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Jönköpings kommun 

 

Jönköping 20190903 

 

Betr avtal kring arrenden för föreningar i Jönköpings kommun 

 

Under en tid har vi i idrottsalliansen fått alltfler frågor från föreningar angående avtalslängden för 

arrenden i Jönköpings kommun och kommunens strategi. När flerårsavtal av olika anledningar ska 

skrivas om verkar strategin från kommunens sida vara att skriva om till löpande avtal med ett års 

ömsesidig uppsägning. Vad vi förstår är anledningen att många markområden/byggnader kan behöva 

tas i anspråk av kommunen i närtid och att man därför inte vill låsa upp sig. Men kortsiktigheten får 

flera oönskade konsekvenser för föreningarna med osäkerhet kring verksamhets- och 

anläggningsutveckling. Dessutom förutsätter investeringsbidrag från olika aktörer från tio- till 

treåriga arrende-/nyttjanderättsavtal. Så är fallet bl a när det gäller: RF:s anläggningsbidrag, 

Allmänna Arvsfonden och Leader. 

 

Detta innebär att föreningar som vill investera i sina anläggningar riskerar att stå utan väsentliga 

bidrag, vilket kan omöjliggöra önskad anläggningsutveckling. Det påverkar i många fall såväl 

föreningens medlemmar, som allmänhet, och möjligheter till verksamhets- och 

arrangemangsutveckling i ett bredare perspektiv. 

 

Vi har också haft dialog med företrädare för Kultur- och Fritidsförvaltningen när det gäller 

problematiken såväl när det gäller arrendefrågor som marknadsanpassning av hyror. De har också 

bistått såväl idrotts- som andra föreningar som behöver stöd i förhandlingar med Tekniska Kontoret. 

Man har också i flera fall lyckats lösa längre avtal. 

 

Vi skulle gärna vilja diskutera föreningarnas problematik på detta område tillsammans med lämpliga 

företrädare från Tekniska Kontoret och gärna Kultur- och Fritidsförvaltningen. Kanske finns det 

öppningar i denna fråga som kan medverka till att skapa långsiktigare trygghet för föreningarna, 

möjlighet att hämta hem externt investeringskapital och kanske till en smidigare handläggning. 

 

Vi ser fram emot ert svar och hoppas ni har möjlighet att avsätta tid för ett möte, gärna inom den 

närmaste månaden!  

 

Vänliga hälsningar 

Jönköpings Idrottsallians 

 

Bengt Edh    Christina Ericsson 

Ordförande    Sekreterare 

070-31 77 404    Tel 070-450 54 05 


