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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5

Samverkansavtal med Forum Vänersborg m.fl.
KS 2017/519

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna bilagt förslag till samverkansavtal mellan Vänersborg kommun, Forum 

Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget 
Vänersborgsbostäder avseende arbete med utveckling av Vänersborgs stadskärna.

2. att uppdra åt kommundirektören att för Vänersborgs kommuns räkning underteckna 
avtalshandlingen.

Bilaga 3
Bilaga 3: Förslag till samverkansavtal

Sammanfattning av ärendet
Stadskärnan i Vänersborg behöver utvecklas och stärkas. För att detta ska kunna 
genomföras framgångsrikt krävs att berörda aktörer kan förena sina ansträngningar och 
mötas i ett långsiktigt samarbete. Mellan Vänersborgs kommun, Forum Vänersborgs 
Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget 
Vänersborgsbostäder har under en tid förts förhandlingar som nu resulterat i ett förslag 
till samverkansavtal (se bilaga 1). Syftet är härvid att konsolidera arbetet med att 
gemensamt stärka och utveckla Vänersborgs centrum.
Det föreslagna samverkansavtalet stipulerar parternas ömsesidiga åtaganden. Parternas 
respektive åtagande regleras närmare i punkterna 2–5 i avtalet. Genom avtalet förbinder 
sig Vänersborgs kommun att under avtalstiden (cirka tre år, se punkten 7.1) årligen utge 
650 000 kr till Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening. Såvitt avser år 2018 finns 
dessa medel avsatta i kommunstyrelsens detaljbudget. Forum Vänersborgs Stad 
Ekonomisk förening å sin sida åtar sig att verka för utvecklingen av Vänersborgs 
stadskärna genom att bl.a. särskilt främja etablering av nya näringsidkare samt verka för 
ett gott utbud av handel, service m.m. Punkten 6 i avtalet stipulerar en årlig uppföljning 
med krav på partsgemensam utvärdering av det gångna årets samarbete. Utvärderingen 
ska därefter redovisas i en skriftlig rapport.
Samverkansavtalets giltighet förutsätter kommunstyrelsens godkännande (se punkten 
7.3). Avtalstiden börjar därefter löpa när samtliga parter undertecknat avtalshandlingen. 
För det fall att någon part inte lever upp till sina förpliktelser enligt avtalet kan 
förfördelad(e) part(er), under vissa förutsättningar, säga upp avtalet till förtida 
upphörande.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-12-13 Dnr: KS  2017/519

Handläggare
Olof Petersson
olof.petersson@vanersborg.se
0521-72 24 27

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Samverkansavtal 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna bilagt förslag till samverkansavtal mellan Vänersborg kommun, Forum 

Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget 
Vänersborgsbostäder avseende arbete med utveckling av Vänersborgs stadskärna.

2. att uppdra åt kommundirektören att för Vänersborgs kommuns räkning underteckna 
avtalshandlingen.

Sammanfattning av ärendet
Stadskärnan i Vänersborg behöver utvecklas och stärkas. För att detta ska kunna ge-
nomföras framgångsrikt krävs att berörda aktörer kan förena sina ansträngningar och 
mötas i ett långsiktigt samarbete. Mellan Vänersborgs kommun, Forum Vänersborgs 
Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget Vänersborgsbo-
städer har under en tid förts förhandlingar som nu resulterat i ett förslag till samverkans-
avtal (se bilaga 1). Syftet är härvid att konsolidera arbetet med att gemensamt stärka och 
utveckla Vänersborgs centrum.
Det föreslagna samverkansavtalet stipulerar parternas ömsesidiga åtaganden. Parternas 
respektive åtagande regleras närmare i punkterna 2–5 i avtalet. Genom avtalet förbinder 
sig Vänersborgs kommun att under avtalstiden (cirka tre år, se punkten 7.1) årligen utge 
650 000 kr till Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening. Såvitt avser år 2018 finns 
dessa medel avsatta i kommunstyrelsens detaljbudget. Forum Vänersborgs Stad Ekono-
misk förening å sin sida åtar sig att verka för utvecklingen av Vänersborgs stadskärna 
genom att bl.a. särskilt främja etablering av nya näringsidkare samt verka för ett gott ut-
bud av handel, service m.m. Punkten 6 i avtalet stipulerar en årlig uppföljning med krav 
på partsgemensam utvärdering av det gångna årets samarbete. Utvärderingen ska däref-
ter redovisas i en skriftlig rapport.
Samverkansavtalets giltighet förutsätter kommunstyrelsens godkännande (se punkten 
7.3). Avtalstiden börjar därefter löpa när samtliga parter undertecknat avtalshandlingen. 
För det fall att någon part inte lever upp till sina förpliktelser enligt avtalet kan förförde-
lad(e) part(er), under vissa förutsättningar, säga upp avtalet till förtida upphörande.
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Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-12-13 Dnr: KS 2017/519

Pascal Tshibanda Olof Petersson
Tf. kommundirektör Jurist

Bilagor
1. Förslag till samverkansavtal

Sändlista
1. Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening
2. Fastighetsägarna GFR AB
3. Aktiebolaget Vänersborgsbostäder
4. Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomikontoret
5. Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingskontoret
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SAMVERKANSAVTAL

Detta avtal, nedan ”Avtalet”, reglerar parternas samarbete och ömsesidiga åtaganden med 
avseende på utveckling av Vänersborgs stadskärna.

PARTER
(1) Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, organisationsnummer 769601-3494, 

nedan ”Forumet”,
(2) Fastighetsägarna GFR AB, organisationsnummer 556156-0839, nedan 

”Fastighetsägarna”,
(3) Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, organisationsnummer 556489-0274, nedan 

”Vänersborgsbostäder” och
(4) Vänersborgs kommun, organisationsnummer 212000-1538, nedan ”Kommunen”.

I det följande benämns kontrahenterna (1)–(4) gemensamt ”Parterna” och var för 
sig ”Part”.

1 BAKGRUND OCH ÄNDAMÅL
1.1 Vänersborgs stadskärna är i behov av utveckling och förnyelse. För att kunna 

genomföra detta krävs att centrumarbetet stärks.
1.2 Detta Avtal har till syfte att åstadkomma ett långsiktigt samarbete och fastställa 

Parternas åtaganden med avseende på arbetet att utveckla Vänersborgs stadskärna.

2 FORUMETS ÅTAGANDEN
2.1 Forumet åtar sig att verka för utvecklingen av Vänersborgs stadskärna.
2.2 I åtagandet enligt punkten 2.1 ska Forumet särskilt

− främja etablering av nya näringsidkare samt verka för ett gott utbud av handel, 
service och nöjen,

− verka för evenemang som bidrar till en levande och attraktiv stadskärna.
2.3 Forumet ska utöver vad som anges i punkten 2.2 även fungera som samverkansorgan 

mellan de aktörer – näringsdrivande, ideella och offentliga – som verkar i centrum. 
Forumet ska därvid fungera som en arena för samordning och samråd beträffande 
stadsutveckling, stadsplanering och investeringar i stadsmiljön.

3 FASTIGHETSÄGARNAS ÅTAGANDEN
3.1 Fastighetsägarna åtar sig att verka för att fastighetsföretagen i Vänersborg bidrar 

ekonomiskt till Forumets arbete med utveckling av Vänersborgs stadskärna.
3.2 Fastighetsägarna åtar sig även att ansöka om bidrag ur Fastighetsägarnas 

Utvecklingsfond. De medel som därvid erhålls är ämnade för igångsättande av 
utvecklingsarbetet under 2018.
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4 VÄNERSBORGSBOSTÄDERS ÅTAGANDE
4.1 Vänersborgsbostäder åtar sig att till Forumet årligen utge 26 000 kr.
4.2 Beloppet enligt punkten 4.1 ska erläggas senast den 1 mars varje år.

5 KOMMUNENS ÅTAGANDE
5.1 Kommunen åtar sig att till Forumet årligen utge 650 000 kr. 
5.2 Kommunens åtagande enligt punkten 5.1 gäller under förutsättning att ingen Part 

frånträder Avtalet.
5.3 Beloppet enligt punkten 5.1 ska erläggas mot faktura märkt med beställar-ID 21001. 

Betalningsvillkor är 30 dagar från det att faktura inkommit till Kommunen. Fakturan 
ska skickas till

Vänersborgs kommun
Fakturaservice
Box 344
662 24 VÄNERSBORG

6 UPPFÖLJNING
6.1 Parterna ska årligen, och senast i november, hållas ett uppföljningsmöte. Parterna ska 

därvid utvärdera samarbetet.
6.2 Parterna ska efter det i punkten 6.1 omförmälda mötet i en gemensam 

uppföljningsrapport redovisa hur det gångna årets samarbete har fungerat, vad som 
eventuellt behöver förändras och hur kommande års samarbete ska bedrivas. 
Rapporten ska ha färdigställts senast vid utgången av december månad.

7 AVTALSTID OCH GILTIGHET
7.1 Detta Avtal gäller intill utgången av det kalenderår som infaller tre år efter den dag då 

Parterna undertecknat Avtalet.
7.2 Avtalet kan inte förlängas.
7.3 Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att kommunstyrelsen godkänner detsamma 

och att beslutet vinner laga kraft.

8 MEDDELANDEN
8.1 Meddelanden avseende Avtalet ska lämnas skriftligt genom rekommenderat brev eller 

e-post.
8.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren till handa

1. om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande av 
postbefordran, och

2. om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftas.
8.3 Som behörig mottagare enligt punkten 8.2 anses hos Forumet ordinarie ledamot av 

styrelsen, hos Fastighetsägarna Torbjörn Sjögren, hos Vänersborgsbostäder Gunnar 
Johansson och hos Kommunen näringslivsutvecklare eller kommundirektör.
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9 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
9.1 Part äger inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter hänförliga 

till Avtalet utan övriga Parters skriftliga medgivande.

10 ÄNDRINGAR I AVTALET
10.1 Ändringar i och tillägg till Avtalet ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och 

undertecknas av Parterna.
10.2 Såvitt avser ändring rörande Parterna åtaganden krävs, utöver vad som anges i 

punkten 10.1, även att kommunstyrelsen godkänner ändringen och att beslutet vinner 
laga kraft.

11 BESTÄMMELSES OGILTIGHET
11.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del av bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig 

ska det inte innebära att Avtalet i sin helhet är ogiltigt utan endast medföra en skälig 
jämkning av Avtalet.

12 LAGÄNDRINGAR M.M.
12.1 Skulle Avtalet eller del därav, till följd av lagändringar eller andra liknande 

omständigheter av tvingande natur som Parterna inte råder över, inte kunna tillämpas i 
enlighet med Parternas intentioner, är Part skyldig att på motparts begäran inleda och i 
konstruktiv anda delta i förhandlingar i syfte att Avtalet ska anpassas utifrån de 
ändrade förutsättningarna. Parterna ska därvid sträva efter att i möjligaste mån uppnå 
samma resultat som följer av Avtalet.

13 FÖRTIDA UPPSÄGNING
13.1 Bryter någon Part mot bestämmelse i detta Avtal och är avtalsbrottet är av väsentlig 

betydelse för annan Part och, såframt det är möjligt, vidtar inte den brytande Parten 
rättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftlig anmaning har 
förfördelad(e) Part(er) rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.

13.2 Uppsägning ska ske skriftligen och inom sextio (60) från det att Part fick kännedom 
om den omständigheter som utgör grund för uppsägningen.

14 TILLÄMPLIG LAG
14.1 På detta Avtal ska svensk lag tillämpas.

15 TVISTER
15.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.

_______________________________________________

Avtalet har upprättats i fyra (4) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
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Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening

2018-

Lars Salonen

Styrelseordförande

Olle Strand

Ledamot

Vänersborgs kommun

2018-

Pascal Tshibanda

Tf. kommundirektör

Fastighetsägarna GFR AB

2018-

Torbjörn Sjögren

Biträdande näringspolitisk chef

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder

2018-

Gunnar Johansson

Verkställande direktör
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