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Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening rörande näringslivsfrågor 2014-2016 

Företagarcentrum i Sala har alltsedan starten 2007 fungerat som Sala kommuns 
plattform för det operativa näringslivsarbetet Ersättningens storlek, innehåll och 
former för näringslivsarbetet har reglerats i ettåriga avtaL 

Det har en längre tid funnits en diskussion om behovet av långsiktighet i samarbetet 
kring Företagarcentrum och verksamhetens uppdrag som kommunens operativa 
plattform för näringslivsarbetet Därför har nu ett treårigt avtal arbetats fram. 

Förslaget till avtal reglerar Företagarcentrums roll i att leda och samordna Sala 
kommuns operativa näringslivsarbete inklusive utveckling av turismnäringen men 
exklusive strategiska etableringsprocesser. För Företagarcentrums åtagande 
gentemot kommunen enligt föreslaget avtal ersätts man med 3,3 mkr för 2014. 
Ersättningens storlek för 2015 och 2016 beslutas av Sala kommun i samband med 
antagande av budget 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till avtal, samt 

Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet 
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AVTAL mellan sala kommun och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

rörande näringslivsfrågor 

l. Formalia 
Parter: Mellan Sala kommun, genom kommunstyrelsen, och Företagarcen rum i Sala 

ekonomisk förening (nedan kallad Företagarcentrum j har träffats följande avtal om 

samarbete kring operativa näringslivsfrågor inklusive utveckling av turismnäringen. 

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 2S SAlA 

Kontaktperson kommunstyrelsens ordförande 

Uppdragstagare: Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

Norra Esplanaden 14 

733 30 SAlA 

Kontaktperson ordföranden 

Syftet med avtalet 

Syftet med avtalet är att reglera villkor och åtaganden mellan parterna gällande Sala 

kommuns operativa näringslivsarbete inklusive utveckling av turismnäringen. 

Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 2014-01-01 till och med 2016-12-31. Den ekonomiska 

ersättningen är föremål för beslut av sala kommun i samband med antagande av 

budget inför kommande kalenderår. Senast tre månader före kalenderårets utgång 

ska ersättning för kommande kalenderår vara fastställd. 

Insyn, samråd och rapportering 

Sala kommun skall ha god insyn i Företagarcentrums verksamhet. 

Insynsmöjligheterna tillgodoses i första hand via kommunens medlemskap i den 

ekonomiska föreningen och representation i dess styrelse. Avtalet grundar sig på att 

Sala kommun har majoritet i Företagarcentrums styrelse och att fem ledamöter utses 

av sala kommun. Endast ordinarie ledamöter kallas att delta på styrelsemöte. Den 

personliga ersättaren deltar endast när ordinarie ledamot har förhinder närvara. 

Företagarcentrums verkställande ledning skall ha en nära kontakt och samverka med 



kommunchefen och dennes medarbetare kring verksamhetens utveckling och 

inriktning. 

Företagarcentrum skall kontinuerligt hålla kommunstyrelsen informerad om 

verksamhetens utveckling och förändring. Detta kan ske företrädesvis genom 

nyhetsbrev och olika typer av rapporter. Protokoll skall skickas till kommunstyrelsen 

för kännedom och diarieföras i kommunstyrelsens diarium. 

Allmänheten skall äga rätt att ta del av föreningens handlingar via kommunstyrelsens 

diarium, efter samma principer som gäller allmänna handlingars offentlighet, med 

undantag för handlingar som rör enskilda företag eller personer. Fråga om 

utlämnande av handling avgörs av Företagarcentrums styrelse eller den styrelsen 

utser. 

Revision 

Revisorer för Företagarcentrum skall, utöver vad som anges i föreningens stadgar och 

allmän god revisionssed, pröva och påtala om kommunens uppdragsbeställning enligt 

nedan utövats på ett ändamålsenligt sätt och ekonomisk tillfredsställande sätt. Minst 

en revisor enligt lagen om lekmannarevision skall tillsättas. Revisorn nomineras av 

Sala kommun. 

Arbetsgivarroll och kollektivavtal 

Företagarcentrum har arbetsgivaransvar för anställd personal. Det innebär att 

Företagarcentrum skall vara avtalsslutande part gentemot anställd och ansvara för 

löner och härmed förenade arbetsgivaravgifter och försäkringar. 

Arkivering av handlingar 

Arkivering av Företagarcentrums handlingar i form av protokoll, trycksaker, 

rapporter, verksamhetsplan er, årsberättelser mm skall ske enligt Sala kommuns 

arkivreglemente. För slutarkivering ansvarar kommunstyrelsen. Detta innebär att 

samtliga handlingar som styrelsen tar del av också tillställs diariet på 

kommunstyrelseförvaltningen i Sala kommun. 

2. Uppdragstagarens åtaganden 

Företagarcentrum åtar sig att ansvara för att leda och samordna Saia kommuns operativa 

näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsprocesse r, utifrån av Sala kommun 

antagen näringslivsplan. Företagarcentrum skall i samverkan med kommunens förvaltningar 

och medborgarkontor medverka till att förbättra mötet mellan näringsidkare och 

kommunens offentliga service och rådgivning. 

Företagarcentrum skall i samverkan med kommunens tjänstemän erbjuda enkla 

kontaktväga r, service och praktisk hjälp vid företags etablering i Sala. 



Företagarcentrum skall erbjuda lotsning för de lokala företagen i kontakterna med den 

kommunala förvaltningen. Det kan t ex gälla tillståndsfrågor, branschinformation, 

företagsutveckling eller finansiering. Kvalificerad rådgivning och service skall ges till personer 

som ämnar starta nya företag och/eller ges till befintliga sådana. Företagarcentrum skall 

också arbeta aktivt för att stödja och utveckla företag i nystart genom ett aktivt samarbete 

med andra samverkansparter som bedriver liknande arbete. 

Företagarcentrum skall medverka till att på alla sätt skapa och vidmakthålla ett positivt lokalt 

företagsklimat i Sala kommun som syftar tilllångsiktiga och förtroendefulla relationer mellan 

näringslivet och kommunen. Detta skall ske i samverkan med kommunens förvaltningar. 

Företagarcentrum skall arbeta aktivt för att utveckla befintliga företag inom turismnäringen 

samt ge stöd och rådgivning till personer som tänker starta nya turismföretag. 

Företagarcentrum skall tillsammans med handeln och fastighetsägarna driva 

handelsutvecklingen framåt. Det finns goda förutsättningar i Sala att behålla och 

utveckla en stark dagligvaruhandel, ta över en de! av närliggande städers 

sällanköpshandel och tillhandahålla ett starkt utbud av daglig nära service. 

Företagarcentrum skall initiera och leda utvecklingsprojekt inom hela kommunen 

samt stimulera till företags nytänkande och utveckiing med särskilt beaktande av 

generationsfrågan, kvinnligt företagande samt ungt företagande. 

Företagarcentrum skall aktivt bistå kommunens företagare och förvaltningar med 

information och rådgivning hur man söker ekonomiskt stöd från EU, i det ingår att 

initiera projektideer och samverkansmöjligheter samt bevaka förändringar kring EU:s 

fonder. 

Företagarcentrums medverkan i det regionala näringslivsutvecklingsarbetet planeras 

i samråd med kommunchefen. 

Det skall tydligt framgå i Företagarcentrums arbete att Sala kommun är 

huvudfinansiär och att Företagarcentrum har i uppdrag av Sala kommun att utföra 

kommunens operativa näringslivsarbete enligt åtagande. 

3. Uppdragsgivarens åtagande 

Sala kommun är medlem och deltar i Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

enligt de stadgar som finns för föreningen. Avtalet grundar sig på att Sala kommun 

har majoritet i Företagarcentrums styrelse och att fem ledamöter utses av Sala 

kommun. 

Sala kommun skall samråda med Företagarcentrum om eventuella förändringar i 

näringslivsplanen eller inför beslut om ändrad inriktning av det näringslivsarbete som 

berör Företagarcentrum enligt uppdragstagarens åtagande. 



sala kommun skall genom kommunstyrelsens förvaltning vara behjälplig med de 

allmänna anvisningar och råd som Företagarcentrum har behov av och begär hjälp 

med. 

Sala kommun skall till Företagarcentrum erlägga 3 300 000 kronor för år 2014. Sala 

kommun skall till Företagarcentrum erlägga den summa som fastställs av Sala 

kommun i samband med antagande av budget för 2015 och 2016. Betalning sker med 

en fjärdedel 20 januari, 20 april, 20 juli samt 20 oktober. 

4. Allmänna bestämmelser 

Hävningsrätt 

Part får häva detta avtal med omedelbar verkan och föra skadeståndstalan om 

motparten gravt åsidosätter sina åligganden. 

Tvist 

Tvist med anledning av detta avta i ska il i första hand avgöras i överläggning meiian 

parterna. Kan inte parterna komma överens avgörs frågan av skiljenämnd. 

Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas, inskrivas eller upplåtas i andra hand. 

Avtalsförutsättning 

Detta avtal gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsens beslut om 

godkännande av detta avtal vunnit laga kraft. 

Utväxling av avtal 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Detta reviderade avtal ersätter tidigare avtal. 

sala den ......................................... . 

För Sala kommun 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 

För Företagarcentrum ek förening i Sala 

Sture Johansson 

Ordförande 


