
Mellan Stockholms Stad genom dess kulturnAmnd, org nr 21200fr-0l42nedan kallad forvaltningen och
ftireningen Alviks Kulturhus, org nr 802455-1395 nedan kallad foreningen har ingitts foljande

Samverkansavtal fiir samlingslokalen Alviks medborgarhus under
fiirsiiksperioden | | 0701-l 2 | 23 |

l .  Avtalsinneh&l l

Pafternas itagande regleras av

1) skriftliga iindringar och till?igg till avtal.
2) detta avtal.
3) bifogade bilagor enligt punkt 27 nedan.

Om det i ovan n?imnda avtal forekommer uppgifter eller fcireskrifter som strider mot varandra giiller
handlingarna i ovan angiven ordning om inte omstZindigheterna uppenbarligen foranleder till annat.

2. Syfte och mAl

Syftet med detta samverkans avtal ar att under forsoksperioden 201 1-07-01 - 2012-12-31 ge foreningen
mojlighet prova pA att driva verksamheten Alviks Medborgarhus.

MAlsdttningen dr attverksamhets- och personalansvar efter forsoksperiodens slut ska dvergi till foreningen.
Detta under foruts?ittning att parterna kommer civerens.

3. Verksamhetens omfattning

Foreningen 6tar sig att vid Alviks Medborgarhus bedriva allmiin samlingslokalverksamhet och upplita
lokaler for uthyrning till foreningar, foretag och privatpersoner som registreras genom bokningen pi
idrottsforvaltningen, vardagar mellan 8-22, under fredagar och l<irdagar mellan 8-03.00, samt sondagar
mellanS-22.

4. Huvudmannaskap

Forvaltningen iir huvudman och ytterst ansvarig for verksamheten under forsoksperioden.

5. M&1, rilalinjer fdr verlcsamheten och fdreningens &togande
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer, m6l och krav som giiller for samlingslokaler i Stockholm stad
samt allmiinnalagar och foreskrifter. Foreningen Ffiar sig att frilja stadens regelverk och foreskrifter for
samlingslokaler i Stockholms stad. Se bilaga 1.

6. Personal

Under forsoksperioden kommer personalansvaret attligga pA forvaltringen. Fcirvaltningen har genom
forest6ndaren ansvar for daglig drift och arbetsledning. Forest6ndaren ska i nZira samarbete med foreningen
planera arbetet Forvaltningen och foreningen ska tillsammans se till att personal fhr information om vad det
innebiir atlvara anst2illd av en forening.

Forvaltningen forbinder sig att genom forestandaren dokumentera verksamheten och fortl<ipande fcira
bokningsstatistik dver uthyrning, programverksamhet och an&a relevanta uppgifter fbr verksamheten.
Foreningen och fcirvaltningen 6tar sig att omsesidigt och pi eget initiativ och fortlopande informera om
forhAllanden som dr av betydelse for verksamhetens drift.

Foreningen ansvarar for att information och marknadsforing av Alviks Kulturhus offentliggors, delges
forvaltningen och lokala foreningar.

Forvaltningen ska informera och marknadsfora Alviks Kulturhus via stadens hemsidor for samlingslokaler
och stir for kostnader for bokningsadministrationen vid idrottsforvaltningen och for att ingi i
bokningssystemet Booking.
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Fdrvaltningen 6tar sig att under forsoksperioden erbjuda, arrangetra och sta for kostnaderna for att styrelsen
for Alviks Kulturhus fir en adekvat utbildning i vad det innebiir attvara arbetsgivare.

7. Uppfiil jning,kontroll,utviirdering

Forvaltningen har ratt attkontrollera och folja upp verksamheten och ska ftjr detta iindamii dga tilltrade till
de lokaler diir verksamheten bedrivs samt fA tillging till s6dana uppgifter om verksamheten som kommunen
anser vara nodviindiga.

Foreningen ska ge forvaltningen insyn i foreningens ekonomiska stiillning genom
att senast tre minader efter verksamhetsarets slut l2imna en skriftlig verksamhetsberiittelse med bokslut till
forvaltningen.

Fdrvaltningen ska ge foreningen insyn i foreningens ekonomiska sttillning genom

att kontinuerligt informera om pi ftirvaltningen bokforda kostnader for Alviks Kulturhus.

Forvaltningen 6tar sig att bisti foreningen med insyn i angeliigenheter som beror ekonomi och
verksamhetsomfathrin g som foreningen onskar.

Forvaltningen ansvarar for att infor beslut som beror verksamheten rddgora med ftirenigen.

Forvaltningens revisorer eller av forvaltningen utsedd granskare ska ha ratt att pi samma siitt som i

verksamhet i kommunal regi kontrollera och utviirdera verksamheten. Foreningen forbinder sig att aktivt

medverka vid och underliitta deras arbete.

8. Ant idiskr iminering
Foreningen forbinder sig att fdlja giillande diskrimineringslagstiftning samt forvaltningens jiimstiilldhets- och

m6ngfaldsplan, se bilaga 2. Foreningen iir skyldi g att ph begiiran av ftirvaltningen skriftligen redovisa de

Atgiirder, uppriittade planer m.m. som vidtagits med anledning av dessa lagar.

9. Personaliivertagande m.m.

Efter forsoksperioden l2l231om verksamhetsansvaret overg6r tillforeningen, ska tillsvidareanstiilld
personal som finns i verksamheten 121231 erbjudas anst?illning i foreningen i enlighet med de villkor som
anges i 28 $ MBL och 6b $ LAS

Villkor for personalovertagande och ers?ittning ftir semesterdagar ska regleras di i ett separat avtal mellan
forvaltningen och foreningen. Foreningen f6r inte vidta Atgiird som medfor, eller kan vdntas medfora
isidosiittande av lag eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som iir allm?int godtaget inom
foreningens avtalsomrAde.

10. Arbetsmilji iansvar
Under forsoksperioden har forvaltningen samordningsansvaret som regleras i 3 kap 7d $ arbetsmiljolagen
(AML) samt i 4 $ arbetsmiljoforordningen. I enlighet med detta ansvar ska ftirvaltningen ?igna siirskild
uppmiirksamhet it risker ftir att medarbetarna utsiittas for hot och vAld. Ftireningen 6tar sig att folja lokal hot
och vALldsplan for Alviks Medborgarhus, se bilaga3. Den och allm?in information kring hot och vild ska
forvaras i en p2irm vid Alviks Medborgarhus.

Fdrvaltningen ansvarar for att senast 1 1 083 1 genomfora en skyddsrond. Protokoll frin denna skyddsrond
bifogas senast 1 1083 1, se bilaga 4.

Forvaltningen ansvarar for arbetsmiljorelaterade kostnader under ftirsoksperioden.

I l. Anmilningsplikt och meddelandefrihet
Forvaltningen ansvarar for att all verksam personal har kiinnedom om och tillZimpar bestiimmelserna om
anm?ilningsplikt i 14 kap 1 $ socialtj?instlagen.
Foreningen iir medveten om att personalen har meddelarfrihet som offentliganstdlld personal.

12. Mirjit
Foreningen och forvaltningen ska efterstriiva att minimera negativt miljopiverkande faktorer i verksamheten.
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13. Avgifter
Kulturniimnden beslutar om hyresnivAerna for samlingslokalverksamheten i Alvks Medborgarhus under
fdrsdksperioden. Under forsoksperioden ska foreningen fakturera hyresg2isterna av samlingslokaler vid
Alviks Kulturhus. Foreningen ska disponera dessa intiikter for driftskostnader relaterade till Alviks
Medborgarhus under forsoksperioden. Eventuellt dverskott efter det att 6rlig avst2imning har gjorts mellan
parterna tillfaller fiireningen och ska anviindas for verksamhetsutveckling.

| 4. Ersiittning
Foreningen har ansdkt om verksamhetsstdd for samlingslokaler fr6n kulturniimnden under fiirsdksperioden
enligt de villkor och riktlinjer som g2iller for lokalfiirvaltande organisationer. Snarast efter detta avtals
undertecknande kommer ett initialt stod pi 100 000 kronor att utbetalas frin forvaltningen till fioreningen,
senast 1 107 1 5. Forvaltningen har riitt att disponera resterande avsatta medel ftir personal- och lokalrelaterade
kostnader vid Alviks medborgarhus. I vecka 48 under2011 och 2012 skall en avsldmning av den
ekonomiska situationen goras av parterna. Forvalfiringen dger dbrefter ratt att fakturera foreningen for
kostnader overstigande det beviljade stodet frin kulturnrimnden, alternativt skyldighet att till foreningen
utbetala ett eventuellt civerskott, dock senast 12112 rcspektive ir. Fakturor ftir kostnader ftir verksamheten
vid Alviks Medborgarhus som skickas till kulturforvaltningen ska presenteras och godkiinnas av foreningen
innan de betalas av forvaltnineen.

| 5. Lokaler och hyresavtal
Forvaltningen iir hyresglist och har hyresavtal med fastighetsiigaren FSK (Fastighetskontoret) for lokalen
Alviks Medborgarhus, Gustavslundsviigen 168, plan 2 och3.

Foreningen 6tar sig att ansvara ftir samlingslokalverksamheten i lokalen Alviks Medborgarhus . Fdreningen

ager rdtt attnyttja lokalerna for samlingslokalsverksamhet och kulturverksamhet i egen regi och i samverkan
med andra aktorer. G?illande hyresavtal mellan Kulturforvaltningen och Fastighetskontoret bifogas som

bilaga 5. Foreningen har inte rdtt att hyra ut ytor avsatta ftir samlingslokalsverksamhet till permanenta
hyresgdster, se bilagd ritning, bilaga6.
Under forsoksperioden avsiiger sig ftireningen indirekt besittningsskydd ftir Alviks Medborgarhus, detta
regleras i ett separat avtal, se bilagaT.

Forestindaren ansvarar ftir daglig skdtsel och ftir normala vardagliga kontakter med bostadsbolag oeh andra

hyresgdster i fastigheten. F<jrestindaren ska delta i si kallade husmdten mellan hyresgiistema i fastigheten

och att ansvara ftir brandskydd och brandskyddsdokumentation i samlingslokalen Alviks Medborgarhus.
Foreningen har ej riitt att genomfora ftiriindringar av lokalerna genom ombyggnationer eller omdispositioner
utan samrAd med och skriftligt godkiinnande av forvaltningen.

Lokalerna upplites i befintligt skick. Besiktning ska ske vid detta avtals ingiende och vid avtalsperiodens

slut. Vid besiktning ska protokoll over lokalernas skick upprZittas och undertecknas av parterna och bifogas

dettaavtal som bilaga, se bilaga 8
Under juni 20ll har en elrevision genomforts och bifogas detta avtal som bilaga9.

Fcirvaltningen ansvarar for verkstiillandet av beslut om reparationer, investeringar och ombyggnationer under

avtalsperioden efter samrid med foreningen.

F<irvaltningen har uitt attbestdlla reparationer vid allvarliga fel utan attinhdmta foreningens synpunkter.

16. Lokalvdrrd
Forvaltningen svarar for daglig lokalvird genom upphandlad entreprencir.
Foreningen ansvarar for att varje hyresgaist som hyr lokaler i Alviks Medborgarhus informeras om att
lokalerna ska stddas och Aterstiillas.

17. Inventarier och utrustning
Fdreningen far ftir verksamhet vid Alviks Medborgarhus nyttja fiirtecknad egendom. Forteckningen
upprbttas under juni 2011 och bifogas diirefter detta avtal, bilaga 10. Det iligger foreningen att viil virda
egendomen. Foreningen ansvarar for uppkommen reparations- och underhillskostnad av inventarier liksom
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for nyanskaffning. De inventarier och den utrustning som foreningen inforskaffar ska fortecknas siirskilt och

tillhor ftireningen.

18. Kostnadsansvar

Foreningen svarar ftir samtliga kostnader som giiller telefon, TV, IT-utrustning, kopiator och larm-

utrustning under hela forsoksperioden. Under 2011 ska alla giillande avtal inventeras och

sammanstiillas i en forteckning och d2irefter bifogas dettaavtal som bilaga 11. Frigor om eventuella

ftirliingningar eller uppstigningar av a\tal ska beslutas i samrid mellan forvaltningen och

ftireningen. Fiirvaltningen svarar ftir lokalrelaterade kostnader som hyra, el, sophiimtning och

vatten. Fd,reningen ansvar fcir lcipande verksamhetskostnader under forstiksperioden.

19. Fiirsiikringar
Foreningen ska teckna och under avtalstiden vidmakth6lla ansvarsforsiikring som hAller forvaltningen

skadeslos vid skada. Kopia pA ansvarsforsiikringsbrev skall delges forvaltningen.

20. Skadest&ndsansvar
Foreningen svarar for skadestind om skadan villats av foreningen eller av foreningen anst?illd personal.

Forvaltningen svarar for skadestind om skadan villats personal som denna ansvarar fcir.

2a. Partsbyte,underentreprentirer
Detta altal och den verksamhet som regleras i det far inte, varken helt eller delvis, utan forvaltningens
godktinnande <iverlAtas pA eller uppdras 6t annan aktor.

22. Kontraktsbrott mm

Om foreningen inte fullgdr sina itaganden enligt avtalet och efter anmodan inte inom skiilig tid vidtar

riittelse far ftirvaltningen antingen avhjiilpa bristen pi foreningens bekostnad eller gora avdrag pA

ersiittningen.

Vid kontraktsbrott av vlisentlig betydelse dger part rdtt att hiiva avtalet.

Forvaltningen har ocks6 riitt atlhava avtal om foreningen forsiitts i konkurs eller annars befinner sig vara pi

sAdant obestind att ftireningen inte kan forviintas fullgora sina Ataganden.

21. Force majeure
Om nigon av partemapA grund av myndighets Atgiird, krigshiindelse, strejk, bojkott, blockad eller annan
omstiindighet som han inte kan rida civer dr forhindrad att fullg<ira sina Ataganden enligt detta avtal ska han, i

nridviindig omfattning, vara befriad frin desamma. Foreligger ovan niimnda omstiindigheter har
forvaltningenratt att si l?inge de best6r, sjiilv utfora frireningens itaganden. Ersiittningen till foreningen
reduceras i ftirhAllande till i vilken grad den inte kan fullgora sina Ataganden.

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal f'm inte Aberopas som befrielsegrund.
Parterna ska omgiende informera varandra om det foreligger omstiindighet som kan ftjranleda till?impning av
denna bestiimmelse.

24. Avtalets giltighet
Detta avtal giiller frin och med den 1:a juli 2011 till och med 31:a december 2012. Part ska senast 25:e
november 2012 meddela motpart om dess intention iir aff inte fullfolja deffa samverksavtals intention att
ansvaret och driften av Alviks Medborgarhus ska overgi till foreningen frin och med 2013-01-01.

Villkor for eventuell verksamhetsoverg6ng 2013 regleras i separat avtal.

25. Tvist
Tvist mellan forvaltningen och foreningen om tolkning eller tilliimpning av detta avtal ska avgoras av svensk
allm?in domstol enligt svensk riitt.

26. Kontaktpersoner
Frir forvaltningen: Avdelningschef, Patrik Liljegren tel. 508 31 942.
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Fcir ftireningen: Johan Hcirman tel. 010-716 95 50 '

27. Avtalsbilagor
o Bilaga 1: Riktlinjer ftir allmiinna samlingslokaler.
o Bilaga 2: Fdrvaltnings J?imstiilldhet- och mflngfaldsplan
o Bilaga 3: Lokal Hot och vildsplan.
o Bilaga 4: Protokoll frAn senaste skyddsrond
o Bilaga 5: Kopia pi hyresavtal mellan FSK och kulturftirvaltningen gdllande Alviks Medborgarhus.
o Bilaga 6: Ritning <iver vilka I'tor som ingir i Alviks Medborgarhus och vilka ytor som foreningen har

skyldighet att upplita ft)r samlingslokalverksamhet.
o Bilaga 7: Overenskommelse om att foreningen avstar frin indirekt besittningsskydd ftir Alviks

Medborgarhus.
o Bilaga 8: Besiktningsprotokoll.
o Bilaga 9: Elrevision
o Bilaga 10: Inventarieforteckning (Bifogas senast i 10630)
o Bilaga 11 :Frirteckning over g[llande avtal lor telefon; TV, IT-utrustning, kopiator, larm, bevakning,

stddning med mera vid Alviks Medborgarhus

Detta avtal har upprlittats i Wi likalydande exemplar varav pafternatagitvarsitt.

stockhorm d"" 
ry/h.:.(/

stockhorm d"' ...h /./:.? { :/8

l9tt{ulturfnnas\
tg,.*' U*

Belit Svedbers
Kulturdirektdr

s(7)


