Partneravtal
om testbädd Malmö i det nationella programmet

Sharing Cities Sweden

Detta avtal har ingåtts mellan:
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(koordinator)

Form/Design Center
846000-9601

212000-1124
E.ON Energilösningar AB,
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556183-0281
Sveriges Lantbruksuniversitet
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Svensk Form Syd -

556116-2446

nedan kallade part/er/na
1.

Sharing Cities mål och verksamhet

1.1.

Sharing Cities är ett nationellt program. Delningstjänster och digitala
lösningar ska utvecklas med hjälp av testbäddar i fyra städer.
Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas.
Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination,
nationellt lärande samt internationellt utbyte.

1.2.

Programmet genomförs i en bred samverkan mellan näringsliv,
offentlig sektor, civilsamhället, universitet och institut. Syftet är att
dels stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, dels stärka
Sveriges synlighet och konkurrenskraft inom området
delningsekonomi. Programmet genomförs inom ramen för Viable

Cities, det strategiska innovationsprogrammet (SIP) för smarta och
hållbara städer.
1.3.

VINNOVA har beslutat att bevilja Parterna, tillsammans med ett
antal andra samarbetspartners, bidrag till programmet Sharing Cities
Sweden (Programmet) enligt beslut om bidrag Sharing Cities Sweden,
diarienr 2017-02473, Bilaga 1 till detta avtal.

1.4.

Parterna åtar sig att genomföra Programmet i enlighet med ansökan.

1.5.

Ingen av parterna har rätt att företräda annan part gentemot tredje
man.

2.
Koordinatoravtal
2.1. Lunds universitet är enligt VINNOVAS beslut nationell koordinator
för Programmet. Lunds Universitet har tecknat ett koordinatoravtal
med Göteborgs Stad, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö kommun
samt Umeå kommun, i deras egenskap som lokala koordinatorer
(”Koordinatoravtalet”), Bilaga 2.
2.2. Enligt Koordinatoravtalet har [koordinatorn] förbundit sig att teckna
ett lokalt partneravtal med deltagarna i respektive testbädd avseende
testbäddens organisation och genomförande.
3.
-

-

Organisation
Testbädden består av:
en projektgrupp bestående av en representant för varje Part som ingår
i testbädden. Testbäddens projektgrupp ska behandla alla ärenden av
betydelse för testbäddens genomförande.
en koordinator som samordnar arbetet inom testbädden, leder
testbäddens projektgrupp samt samverkar och rapporterar till
programledningen.

4.
Finansiering
4.1. Totala åtaganden
4.1.1. Den totala budgeten för programmet framgår av Bilaga 1. Parternas
ekonomiska åtaganden kan fullgöras genom naturainsatser.
VINNOVAs bidrag består av kontanta medel som utbetalas till Lunds
universitet i enlighet med Bilaga 1. Lunds universitet har enligt
Koordinatoravtalet åtagit sig att överföra medel till övriga Parter i
enlighet med VINNOVAs beslut.
4.1.2. Oaktat vad som anges ovan är parterna medvetna om att Lunds
universitets och Parternas ekonomiska åtagande ska vara bindande
endast såvitt avser perioden 2017-08-15 till och med 2020-12-31,
såvida inte VINNOVA beslutar om förlängning. Parternas insatser för
eventuell förlängd avtalsperiod ska därefter fastställas årligen senast
en månad före utgången av respektive verksamhetsår. Parternas
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insatser ska fastställas av berörd part i samråd med programledningen
och VINNOVA.
4.2. Fullgörande av parternas naturainsatser
4.2.1 Naturainsatser ska fullgöras fortlöpande på det sätt som
programledningen fattar beslut om i enlighet med detta avtal.
Naturainsatser ska, såvida inte avtalet anger när och på vilket sätt
fullgörelse ska ske, fullgöras inom skälig tid efter programledningens
anfordran.
Varje Part svarar för sin del av utlovade naturainsatser. Solidariskt
ansvar föreligger således inte.
4.

Kommunikation
Kommunikation sker i enlighet med gemensam projektplan som
upprättas mellan parterna.

5.

Immateriella rättigheter, ägande, publicering samt ansvar
Parterna är överens om att vad som sägs i Koordinatoravtalet, p 4-10
ska gälla i motsvarande mån som avtalsvillkor i detta Avtal.
Giltighetstid

6.

Detta avtal gäller från avtalets undertecknade och under den tid som
bidragsbeslutet gäller, dock längst till 2020-12-31.
7.

Förtida upphörande

7.1. Detta avtal upphör i förtid för Part som
efter påkallande om rättelse inte inom 60 dagar uppfyller sina
ekonomiska eller andra åtaganden i övrigt enligt detta avtal
säger upp samarbetet med en uppsägningstid om 1 år.
7.2. Värduniversitetet och VINNOVA får gemensamt fatta beslut om
uteslutning av Part om Parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt detta Avtal, Bidragsvillkoren (Bilaga 1) eller annat åtagande,
hamnar på obestånd, ställer in sina betalningar eller annars viktig
grund föreligger.
7.3. Samverkan under detta Avtal ska fortsätta mellan övriga Parter utan
hinder av att en eller flera Parter har frånträtt Avtalet eller blivit
utesluten.
8.

Tillägg
Tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av
samtliga Parter.

9.

Tvist
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Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling mellan Parterna i syfte att uppnå en uppgörelse i god anda
och samförstånd. Om Parterna inte kan enas efter förhandling ska
tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
handelskammares regler om förenklat skiljeförfarande. Svensk lag,
med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas på detta avtal.

Detta avtal har upprättats i 6 exemplar varav Parterna tagit vars ett.
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