av alla föreningar i huset samt driften av huset som fysisk mötesplats.

•

Föreningar och aktörer rapporterar till och svarar inför studieförbunden.

•

Kulturhuset har två olika beslutsfattande forum - ett för driften av Kulturhuset
som fysisk mötesplats (Husrådet) samt ett för planering av olika aktiviteter i
själva verksamheten (Verksamhetsrådet).

•

Föreningen Fängelsemuseet i Gävle har funnits i fastigheten före det
Kulturhuset kom till, och är en permanent verksamhet med egna öppettider
för sin publika verksamhet i gamla cellfängelset. Föreningen ingår i Husrådet.
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Husrådet

Husrådet skapar och följer upp allmänna rutiner, regler och överenskommelser
för ordning och samarbete i Kulturhuset. Husrådet godkänner också budgeten för
hur driften av huset som fysisk mötesplats finansieras. Husrådet består av
följande föreningar: SV, ABF, caféföreningen, Sveriges Fängelsemuseum.
Husrådet träffas ca. 4 gånger per termin. Sammankallande i Husrådet är något av
de samordnande studieförbunden. Gävle kommun har en stående inbjudan till
Husrådets möten.

Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet skapar och följer upp samarbete kring gemensamma aktiviteter
och arrangemang i Kulturhuset. Alla aktörer som har sin hemvist i Kulturhuset
förbinder sig att delge information om sin verksamhet i detta forum.
Verksamhetsrådet består av alla föreningar/aktörer som har en egen
hemvist/egen lokal i Kulturhuset eller som förlägger delar av sin verksamhet här.
Verksamhetsrådet är också ett öppet forum för alla som har idéer kring
Kulturhusets verksamhet - och datum samt tid för varje möte publiceras på
hemsidan. Verksamhetsrådet träffas ca. 6 gånger per termin. Sammankallande i
Verksamhetsrådet är något av de samordnande studieförbunden. Gävle kommun
har en stående inbjudan till Verksamhetsrådets möten.

Kontaktpersoner samordning Kulturhuset Gävle

Kulturhuset Gävle har två utsedda kontaktpersoner för samordningen, en
representant från vartdera studieförbundet. Kulturhuset har också en vaktmästare
och en värd som bemannar huset, hjälper till med praktiska detaljer och vägleder
verksamheten. Båda dessa funktioner utgår också från de samordnande
studieförbunden.

