
Uppdragsöverenskommelse

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

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

Bakgrund
På Tändstickområdet i Jönköping finns Kulturhuset som är lokaler som upplåtits för 
kulturhusverksamhet. Verksamheten samordnas av Föreningen enligt överenskommelse med 
KJK. Fastigheten ägs av Jönköpings kommun.

Syftet med denna överenskommelse är att reglera verksamheten i Kulturhuset i Jönköping. 
Till grund för överenskommelsen ligger kulturplanen för Jönköpings kommun.

Ett separat och parallellt avtal för upplåtelse av lokaler i E-huset på Tändsticksområdet (nedan 
nyttjanderättsavtalet) har upprättats mellan KJK och Föreningen (bilaga 1). 

§1 Verksamheten
Kulturhuset i Jönköping är ett kulturhus av kommunalt intresse att utveckla. Grunden för 
avtalet är att Kulturhuset i Jönköping skall:

� stå självständigt och obundet gentemot politiska partier och religiösa organisationer.
� innefatta en mångfald av kulturformer med fokus på målgruppen barn och unga.
� omfatta producerande och arrangerande verksamheter.
� vara öppet och tillgängligt.
� verka för tolerans, demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter.

§2 Mål
Parterna är överens om att det övergripande syftet med Kulturhusets verksamhet är:

� att ge föreningar tillgång till fungerande lokaler och se till att dessa lokaler är uthyrda 
och nyttjas.

� att vara en samlingspunkt för föreningar, kulturgrupper och enskilda som vill bedriva 
och utveckla verksamhet inom kulturområdet i Jönköpings kommun.

� Att genom strategisk och medveten informationsspridning sträva efter att nå en så bred 
publik som möjligt.

§3 Uppföljning och utvärdering
� Löpande uppdragsdialoger mellan KJK och Föreningen skall hållas.
� Föreningen skall till KJK senast den 30 november varje år lämna in verksamhetsplan 

och budget för kommande år samt redovisning av verksamhet från och med den 1 
december föregående år.

� Föreningens verksamhet skall redovisas till KJK årligen i form av verksamhets-
berättelse och granskat bokslut efter varje verksamhetsår inlämnas till KJK. I 
verksamhetsberättelsen skall det tydligt framkomma vad som gjorts för att uppnå de 
övergripande målen i denna överenskommelse. Graden av måluppfyllelse bedöms av 
KJK och kan komma att påverka framtida bidragsgivning.



� I redovisningen skall det ingå en översikt över genomförda arrangemang samt om 
dessa i första hand är riktade till barn och ungdomar. I tillämpliga fall redovisas antal 
sålda biljetter alternativt bedömt antal besökare.

� KJK har rätt att för uppföljning och utvärdering av verksamheten utse en adjungerad i 
Föreningens styrelse samt genomföra extern granskning av verksamheten.

§4 Ekonomi
� Beslut om årligt kommunalt verksamhetsbidrag fattas efter redovisning av föregående 

års verksamhet upp till den ram som beslutas i kommunens verksamhets- och 
investeringsplan.

� Föreningen förutsätts anpassa verksamhetens omfattning efter de givna ekonomiska 
förutsättningarna. Om Föreningens verksamhet förändras väsentligt i förhållande till 
den planering som ligger till grund för överenskommelsen skall KJK kontaktas. 
Sådana förändringar kan medföra att de ekonomiska bidragen påverkas.

� KJK skall kontakta Föreningen om det uppstår väsentliga förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna som ligger till grund för KJK:s del av överenskommelsen. Sådana 
förändringar kan medföra att Föreningen inte behöver uppfylla sin del av 
överenskommelsen.

� Eventuell drift av Café Nyfiket bokförs och redovisas separat. Kommunala bidrag får 
inte utnyttjas för att finansiera caféverksamhet.

§5 Avtalsperiod och giltighet
Uppdragsöverenskommelsen löper med en giltighetstid från 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.

Uppdragsöverenskommelsens giltighet förutsätter ett mellan parterna gällande 
nyttjanderättsavtal.

§6 Hävning
Vardera part har rätt att häva detta avtal om någon part har begått ett väsentligt avtalsbrott 
gentemot den hävande parten och rättelse inte skett utan dröjsmål.

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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