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Sammanfattning av ärendet 
ABF erbjuder sig att fungera som en aktör som aktivt arbetar för att genom egna och andra 
arrangörer ansvara för att utveckla verksamheten på Futurum. ABF erbjuder sig även för att 
svara för att den tekniska utrustningen. Som ersättning för detta föreslår ABF att föreningen 
själva får behålla intäkterna från uthyrning samt att ersättning utgår för att underhålla den 
tekniska utrustningen 
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Kultur- och fritidskontoret föreslår .att ABF beviljas bidrag på 200 000 kronor för2017 samt att 
föreningen får behålla intäkterna från lokaluthyrningen och entreavgifter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den23mars 2017 

F örslag till avtal daterad den 24 mars 2017 

Ärendet 
ABF Södertälje Nykvarn är idag en av kommunens största kulturarrangörer. ABF har idag en 
omfattande musikverksamhet i Järna med stor bredd av olika musikstilar. Musikverksamheten 
har även en mycket stor kompetens inom ljud och ljus. Som arrangör av olika 
kulturarrangemang har ABF dessutom omfattande köntakter med andra utövare av kulturell 
verksamhet. 

ABF har nu ansökt om ett driftsbidrag för att utveckla Futurum till en aktiv plats för olika 
former av kulturverksamhet. 

ABF erbjuder sig att fungera, dels som en aktör som aktivt arbetar för att genom egna och andra 
arrangörer ansvara för att utveckla verksamheten på Futurum. ABF erbjuder sig även för att 
svara för att den tekniska utrustningen. Som ersättning för detta föreslår ABF att föreningen 
själva får behålla intäkterna från uthyrning samt att ersättning utgår för att underhålla den 
tekniska utrustningen. 

Futurum i Järna har under det senaste året fått en teknisk upprustning för att kunna fungera som 
ett kulturcentrum i Järna. Med den utrustning som nu finns är det möjligt att genomföra olika 
typer av avancerade arrangemang. Utrustningen kräver emellertid viss teknisk kompetens för att 
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kunna användas på ett bra sätt. Kontoret saknar idag den kompetensen för att kunna använda 
utrustningen fullt ut. 
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Kultur- och fritidskontoret föreslår att ABF beviljas bidrag P.å 200 000 kronor för 2017 samt att 
föreningen får behålla intäkterna från lokaluthyrningen och entreavgifter. 

Kontoret föreslås att ges i uppdrag att teckna ett avtal med ABF som tydliggör föreningens 
ansvar och åttaganden. A v avtalet skall tydligt framgå nämndens krav på verksamhetens 
innehåll. Kontoret föreslår att det av avtalet skall framgå att ABF skall åta sig att i egen regi 
eller med andra arrangörer erbjuda minst 50 offentliga arrangemang under 2017. Av dessa skall 
minst 30 av arrangemangen rikta sig till barn och ungdom. Detta följs upp kvartalsvis genom 
statistik som ABF redovisar till nämnden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
200 000 kronor finansieras från nijmndens anslag för kultur. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Kommundelsnämnden beviljar ABF Södertälje Ny kvarn 200 000 kronor i driftsbidrag för 2017 . 

. Kommundelsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidskontoret att teckna avtal med ABF för 2017. 
1\ 

Kultur- och fritidschef 

Handläggare: Anders Siljelof 
F ö rening och anläggningschef 
Kultur- och fritidskontoret 
Telefon (direkt): 08 523 028 62 
E-post: anders.siljelof@hotmail.com 

Beslutet skickas till 

Förening och anlä gningschef 
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Avtal med ABF Södertälje om Futurum 
Järna. 

§l Parter 
Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Järna kommundelsnämnd, nedan 
kallad KDN, och Arbetarrörelsens bildningsförbund i Södertälje(ABF) (org. nr. 
815600-4403), nedan kallad föreningen. 

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

§ 3 Avtals tid 
Avtalet gäller för perioden 20 l 7-04-0 l till och med 2017-12-31. Avtalet upphör 
automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning. 

§ 4 Allmänna Riktlinjer 
Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer får fåreningsbidrag. 

§ 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 
• Arbetarrörelsens bildningsförbund i Södertälje(ABF) erhåller ett bidrag 

på 200 000 kronor per år. 

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

Futurum i Järna. 
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Södet1älje den 2017-03-24 

Föreningen skall arbeta för att främja ett brett kulturutbud i Järna. Fokus 
ligger på att tillgängliggöra kultur för barn och ungdomar. 

Föreningen förbinder sig att åta sig att i egen regi eller med andra 
arrangörer erbjuda minst 50 offentliga arrangemang under 2017. 

Föreningen förbinder sig att ansvara föra att minst 30 av arrangemangen 
genomförs för barn och ungdomar under 20 l 7. 

Föreningen skall medverka med programverksamhet under Kulturnatten 
som arrangeras ojämna årtal av kommunen och föreningslivet m m. 

Intäkter från lokaluthyrningen och entreavgifter tillfaller föreningen . 

Föreningen förbinder sig att följa den av kommunen fastställda 
uthyrningstaxan för lokaler som bland annat innebär O-taxa på barn och 
ungdomsverksamhet(0-20 år) 

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

Föreningen ansvarar också för teknisk service och support av ljus och 
ljud anläggning i Futurum inför evenemang. 

Föreningen ska aktivt samverka med andra föreningar i Järna . 

Föreningen förbinder sig att fullfölja sin verksamhetsplan för 2017 . 

Föreningens verksamhet skall vara drogfri . 

§ 8 Förnyat avtal 
Under andra halvåret 2017 möts partema för att påbörja diskussionen om ett 
eventuellt nytt avtal för perioden efter 31 december 2017. 

§ 9 Hävning 
Part får häva detta avtal om motpart inte följer 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 
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Vill någon av parterna säga upp detta avtal med avslutning före 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 för detta avtal väsentligen 
förändras under avtalsperioden och detta inte sker tillföljd av avtalsbrott, ska 
parterna i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet. 

Med väsentligt förändrade förutsättningar förstås här bland annat en för 
föreningen förändrad associationsform, så som en övergång från ideell 
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 Arbetarrörelsens bildningsförbund i 
Södertälje(ABF) och KDN. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, 
varav parterna tagit varsitt exemplar. 

Södertälje den ___ / ___ 2017 

För Järna kommundelsnämnd 

Anders Siljelöf 
F ö rening och anläggningschef 
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Södertälje den ___ / ___ 2017 

För Arbetarrörelsens 
bildningsförbund i Södertälje(ABF) 

Peter Friström 
Ordförande 


