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Övergripande	  riktlinjer	  för	  medverkan	  i	  samverkansprojektet	  Student	  
	  
	  

1. Bakgrund	  och	  syfte	  
	  
Sedan	  2008	  bedriver	  STAD	  i	  samarbete	  med	  polismyndigheten	  i	  Stockholms	  län,	  Stockholms	  stads	  
tillståndsenhet	  och	  Skatteverket	  (hädanefter	  kallat	  ”Myndigheterna”)	  och	  eventbolag	  och	  krögare	  
som	  arrangerar	  studentfester	  ett	  samverkansprojekt	  benämnt	  Student	  som	  syftar	  till	  att	  förebygga	  
våldsbrott	  i	  samband	  med	  studentfester	  på	  krogar	  i	  Stockholms	  city.	  
	  
	  

2. STAD:s	  åtaganden	  
	  
STAD	  åtar	  sig	  att:	  

• Utbilda	  studenter	  som	  arrangerar	  studentfester	  
• Delge	  erfarenhetsutbyte	  och	  kompetensutveckling	  till	  eventbolag	  och	  krögare	  som	  är	  med	  i	  

samverkan	  
• Löpande	  ge	  stöd	  till	  aktörer	  knutna	  till	  projektet	  
• Framställa	  och	  distribuera	  kroghandboken	  och	  visitkort	  med	  krogregler	  till	  eventbolag,	  

krögare	  och	  studenter	  
• Ge	  stöd	  i	  form	  av	  marknadsföring	  

	  
	  

Övriga	  myndigheter	  inom	  Student:s	  åtaganden	  
	  
Polisen	  åtar	  sig	  att:	  

• Verka	  för	  en	  tryggare	  krogmiljö	  med	  minskat	  våld	  och	  andra	  brott	  
• Besöka	  varje	  arrangerad	  studentfest	  minst	  en	  gång	  per	  kväll	  
• Vid	  behov	  och	  önskemål	  från	  krögarna	  lämna	  synpunkter	  från	  tillsynsbesöken	  
• Sammanställa	  utfallet	  av	  vårens	  studentskivor	  i	  termer	  av	  vålds-‐	  och	  brottsutvecklingen	  

	  
Skatteverket	  och	  kommunens	  tillståndsmyndighet	  åtar	  sig	  att:	  

• Verka	  för	  en	  sund	  krogmiljö	  på	  lika	  villkor	  i	  termer	  av	  juridiskt	  korrekt	  hantering	  av	  pengar	  
samt	  upprätthållandet	  av	  aktiv	  tillsyn.	  	  

	  
	  

	  
	  
	  



3. Krögarens	  åtaganden	  
	  
Krögaren	  åtar	  sig	  att:	  

• Närvara	  vid	  de	  möten	  som	  arrangeras	  inom	  samarbetet	  student	  
• Samverka	  med	  den	  lokala	  polisen	  samt	  övriga	  berörda	  myndigheter	  för	  att	  med	  

gemensamma	  krafter	  skapa	  en	  trygg	  och	  lyckad	  studentperiod	  	  
• Arbeta	  för	  säkerheten	  på	  krogen	  (t.ex.	  genom	  att	  i	  samband	  med	  det	  enskilda	  evenemangets	  

välkomsthälsning	  tydliggöra	  för	  gästerna	  de	  säkerhets-‐	  och	  ordningsregler	  som	  finns)	  
• Arbeta	  mot	  överservering	  
• Arbeta	  mot	  servering	  av	  underåriga	  
• Arbeta	  utifrån	  den	  studentfestanpassade	  ”Kroghandboken”	  
• Endast	  marknadsföra	  Student-‐loggan	  i	  samband	  med	  studentfester	  på	  krogar	  i	  Stockholms	  

city,	  d.v.s.	  inte	  i	  samband	  med	  externa	  event.	  Ingen	  annan	  av	  myndigheternas	  logotyper	  
(t.ex.	  STADs,	  polisens,	  kommunens	  eller	  skatteverkets	  logotyper)	  får	  marknadsföras	  på	  
hemsidor,	  i	  broschyrer	  eller	  liknande.	  	  

• Under	  genomförande	  av	  ”Blåsstudien”	  tillåta	  personal	  från	  STAD	  att	  inhämta	  
utandnings/promilleprover	  från	  gäster	  på	  den	  aktuella	  studentfesten.	  Personal	  från	  STAD	  
bestämmer	  vid	  ankomst,	  tillsammans	  med	  krögare/ansvarig,	  en	  lämplig	  plats	  för	  
genomförandet,	  inne	  på	  eller	  i	  direkt	  anslutning	  till	  krogen.	  	  Studien	  kommer	  att	  genomföras	  
under	  veckorna	  15-‐20.	  

	  
• Vid	  begäran	  förse	  STAD	  med	  den	  information	  och	  det	  övriga	  bistånd	  som	  erfordras	  för	  att	  

denne	  ska	  kunna	  kontrollera	  att	  de	  avtalande	  punkter	  som	  ingår	  i	  detta	  samverkansavtal	  
följs.	  

	  
De	  krögare	  som	  arrangerar	  egna	  studentskivor	  åtar	  sig	  att:	  

• Löpande	  rapportera	  in	  samtliga	  studentskivor	  med	  plats,	  datum,	  skola	  och	  ca	  antal	  elever	  till	  
polisen	  på	  student.stockholm@polisen.se.	  Även	  ändringar	  av	  datum	  eller	  inställda	  
evenemang	  ska	  rapporteras	  

	   	  
	  

4. Avtalets	  giltighetstid	  
	  
Detta	  avtal	  gäller	  fr.o.m.	  undertecknandet	  t.o.m.	  juni.	  
	  
	  

5. Avtalsbrott	  
	  
Om	  Bolaget	  bryter	  mot	  detta	  samverkansavtal	  är	  Bolaget	  skyldig	  att	  på	  begäran	  vidta	  rättelse	  och	  
fullgöra	  sina	  skyldigheter	  om	  fullgörelse	  rimligen	  kan	  påfordras.	  Rättelse	  ska	  ske	  utan	  oskälig	  
dröjsmål.	  Vid	  upprepade	  överträdelser	  av,	  eller	  allvarligt	  brott	  mot,	  ovanstående	  avtalspunkter	  har	  
projektansvarig	  på	  STAD	  rätt	  att	  säga	  upp	  avtalet	  med	  Bolaget.	  
	  

6. Verkan	  av	  att	  avtalet	  upphör	  
	  
Vid	  upphörande	  av	  detta	  avtal	  ska	  Bolaget	  utan	  dröjsmål	  sluta	  att	  använda	  eller	  marknadsföra	  sina	  
tjänster	  med	  Student’14-‐loggan,	  överlämna	  all	  dokumentation	  som	  tillhör	  STAD	  samt	  radera	  alla	  
kopior	  av	  sådan	  information.	  	  Vid	  avtalsbrott	  med	  uppsagt	  avtal	  som	  följd	  infaller	  automatiskt	  en	  
karenstid	  för	  medverkan	  i	  samverkan	  under	  tre	  (3)	  år.	  Karensen	  gäller	  samtliga	  
styrelseledamöter/bolagsmän/ägare.	  Ingen	  av	  parterna	  kan	  framföra	  ekonomiska	  krav	  på	  den	  andra	  
parten.	  
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7. 	  Tillägg	  och	  ändringar	  
	  
För	  att	  vara	  bindande	  ska	  tillägg	  till	  och	  ändringar	  av	  detta	  Avtal	  vara	  skriftliga	  och	  undertecknade	  av	  
både	  STAD	  och	  Bolaget.	  
	  

8. Överlåtelse	  av	  avtalet	  
	  
Bolaget	  har	  inte	  rätt	  att	  överlåta	  någon	  del	  av	  sina	  rättigheter	  och/eller	  skyldigheter	  enligt	  detta	  avtal	  
utan	  STADs	  skriftliga	  medgivande.	  
	  

9. 	  Tillämplig	  lag	  och	  tvist	  
Detta	  avtal	  regleras	  av	  svensk	  rätt.	  Tvister	  i	  anledning	  av	  detta	  avtal,	  som	  inte	  kan	  göras	  upp	  i	  godo,	  
ska	  i	  första	  hand	  hänskjutas	  allmän	  domstol	  med	  Stockholms	  tingsrätt	  som	  första	  instans.	  
	  
	  
Stockholm	  den:	   	   	   Stockholm	  den:	  
	  
	  
_______________________________	   	   _______________________________	  
Namn	  Efternamn,	  projektsamordnare	  STAD	   Namn	  på	  krog	  	  
och	  representant	  för	  myndigheternas	  
samverkan	  inom	  Student	  
	   	   	   	   ____________________________	  
	   	   	   	   Underskrift	  krögare	  	  
	  
	  
	   	   	   	   ____________________________	  
	   	   	   	   Namnförtydligande	  	  
	  
	  


