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Järna Kommundelsnämnd 

Avtal för Kulturföreningen Urban Campanys kulturverksamhet 
"Gula villan". 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturföreningen Urban Company i Järna har inkommit med en ansökan om ett 

föreningsbidrag på 200 tkr för kulturverksamhet i Järna. Föreningen har haft ett bidrag på 

200 tkr per år för föregående avtalsperiod 2014-2016. Avtalet har omarbetas för att bättre 

kunna följa upp föreningens verksamhet och nu föreslås införa likalydande skrivningar 

som med avtalet för Futurum ABF. 

Beslutsunderlag 

Avtalet för 2017-2019 

Ärendet 

Kulturföreningen Urban Company i Järna har inkommit med ansökan om ett bidrag på 

200 tkr för sin verksamhet för år 2017. Föreningens målsättning är att erbjuda offentliga 

evenemang och kurser för vuxna, barn och ungdomar. Urban Company samverkar också 

med övriga föreningar inom Järna, t ex Kulturnatten och övrig verksamhet på Futurum. 
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Kontoret föreslår ett avtal med likalydande skrivningar som avtalet med ABF med 

verksamhet i Futurum. Föreningen skall följa upp verksamheten varje kvartal med skriftlig 

rappmi till förvaltningen. Kontoret träffar föreningen minst en gång om året i dialogmöte. 

Om kontoret ser anledning till fler uppföljningar kallar man till fler dialogsamtal med 

föreningen. 

Kontoret föreslår nämnden teckna avtal med föreningen för en tre årsperiod 2017-2019. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:. 

• Kommunen tecknar avtal med föreningen för en avtalsperiod på tre år 2017-2019. 

• Nämndordförande ges i uppdrag att teckna erforderligt avtal. 

Beslutet skickas till: 

Kulturföreningen Urban Company i Järna 

Kof/ förening och anläggning 

Jämakdn 
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Avtal med Kulturföreningen Urban 
Company i Södertälje 

§l Parter 
Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Järna kommundelsnämnd, nedan 
kallad KDN, och Kulturföreningen Urban Company (org. nr. 802435-7454), 
nedan kallad föreningen. 

§ 2 Omfattning 
Avtalet avser Kulturföreningen Urban Company. Kulturföreningen Urban 
Company erhåller från KDN ett årligt verksamhetsbidrag, i den utsträckning, 
under de förutsättningar och i de former som framgår av detta avtal. 
Kulturföreningen Urban Company förbinder sig att bedriva verksamhet i 
Södertälje med inriktning, omfattning och form som framgår av detta avtal. 

§ 3 Avtals tid 
Avtalet gäller för perioden 2017-01-0 l till och med 2019-12-31. Avtalet upphör 
automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning. · 

§ 4 Allmänna Riktlinjer 
Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer för föreningsbidrag. 

§ 5 Samråd 
Föreningen är en ideell förening med fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet 
i Södertälje Kommun. Samråd med KDN gällande verksamhetens innehåll och 
utformning ska ske minst l gång varje verksamhetsår. 

§ 6 KDN prestation 
• Kulturföreningen Urban Company erhåller ett bidrag på 200 000 kronor 

per år. 

§ 7 Föreningens prestation 
• Föreningen förbinder sig att driva en kulturmötesplats för alla åldrar i 

Gula Villan i Järna. 

• Föreningen skall arbeta för att främja ett brett kulturutbud i Järna. Fokus 
ligger på att tillgängliggöra kultur för barn och ungdomar. 
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• Föreningen skall medverka med programverksamhet under Kulturnatten 
som an·angeras ojämna årtal av kommunen och fåreningslivet m m. 

• Föreningen fårbinder sig att åta sig att i egen regi eller med andra 
anangörer erbjuda minst 50 offentliga arrangemang under 2017. 

• Föreningen forbinder sig att ansvara föra att minst 30 av anangemangen 
genomfors för barn och ungdomar under 2017. 

• Intäkter från lokaluthyrningen och entreavgifter tillfaller föreningen. 

• Föreningen fårbinder sig att tillämpa O-taxa på barn och 
ungdomsverksamhet (0-20 år) 

• Föreningen förbinder sig att fullfölja sin verksamhetsplan får 2017 och 
2018. 

• Föreningen forbinder sig att redovisa genomförda aktiviteter varje 
kvartal till Kultur- och fritidskontoret 

• Föreningen ska aktivt samverka med andra föreningar i Järna. 

• Föreningens verksamhet skall vara drogfri. 

§ 8 Förnyat avtal 
Under andra halvåret 2019 möts partema får att påbörja diskussionen om ett 
eventuellt nytt avtal får perioden efter 31 december 2019. 

§ 9 Hävning 
Part får häva detta avtal om motpart inte fdljer sina åligganden enligt avtal och 
rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 

§ 10 Uppsägning i förtid 
Vill någon av partema säga upp detta avtal med avslutning fdre avtalstidens 
utgång, måste uppsägning ske skriftlig med angivande av orsak, senast 6 
månader före den tid då man vill att avtalet ska upphöra 

§ 11 Väsentligt förändrade förutsättningar 
Skulle de förutsättningar som legat till grund får detta avtal väsentligen 
forändras under avtalsperioden och detta inte sker tillföljd av avtalsbrott, ska 
partema i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet. 

Med väsentligt fårändrade fårutsättningar fårstås här bland annat en får 
foreningen fårändrad associationsform, så som en övergång från ideell 
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föreningen till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan 
associationsform. Ytterligare kan en kraftig ekonomisk neddragning av anslagen 
till KDN utgöra en sådan väsentlig förändrad förutsättning. 

KDN har vid sådant samråd, i det fall parterna inte kan nå en överenskommelse i 
frågan, rätt att ensidigt avgöra huruvida de förutsättningar som legat till grund 
för detta avtal väsentligt förändrats. 

§ 12 Tvist 
Tvister angående detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

§ 13 Gällande avtal 
Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan Kulturföreningen Urban Company 
och KDN. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit 
varsitt exemplar. 

Södertälje den ___ / ___ 2017 

För Järna kommundelsnämnd 

Hanna Klingborg 
Ordförande 
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Södertälje den ___ ./ ___ 2017 

För Kulturföreningen Urban 
Company 

Marin Hemmingsson 
Ordförande 
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KUL TURFÖRENINGEN URBAN COMPANY 

Verksamhetsberättelse 2015 



VERKSAM HETSÅRET 2015-01-01 - 2015-12-31 

styrelsen har bestått av 

• Ordförande Simone Grind 

• Kassör J anathan Ivarsson 

• sekreterare Susanne Hansen 

• Ledamot David Brandberg 

Suppleanter 

Catrin Dammberg 

Oskar sedermark 

ÅRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT VERKSAMHET STABILISERADES 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen har bestått av 

• Robin Tidblom 

• Marin Hemmingsson 

Revisor 

• Hans Rekestad 

Kultur och Fritidsnämnden tog över som hyresvärd för Urban Company och Gula 

Villan och nämdens årliga bidrag utgick därmed. Järna Kommundelsnämnd ger 

fortsatt stöd till Urban Company med ett förlängt kontrakt som dessutom gäller 

2 år i taget. Därmed stabiliserades förutsättningarna för föreningen efter förra 

årets hot om hyreshöjning samtidigt som ett fortsatt förtroende från 

södertälje kommun och Järna Kommundelsnämnd visades. 

UNIK MEDBORGARDRIVEN KULTUR 

En av föreningens visioner med Urban 

Campanys verksamhet är att skapa en 

mötesplats och plattform för 

medborgares kulturinitiativ. Möjligheten 

att skapa offentlig kultur ska inte 

begränsas av finansiering och 

administration. Under året har styrelsen 

Gtilif 
ViliBn 



agerat som mentorer för flera aktörer som blivit delaktiga i skapandet av Järnas 

Kulturliv. Vi ser Gula Villans verksamhet som en viktig plats för kultur som inte 

initieras av kommun, företag och större etablisserade aktörer. 

PLATTFORM FÖR SAMHÄllSFÖRÄNDRING 

Gula Villan har inte utan 

anledning kommit att 

förknippas med Järnas 

gräsrotsrörelser och 

hållbarhetsinitiativ för 

samhällsutveckling. Under 

2015 huserade Järna 

solidaritet i huset, det 

ordnades flertalet 

stödaktiviteter för tex. 

Läkare utan Gränser, 

Föreningen Sofia mfl. 

Järnas olika miljöinitiativ 

såsom OmställningJärna, Den globala klimatmanifestationen Smaka Framtiden 

och studiefrämjandets hållbarhetskurser använde frekvent huset. Även initiativ 

kring jämlikhet och rättvis fördelning såsom Järna Basinkomst, Triolog 

Tankesmedja ochJAK medlemsbank har hållt evenemang i huset. 

URBAN COMPANYS KONSERTKVÄllAR 2015 

Under 2015 har vi på Urban Company berikat Järnas kulturliv med en unik 

musikscen fullspäckad av kvalite och en frisk blandning och bredd av olika 

artister och musikstilar. Jazz, soul, reggae, hip hop, folkmusik,rockabilly, 

världsmusik, pop, vismusik, storytelling, körer och cumbia har alla fått sin kväll. 

På scen har vi haft lokala band, nya förmågor, mer välkända band inom Sverige 

och band från Nya Zeeland, Senegal och USA. 

En publik av barn och vuxna i alla åldrar kommer till huset för att mötas, dansa 

och avnjuta god mat och dryck, detta har skapat en fantastisk atmosfär som är 

svår att hitta utanför Järna. Med den unika stämningen och bemötandet så 

växer Gula Villan i Järnas rykte i musiksverige om att vara en scen och kulturhus 

dit artister vill komma och uppträda samt att publiken ser fram emot de olika 



kulturprogrammen. Inget band eller publik har lämnats oberörd. Potentialen att 

skapa ett kulturhus fullt med musik, dans och teater finns och med ytterliggare 

medel skulle mängden kunna öka. 

Numera får Urban Company 

flera förfrågningar var je vecka 

av band som vill spela för en 

nationellt känd danspublik. 

stora namn som besökt Gula 

Villan under året är 

Fastpåholmen, Paraden, Partiet, 

Bellaroush, Markandeya, 

Kolonien, Rohey. Vi har också 

flera intiativ såsom Varma 

Fötter och Glada Fötter som är 

nätverk som tillsammans 

arrangerar öppna spelmankvällar där huset fylls av musiker från hela Sverige. En 

atmosfär där du är både musiker, åhörare, dansare och arrangör samtidigt. 

SKÖTSEL AV DAGLIG DRIFT l GULA VILLAN 

2014 identifierades 4 ansvarsroller för att få verksamheten i Urban Company 

att fungera. styrelsen har under året jobbat vidare med att hitta en driftsform 

som kan fungera långsiktigt för föreningen, skapa stabilitet gentemot 

medarrangörer, på sikt förbättra Gula Villans kvalitet och leda till utökad 

verksamhet. Detta innebär att föreningen anlitar en administratörsansvarig och 

en vaktmästeriansvarig. styrelsen förväntar sig också att detta kommer bidra 

till föreningens externa kommunikation, förbättrad hantering av medborgares 

engagemang samt ett mer ordnat och vackrare hus. 

KULTURLOV MED EXTRASTÖD FRAN SÖDERTÄUE KOMMUN 

Under vecka 44 var det höstlov och vi vill att detta skulle bli en barn- och 

ungdoms intensiv vecka på Gula Villan och skapade därför ett gäng events, där 

allt var gratis! På måndagen visade Teater Bambino föreställningen Pricken. 

Platserna såldes slut flera dagar innan och förställningen var mycket uppskattad 



av både barn och föräldrar. På kvällen kom Eldsyster (Mia och Helena och bjöd 

på eldshow ute på baksidan. Det kom ca 40 pers i alla åldrar som njöt av deras 

talang och magin som skapades med elden i mörkret. Efteråt bjöds de som ville in 

till en workshop där de fick prova på olika former av cirkusutrustning. 

På onsdagen hade teatergänget Imagino premiär med sin interaktiva musiksaga 

Smultronstället. Stora salen var så gott som fullsatt och barn, unga och vuxna 

var med och skapade sagan genom uppbyggnad av scenarion, dansande och 

spelande på instrument. I pausen serverades fika i alla dess former mot 

donation. Responsen efteråt var rakt igenom jublande! På fredagen visades det 

film, först för de mindre barnen och därefter för de lite äldre. Galleriet hade 

fått en ny look inredd med madrasser och kuddar och det bjöds på popcorn. Det 

var 20 respektive 15 besökare på plats. Därefter kom Imagino tillbaka och 

gjorde en fortsättning på musiksagan Smultronstället. Lika uppskattat denna 

gång! 

På lördagen bjöds barn och unga in till att gratis prova på dans/kampsporten 

Capoeira, i två omgångar riktade till olika åldrar. Inte lika välbesökt som eventen 

tidigare i veckan men dock mycket uppskattat! 

GALLERI, KONST OCH VERNISSAGER 

Under året har Lars Bjursell kurerat 

utställningarna i Gula Villans nyrenoverade 

Galleri på övervåningen. Utvalda 

konstnärer har frekvent haft välbesökta 

vernissager under helgerna och även i 

restaurangen har nya utställningar avbytt 

varandra. 

ÖVERSLAG PA BESÖKSSTATISTIK 

Årets verksamhet har liknande besöksantal som föregående år. 

Genom att göra ett enkelt överslag av antal besökare till huset var je månad i 

termin är det över 1400 besökare. 

Över 150h av aktiviteter i huset var je månad i termin. 
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ANPASSNING AV HUSET EFTER VAR VERKSAMHET 

Trots vissa oklarheter kring gränsdragningar och hyresvärdens ansvar att hålla 

huset i gott skick har Urban Company tagit initiativ för att anpassa huset till 

verksamheten. Galleriet har målats om, Trädgården har bör jat utformas som en 

attraktiv sommarmötesplats med stadsodling och under en trevlig arbetsdag 

byggdes en veranda för huset. 

UTBILDNING TILLSAMMANs MED ABF 

Tack vare ABF och föreningen lyckades vi under året utbilda flera medlemmar 

och arrangörer i design och layout av evenemangsaffischer och diverse 

tryckmateriaL 

BRED PUBLIK 

Det är lite av en myt att Gula Villans besöksgrupp är smal. Eftersom huset har 

ett så stort utbud och dessutom väldigt olika typer av arrangemang och 

samarbetspartners så besöks huset av en bred publik. Vi ser att en viss typ av 

evenemang tex. kvällsKonsert-och danstillfällen har en smalare publik vilket vi 

tror på flera sätt speglar vilka personer det är som överhuvudtaget besöker 

denna typ av evenemang. Kommande år avser föreningen att fortsätta jobba mot 

att skapa en ännu bredare publik till alla våra aktiviteter. 

"Om världen vore som Järna • 
skulle detvara fred" W 
Folkmusik, v~rldsmus ik och 3ltern3tiv rock- det blev en sp~ck3d musikfest i Gul3 vill3n till stöd för L~k3re 

ut3n gr~nsers 3rbete för m~nniskor pil flykt. 
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