
Nyttjanderättsavtal

Parter
1. Upplåtare: Kultur Jönköpings kommun (nedan kallad KJK), org.nr. 212000-0530

2. Nyttjanderättshavare: Föreningen Kulturhuset i Jönköping (nedan kallad 
Föreningen), org.nr. 826001-1567

Bakgrund
Parallellt med detta avtal regleras verksamheten i Kulturhuset mellan parterna i en separat 
uppdragsöverenskommelse.

Nyttjandeställe:
Benämning:
Totalyta:
Specifikation i övrigt: Omfattningen av nyttjandestället har markerats i ritningar enligt bilaga 
1.

1§ Verksamhet och upplåtelse
Nyttjandestället upplåts kostnadsfritt i befintligt skick att användas av Föreningen för 
verksamhet i enlighet med parternas överenskommelser i uppdragsöverenskommelsen.

2§ Upplåtelsetid
Upplåtelsetiden är densamma som den tid för vilka parterna har tecknat 
uppdragsöverenskommelse, 2012-01-01 till 2013-12-31. Uppsägning ska ske skriftligen minst 
tre månader före giltighetstidens utgång. I annat fall är överenskommelsen varje gång 
förlängd med tolv månader.  

3§ Underhåll
Underhåll av fastigheten ingår.

4§ Kostnadsfördelning
Kommunen svarar för uppvärmning, el, vatten, avlopp, sophämtning samt brandförsäkring av 
fastigheten. Föreningen svarar för städning av nyttjandestället samt löpande underhåll av 
inventarier och fast inredning samt försäkring av detsamma.

Föreningen svarar för skador som uppkommit genom onormalt slitage, förorsakat av 
skadegörelse eller grov oaktsamhet.

5§ Uthyrning av lokalerna och disponering av intäkter
Föreningen disponerar rätten att hyra ut nyttjandestället och ansvarar då som hyresvärd för 
dessa hyresgäster.

Föreningen äger rätt att disponera intäkterna från uthyrningsverksamheten för sin egen 
verksamhet.

Föreningen svarar för bokningsverksamheten.



6§ Fast uthyrning av lokaler
Fast uthyrning får endast ske till ideella föreningar eller enskilda aktörer med verksamhet 
inom det område som definieras i 1 § uppdragsöverenskommelsen. Vid uthyrning ska 
skriftliga hyresavtal upprättas. Den kvadratmeterhyra som föreningen debiterar 
medlemsföreningar ska motsvara 35 % av den kvadratmeterhyra som tekniska kontoret 
debiterar kulturnämnden för hyran av lokalen. 

7§ Tillfällig uthyrning av lokaler
Stora salen, Studion, Teaterbion och övriga gemensamma lokaler ska vara tillgängliga för 
föreningar samt för externa arrangemang och får därigenom inte omfattas av fast uthyrning. 

Ideella föreningar som ej är medlemmar i Föreningen men som bedriver verksamhet inom det 
område som definieras i 1 § uppdragsöverenskommelsen, betalar en reducerad hyra som 
fastställs av Föreningen. Hyressättningen är i övrigt fri för Föreningen vad gäller tillfällig 
uthyrning.

8§ Nyttjanderättsråd
I nyttjanderättsrådet ska ingå representanter för Föreningen, KJK, Jönköpings Tekniska kontor 
och Fritidsförvaltningen. KJK ansvarar för att kalla rådet när någon representant begär det.

9§ Ordningsföreskrifter
Föreningen skall tillse att god ordning upprätthålls i nyttjandestället samt i anslutning till 
denna i samband med arrangemang i Föreningens lokaler. Detta omfattar även nedskräpning.
Samtliga hyresgäster skall informeras om ordningsföreskrifter och utrymningsrutiner samt 
erhålla kontaktuppgifter till kontaktperson i Föreningen i tillfälle av incident eller 
nödsituation.
Föreningen skall ha en aktuell och relevant krisplan.
Föreningen skall ha fungerande rutiner för att säkerställa att det föreligger polistillstånd när så 
behövs vid arrangemang i Kulturhusets lokaler samt att polistillståndets föreskrifter 
genomförs, exempelvis avseende krav på vakter.
Föreningen skall säkerställa att arrangemang i Kulturhuset riktade till barn och ungdomar är 
alkohol- och drogfria.  

10§ Ersättningslokaler
I det fall Föreningen upplöses ska KJK verka för att de föreningar, organisationer och grupper 
som hyr av Föreningen erbjuds andra lokaler.

11§ Force Majeure
Parterna fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga 
skadestånd om åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, på grund av arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller 
ingrepp av offentlig myndighet som parterna inte råder över eller heller kunnat förutse.

12 § Överlåtelse
Nyttjanderätten får inte överlåtas, helt eller delvis, utan KJK:s skriftliga godkännande.



13§ Giltighet
Detta avtal löper parallellt med den mellan parterna gällande uppdragsöverenskommelsen och 
upphör samtidigt som denna. Föreningen har vid frånträde inte rätt till någon 
frånträdesersättning eller ersättning i form av nytt nyttjandeställe.

Av detta avtal är två exemplar upprättade och mellan parterna växlade.

Jönköping den Jönköping den

Kultur Jönköpings kommun Föreningen Kulturhuset i Jönköping

__________________________ _________________________       
X X 

__________________________ __________________________
X X
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