Mellan å ena sidan Trollhättans kommun, 212000-1546, och å andra sidan
Vänersborgs kommun, 212000-1538, var och en nedan benämnd ”Part” och
gemensamt ”Parterna”, har denna dag träffats följande

KONSORTIALAVTAL

§1

Bakgrund

Detta avtal innehåller bestämmelser med anledning av den samverkan rörande
tillhandahållande av utbildning inom de frivilliga skolformerna som Parterna
avser att inleda genom bildandet av kommunalförbundet Kunskapsförbundet
Väst (nedan ”Förbundet”).
Förbundet ska bildas med verkan från och med den 1 juli 2012. Förbundet ska
dock inleda sin egentliga verksamhet först den 1 januari 2013. Perioden 201207-01 till 2012-12-31 benämns nedan ”Övergångsperioden”.
Om det i den för Förbundet gällande förbundsordningen och i detta avtal
förekommer motstridiga uppgifter, ska bestämmelserna i förbundsordningen
äga företräde. Det regelverk som i detta avtal föreskrivs för Övergångsperioden
ska dock äga företräde framför vad som anges i förbundsordningen.
§2

Verksamhetsövergång

De skolenheter som respektive Part ska föra över till Förbundet förtecknas i
bilaga 1. Vardera Part svarar för att upprätta och med Förbundet ingå de
inkråmsöverlåtelseavtal som erfordras för detta ändamål. Parterna är överens
om att verksamheterna ska överlåtas till Förbundet med tillträde den 1 januari
2013. Fler bestämmelser härom återfinns i § 5.

Parterna är ense om att inkråmsöverlåtelserna kommer att ge upphov till
verksamhetsövergångar i den mening som avses i lagen (1982:80) om
anställningsskydd (LAS). Vardera Part svarar för att fullgöra de skyldigheter
som enligt LAS och i övrigt tillämplig arbetsrättslig lagstiftning ankommer på den
såsom arbetsgivare.
§3

Pensionskostnadsreglering

För personal som med anledning av detta avtal övergår från anställning hos
Parterna till Förbundet ska respektive Part stå för sina ekonomiska
pensionsåtaganden fram till dess personalen övergår till Förbundet. Från och
med den 1 januari 2013 svarar Förbundet för framtida pensionsåtaganden
gentemot sina anställda.
§4

Semesterlöneskulder m.m.

Förbundet ska per den 1 januari 2013 överta de semesterlöneskulder,
övertidsskulder m.m. som är hänförliga till den personal som övergår till
Förbundet. Vardera Part ska i den avräkning som sker enligt § 6 täcka
Förbundet för den skuld som belöper på Parts anställda.
§5

Inventarier och annan lös egendom

Parterna är överens om att samtlig lös egendom som är hänförlig till de berörda
skolenheterna ska överlåtas till Förbundet med tillträde den 1 januari 2013.
Dessa överlåtelser sker genom separata avtal mellan Förbundet och Parterna.
Förbundet ska överta inventarier och annan lös egendom till bokförda värden.
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§6

Finansiell avräkning

En finansiell avräkning, avseende de tillgångar och skulder som i enlighet med
detta avtal överförs till Förbundet, ska ske mellan Förbundet och respektive Part
per den 31 december 2012. Ekonomisk reglering av mellanskillnaden ska ske
senast den 31 januari 2013. Reglering kan ske antingen genom kontant
betalning eller reverslån. Eventuella reverslån ska ha en femårig amorteringstid
och löpa med den årsränta som följer av SKL:s rekommendation för aktuellt år.
Fakturering ska ske kvartalsvis.
§7

Finansiella frågor under Övergångsperioden

Under Övergångsperioden ska vardera Part svara för arvode m.m. till de
förtroendevalda som Part valt till förbundsdirektionen enligt de
ersättningsbestämmelser som gäller i respektive kommun.
Parterna beslutar om en kostnadsbudget för de övriga kostnader som
Förbundet kommer att behöva bära under Övergångsperioden. Detta innefattar
bl.a. lönekostnader för en förbundschef.
Vardera Part ska bidra till de kostnader som uppkommer under
Övergångsperioden enligt följande: Trollhättans stad, 60 procent; Vänersborgs
kommun, 40 procent.
§8

Bank- och finansfunktion samt likvidhantering

Vänersborgs kommun åtar sig att svara för bank- och finansfunktion samt
likvidhantering för Förbundet under den tid Förbundet består. I detta åtagande
ingår att tillhandahålla Förbundet bankkonton och hantering av betalningsflöden
inom ramen för Partens koncernkontosystem.
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Vänersborgs kommun åtar sig att ställa en checkkredit om 10 mnkr till
Förbundets förfogande. Villkoren för checkkrediten ska motsvara de som Parten
tillämpar i förhållande till sin egen organisation.
Vänersborgs kommun åtar sig att tillgodose Förbundets lånebehov inom en
låneram om 30 mnkr. Räntan ska baseras på Parts aktuella upplåningskostnad
med ett tillägg om tjugo (20) räntepunkter.
Parterna är ense om att gemensamt fastställa en finanspolicy för förbundets
verksamhet.
§9

Finansiering av Förbundets verksamhet

Kostnaderna för Förbundets verksamhet ska, om de inte täcks enligt
nästkommande stycke eller på annat sätt, erläggas genom bidrag från Parterna.
Bidraget fastställs av direktionen i samband med budget. Bidraget ska fördelas
efter respektive Parts procentuella andel, uttryckt med en decimal, av
Förbundets totala befolkning i åldern 16-18 år per den 31 december året före
verksamhetsåret.
Kostnaderna för Förbundets verksamhet inom kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare, finansieras enligt
särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan Förbundet och respektive Part.
Ersättningen ska bestämmas med tillämpning av självkostnadsprincipen.
Kostnaderna för övrig anknytande verksamhet som Part anförtror förbundet ska
finansieras enligt särskild överenskommelse mellan sådan Part och förbundet.
Ersättningen ska bestämmas med tillämpning av självkostnadsprincipen.
Särskilda bestämmelser om finansieringen av Förbundets verksamhet under
Övergångsperioden återfinns i § 7.
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§ 10

Ägarsamråd

I förbundsordningens 6, 11 och 12 §§ finns föreskrifter om ägarsamråd.
Av 6 § i förbundsordningen följer att ägarsamråd ska ske inför beslut i ärenden
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i Förbundet. Parterna är
överens om att beslut i följande typ av ärenden alltid ska anses vara av större
vikt i Förbundet:
•

Fastställande av budgetram

•

Betydande förändring av utbudspunkt

•

Tecknande av samarbetsavtal om tillhandahållande av utbildning

•

Remissyttranden, även innefattande yttranden avseende
friskoleetableringar

•

Tillsättande och entledigande av förbundschef

Parterna är överens om att även frågor som är av betydelse för Parternas
samhällsutveckling ska föranleda ägarsamråd, i förekommande fall.
§ 11

Förvaltningsorganisation m.m.

Parterna är överens om att Förbundet, utöver egna resurser, av effektivitetsoch kostnadsskäl, i första hand ska utnyttja Parternas gemensamma resurser
när det gäller administrativa stödfunktioner i sin verksamhet.
Parterna är överens om att det i särskild ordning ska läggas fast riktlinjer för till
vem av Parterna som Förbundet ska vända sig vid behov av tjänster avseende
administrativa stödfunktioner.
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Ersättningen för av Part utförda tjänster ska motsvara faktisk kostnad
(självkostnad). Parterna ska i samverkan utarbeta kalkylmallar för beräkning av
självkostnader.
Parterna är överens om att kontinuerligt följa upp och utvärdera hanteringen av i
denna bestämmelse aktuella frågor inom ramen för ägarsamrådet (§ 12 i
förbundsordningen).
§ 12

Lokalfrågor

Parterna är överens om att Förbundets lokalbehov i första hand ska tillgodoses
genom att Förbundet förhyr lokaler av Parterna (detta inkluderar även sådana
lokaler som Part indirekt äger eller förfogar över genom exempelvis
majoritetsägda kommunala aktiebolag). De hyreskontrakt som tecknas för detta
ändamål ska så långt det är möjligt innehålla likformiga hyresvillkor. Parterna är
överens om att följande principer och villkor ska gälla för de interna
hyreskontrakten.
•

Hyressättning ska ske enligt självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen ska även tillämpas för de lokaler som ägs av
Parts majoritetsägda kommunala aktiebolag.

•

Förbundet ska ha en ovillkorlig rätt att säga upp en lokal för
avflyttning per det månadsskifte som infaller närmast efter att 24
månader passerat efter lämnad uppsägning.

Parterna är överens om att gemensamt stå den ekonomiska risken för att en av
Förbundet uppsagd lokal förblir vakant efter Förbundets avflyttning. Detta
innebär att den Part som drabbas av ett sådant hyresbortfall har rätt till en
månatlig ersättning från den andre parten för den månadshyra som Förbundet
hade haft att erlägga såsom hyresgäst. För Trollhättans kommuns del är denna
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ersättning från Vänersborgs kommun 40 procent av månadshyran.
Motsvarande ersättning till Vänersborgs kommun från Trollhättans kommun är
60 procent av månadshyran. Denna rätt till ersättning i händelse av vakanta
lokaler ska gälla under maximalt fem år från det månadsskifte då
hyresförhållandet med Förbundet upphörde.
Det åligger Part att vidta skäliga åtgärder för att tillse att av Förbundet
uppsagda och avflyttade lokaler är möjliga att hyra ut till extern part (tredje man)
samt att aktivt verka för att en sådan ny upplåtelse så snart som möjligt kan
komma till stånd.
Parterna är överens om att gemensamt tillsätta en lokalgrupp som ska ansvara
för beredningen av alla för Förbundet aktuella lokalärenden. Lokalgruppen
ansvarar bl.a. för att ta fram en standardiserad mall för de hyreskontrakt som
ska tecknas mellan Part och Förbundet.
Parterna är överens om att berörda skolenheters befintliga hyreskontrakt med
extern part som hyresvärd, ska övertas av Förbundet på oförändrade villkor.
Det åligger respektive Part att verka för att dylika överlåtelser kommer till stånd.
Parterna är överens om att särskilt avtal ska upprättas avseende Vänerparken,
mellan Vänersborgs kommun och Förbundet.
§ 13

Befintliga avtal

Parterna är överens om att Förbundet per den 1 januari 2013 ska överta Parts
rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som används i de verksamheter som
överförs till Förbundet. Frågor rörande eventuella avsteg från denna ordning
ska samordnas mellan Parterna och ska i möjligaste mån hanteras på ett sätt
som inte missgynnar en Part i förhållande till den andre.
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§ 14

Försäkringar

Förbundet ansvarar för att teckna och under den tid Förbundet består
vidmakthålla erforderliga försäkringar för sin egendom, sina anställda och sin
verksamhet samt olycksfallsförsäkring för eleverna under
skoltid/verksamhetstid. Ansvaret för att teckna eventuella försäkringar för elever
på fritiden, åvilar Förbundet. Vardera Part svarar för att försäkra de fastigheter
och lokaler som Part hyr ut till Förbundet.
§ 15

Upphandlingsfrågor

Parterna är överens om att Förbundet ska samordna sina inköps- och
upphandlingsprocesser med Parterna.
§ 16

Samverkan

Förbundet ska tillsammans med förbundsmedlemmarna utveckla
samarbetsformer mellan förbundet och förbundsmedlemmarnas för
grundskolan, arbetsmarknadsfrågor och ungdomsfrågor inom socialtjänsten
ansvariga nämnder.
§ 17

Ändringar i avtalet

Överenskommelse om ändringar och tillägg i detta avtal som inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt får slutas genom beslut av
respektive Parts kommunstyrelse.
§ 18

Omförhandling och tvistelösning

Parterna är ense om att deras samverkan kräver ett stort mått av ömsesidig
lojalitet och lyhördhet. Vardera Parten förbinder sig därför att se välvilligt på en
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från den andre Parten framställd begäran om omförhandling av ett eller flera
villkor i detta avtal. Detta är särskilt viktigt om Parternas samverkan, på grund
av omständigheter som inte kunde förutses vid avtalets ingående, inte faller ut
på det sätt som Parterna avsett.
Parterna är överens om att eventuella tvister i anledning av detta avtal i första
hand ska försöka lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Misslyckas
Parterna med att nå en frivillig överenskommelse ska tvisten avgöras av allmän
domstol.
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§ 19

Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den dag förbundet bildas och gäller så länge
Förbundet består.
§ 20

Direktiv

Detta avtal ska genom beslut av förbundsdirektionen fastställas såsom av
Parterna bindande direktiv för Förbundet och direktionen att tillämpa i de delar
som avser Förbundets förvaltning.
_______________________________
Detta avtal har upprättats i två original varav Parterna tagit var sitt.

TROLLHÄTTANS KOMMUN

VÄNERSBORGS KOMMUN
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