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Utredning avseende verksamheten Kontrapunkts medverkan i
överenskommelse för värmestugor

ASN-2020-3463
Sammanfattning

Verksamheten Kontrapunkt är ett kulturhus, socialt center och mötesplats. Den ideella
föreningen Kontrakultur driver Kontrapunkt i samarbete med ett flertal aktörer, bland annat
den ekonomiska föreningen Kontrakompaniet.
Under januari år 2020 publicerade Sydsvenskan och SVT Nyheter ett antal artiklar där före
detta medlemmar framför ett antal anklagelser gentemot verksamheten Kontrapunkt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har med anledning av anklagelserna gjort en
utredning av situationens påverkan på det samarbete som arbetsmarknads- och
socialnämnden har med Kontrapunkt inom ramen för överenskommelsen om IOP gällande
värmestugor vintern 2019 - 2020.
Utredningen visar att det finns en viss otydlighet gällande organisationen kring Kontrapunkt.
Vidare visar utredningen att den samverkande parten är en ekonomisk förening och att det
finns en otydlighet kring huruvida Kontrakultur och Kontrakompaniet tar avstånd från
anklagelserna om skenäktenskap samt att Kontrapunkt har genomfört en rad åtgärder för att
förbättra arbetsmiljön och delaktigheten för volontärer. Förvaltningen föreslår att nämndens
samarbete med den ekonomiska föreningen Kontrakompaniet och den ideella föreningen
Kontrakultur pausas till dess att de föreslagna åtgärderna är åtgärdade.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner arbetsmarknads- och socialförvaltningens
utredning
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens samarbete med den
ekonomiska föreningen Kontrakompaniet och den ideella föreningen Kontrakultur pausas till
dess att de åtgärder som förvaltningen föreslår är åtgärdade.
Beslutsunderlag
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