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Mellan	  STAD	  (Stockholm	  förebygger	  alkohol-‐	  och	  drogproblem),	  org.	  nr.	  [XXXXXX-‐XX],	  [adress],	  
(hädanefter	  kallat	  ”STAD”)	  å	  ena	  sidan	  och	  [XXXXXXXXX],	  org.	  nr.	  [XXXXXX-‐XX],	  [adress],	  (hädanefter	  
kallat	  ”Bolaget”)	  å	  andra	  sidan	  har	  träffat	  följande	  
	  

Samverkansavtal	  
	  

avseende	  medverkan	  i	  samverkansprojektet	  Student	  (hädanefter	  kallat	  ”Projektet”)	  
	  
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.	  	  
	  
I	  syfte	  att	  reglera	  villkoren	  för	  samarbetet	  inom	  Projektet	  har	  STAD	  och	  Bolaget	  träffat	  detta	  Avtal.	  	  
	  
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	  
• Framställa	  och	  distribuera	  Checklistan,	  en	  broschyr	  med	  tips	  till	  studenter	  i	  åk	  2	  på	  gymnasiet	  

om	  vad	  de	  ska	  tänka	  på	  innan	  de	  bokar	  en	  studentfest	  samt	  fakta	  om	  krogregler	  	  
• Ge	  stöd	  i	  form	  av	  marknadsföring	  på	  08students	  hemsida	  samt	  genom	  tillåtelse	  att	  använda	  

Student-‐logotypen	  
• Ta	  fram	  en	  aktuell	  lista	  över	  samtliga	  krogar	  som	  har	  serveringstillstånd	  efter	  kl	  01:00.	  

	  
Övriga	  myndigheter	  inom	  Projektet	  ska	  bidra	  med	  följande	  
	  
Polisen	  ska	  

• 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	  
• Distribuera	  ett	  specifikt	  telefonnummer	  till	  krögare	  och	  eventbolag	  som	  är	  kopplat	  till	  

gruppchefen	  för	  polisens	  studentkommendering	  
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Skatteverket	  och	  Stockholms	  stads	  tillståndsmyndighet	  ska	  
• Verka	  för	  en	  sund	  krogmiljö	  på	  lika	  villkor	  i	  termer	  av	  juridiskt	  korrekt	  hantering	  av	  pengar	  

samt	  upprätthållandet	  av	  aktiv	  tillsyn.	  	  
	  
3.	  	  	  	  	  Bolagets	  åtaganden	  
	  
Bolaget	  åtar	  sig	  att:	  

• Löpande	  rapportera	  in	  samtliga	  studentfester	  med	  lokal,	  datum,	  skola	  och	  ca	  antal	  gäster	  till	  
polisen	  på	  student.stockholm@polisen.se.	  Även	  förändringar	  av	  lokal	  och	  datum	  samt	  
inställda	  evenemang	  ska	  rapporteras	  in	  

• Se	  till	  att	  minst	  en	  kontaktperson	  för	  varje	  studentfest	  skickas	  på	  en	  informationskväll	  som	  
STAD	  arrangerar	  

• Minst	  en	  representant	  från	  Bolaget	  närvarar	  vid	  de	  möten	  som	  arrangeras	  inom	  samarbetet	  s	  
• Student	  
• Samverka	  med	  den	  lokala	  polisen	  samt	  övriga	  berörda	  myndigheter	  för	  att	  med	  

gemensamma	  krafter	  skapa	  en	  trygg	  och	  lyckad	  studentfestperiod	  
• Motverka	  alla	  former	  av	  kontanthantering	  vid	  biljettförsäljning.	  I	  de	  fall	  där	  kontantbetalning	  

sker	  ska	  kvitto	  alltid	  erbjudas	  
• Ha	  medgivande	  från	  de	  samarbetskrogar	  som	  marknadsförs	  på	  Bolagets	  hemsida,	  broschyrer	  

eller	  dylikt	  
• Endast	  marknadsföra	  Student-‐loggan	  i	  samband	  med	  studentfester	  på	  krogar	  i	  Stockholms	  

city,	  d.v.s.	  inte	  i	  samband	  med	  externa	  event	  (som	  t.ex.	  studentflak	  eller	  studentkryssningar).	  
Ingen	  av	  Myndigheternas	  logotyper	  får	  marknadsföras	  på	  hemsidor,	  i	  broschyrer	  eller	  dylikt	  	  

• Skicka	  in	  en	  lista	  över	  vilka	  krogar	  man	  avser	  samarbeta	  med	  och	  arrangera	  fester	  på	  under	  
våren	  innan	  säljperioden	  av	  studentfester	  påbörjas	  (senast	  den	  15	  september	  året	  innan)	  

• Se	  till	  att	  följande	  villkor	  ska	  ingå	  i	  de	  bokningsavtal	  som	  skrivs	  med	  studenter:	  
o Lokal,	  datum,	  öppettider	  och	  krav	  på	  minst	  antal	  sålda	  biljetter	  
o Tiden,	  till	  vilken	  studenten	  som	  längst	  får	  förfoga	  över	  lokalen,	  ska	  överensstämma	  

med	  sluttiden	  för	  lokalens	  serveringstillstånd	  
o Tydliga	  avbokningsvillkor	  där	  det	  framgår	  vad	  som	  gäller	  och	  vilka	  kostnader	  det	  

medför	  att	  avboka	  i	  olika	  skeden	  av	  processen	  fram	  till	  studentfestens	  start.	  
Studenten	  ska	  inte	  bli	  ersättningsskyldig	  en	  större	  summa	  än	  den	  faktiska	  kostnaden	  
som	  Bolaget	  belastas	  med	  vid	  utebliven	  fest	  

o Om	  den	  avtalade	  lokalen	  inte	  finns	  till	  förfogande	  under	  det	  avtalade	  datumet,	  så	  
kan	  Bolaget	  erbjuda	  studenten	  en	  ny	  lokal,	  men	  då	  måste	  ett	  nytt	  avtal	  gällande	  den	  
nya	  lokalen	  upprättas.	  Avböjer	  studenten	  den	  nya	  lokalen,	  skall	  samtliga	  inbetalda	  
belopp	  återbetalas	  studenten	  

o Skadevillkor	  innebärande	  att	  om	  något	  skadas/går	  sönder	  i	  den	  avtalade	  lokalen	  så	  
ska	  Bolaget	  fotografera	  och	  dokumentera	  skadan	  samt	  ge	  studenten	  kopia	  på	  kvitto	  
för	  kostnad	  av	  iordningställandet	  eller	  för	  införskaffning	  av	  ny	  vara.	  
Kontaktstudenten	  ska	  meddelas	  om	  skadan	  senast	  24	  timmar	  efter	  avslutad	  fest	  eller	  
innan	  nästa	  arrangemang	  i	  lokalen	  påbörjas	  

• Vid	  tillfället	  för	  avtalsskrivande	  med	  studenten,	  se	  till	  att	  studenten	  erhålla	  följande:	  
o En	  ångerblankett	  i	  enlighet	  med	  distans-‐	  och	  hemförsäljningslagen	  (2005:59)	  samt	  en	  

förklaring	  om	  vad	  blanketten	  innebär	  
o Information	  om	  att	  studenten	  kommer	  bli	  kallad	  till	  en	  obligatorisk	  informationskväll	  

inom	  Student	  
o Ett	  erbjudande	  om	  kontoinbetalning	  
o Ett	  solidaritetsavtal	  samt	  en	  förklaring	  om	  vad	  detta	  innebär.	  Studenten	  väljer	  sedan	  

själv	  om	  de	  vill	  använda	  detta	  
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o En	  genomgång	  av	  varje	  del	  av	  avtalet	  inklusive	  ångerblanketten	  och	  
avbokningsvillkoren	  

	  
• 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.	  

	  
4. Avtalets	  giltighetstid	  
	  
Detta	  avtal	  gäller	  fr.o.m.	  undertecknandet	  tills	  vidare	  eller	  tills	  endera	  part	  väljer	  att	  säga	  upp	  avtalet.	  
	  
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-‐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.	  

	  
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.	  	  
	  

Detta	  Avtal	  har	  upprättats	  i	  två	  (2)	  originalexemplar,	  av	  vilka	  STAD	  och	  Bolaget	  tagit	  var	  sitt.	  	  
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Stockholm	  den:	   	   	   Stockholm	  den:	  
	  
	  
_______________________________	   	   _______________________________	  
Namn	  Efternamn,	  projektsamordnare	   	   Representant	  för	  Bolaget	  
och	  representant	  för	  Myndigheternas	  
samverkan	  inom	  Student	  
	  
	  
	   	   	   	   ____________________________	  
	   	   	   	   Namnförtydligande	  	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  


