Avtal där XXX åtar sig att vara samordnare av lokala servicefunktioner
Parterna XXX och Vingåkers kommun ingår härmed avtal om att XXX från och med den
20xx-xx-xx åtar sig att samordna lokala servicefunktioner enligt tabellen nedan. Syftet
är att stimulera service och aktivitet i alla delar av Vingåkersbygden.
Att samordna lokala servicefunktioner innebär att en förening åtar sig vissa uppdrag
och för det erhålles en ersättning för det ideella arbetet åtagandet innebär. Pengarna
ska inte täcka kostnaderna för aktiviteten i sig och kan alltså användas i föreningens
övriga verksamhet. Utöver ersättningen för det ideella arbetet betalar kommunen vissa
kostnader direkt till tjänsteleverantör, även om tjänsten nyttjas av bygden och
administreras av föreningen.
Som samordnare av lokala servicefunktioner väljer föreningen vilka av uppdragen i den
nedanstående tabellen som ska genomföras och som de därmed får ersättning och eller
kostnadstäckning för. Avtalet tecknas på två år med möjlighet till förlängning årsvis.
Ersättningen utbetalas årsvis i förskott senast 30 dagar efter att avtalet skrivits på, och
fortsättningsvis innan januari månads utgång.
Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid. Ersättningen återbetalas då mot
återstående kontraktstid.

För att vara samordnare av lokala servicefunktioner åtar sig XXX dessutom att…
✓ … delge kommunen en kortfattad verksamhetsplan för de kommande 12
månaderna. Detta gör att olika funktioner och aktiviteter kan samordnas på ett
smart sätt.
✓ …informera och marknadsföra servicefunktioner och aktiviteter på så sätt att
hela bygden har möjlighet att ta del av dessa.
✓ …efter 12 månader delge kommunen en kortfattad verksamhetsberättelse.

Åtagande
Arrangera och
marknadsföra bygdefika
minst 20 gånger under
ett år.
Anordna minst tre
aktiviteter under ett år
specifikt riktade och
marknadsförda mot
Vingåkersbygdens barn
och/eller unga.
Använda och
marknadsföra digital
tjänst för samordning av
pakettransporter till
lokala skåp.

Använda och
marknadsföra digital
tjänst för
mobilsamåkning till- och
från samt inom bygden.

Ersättning
10 000 kr/ år

Genomförande
Föreningen
ansvarar.

5 000 kr / år

Föreningen
ansvarar.

3000kr / år

- Kommunen
tecknar avtal med
tjänsteleverantör.

Utförande part

Kommunen
avtalar med
tjänsteleverantör - Föreningen
till en kostnad av ansvarar för
18 000 kr / år
samordning kring
användningen av
tjänsten.
3 000 kr / år
- Kommunen
tecknar avtal med
Kommunen
tjänsteleverantör.
avtalar med
tjänsteleverantör - Föreningen
till en kostnad av ansvarar för
24 000 kr / år
samordning kring
användning av
tjänsten.

Utbetalning vid tecknande av samtliga punkter: 63 000 kr/år (varav totalt: 21 000 kr /
år utbetalas direkt till föreningen).
Vingåker: 20xx-xx-xx
Vingåkers kommun

Ansvarig part
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