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§ 72
Brottningscenter i Klippan
KS 2012.0631.106

Ärendet
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-17 § 68 behandlades finansiering av
avtal gällande tilläggsresurs/utbildning samt avtal om boende för
brottningsgymnasiet. Avtalet gällande tilläggsresurs/utbildning har därefter
diskuterats med Specialidrottsförbundet (SF) och Riksidrottsförbundet vilket
föranlett revidering. Avtalet om tilläggsresurs avser åtaganden utöver vad kommunen
svarar för som skolhuvudman.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Mattias Säflunds skrivelse 2014-05-20.
Avtal gällande utbildning 2014-05-20, bilaga Ks § 72/14.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Avtal godkännes.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

N/A

KS 2012.0631-25

2014-05-20

Avtal om utbildning
Mellan Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden, orgnr 212000-0928,
nedan kallad Kommunen och Klippans Brottarklubb, orgnr …….... - ……, nedan
kallad Klubben träffas följande avtal rörande köp av tilläggsresurs i form av tränarresurs utöver skolutbildningen för elever vid Kommunens brottningsgymnasium.
1§
Bakgrund
Specialidrottsförbundet (SF) har beslutat att välja Kommunen som huvudman för
RIG-utbildning. Kommunen har erhållit sådant godkännande från Statens skolverk avseende «idrott_2» för läsåren 2014/15 – 2016/17. Särskilt avtal träffas
mellan Kommunen och SF vari bl.a. regleras omfattning av Kommunens insatser
och engagemang för RIG-verksamheten.
Kommunen och Klubben har diskuterat åtaganden avseende boende för elever vid
brottningsgymnasiet, lokaler för brottning samt extra tränarresurser utöver skolutbildningen. Detta avtal reglerar Kommunens och Klubbens åtaganden avseende
tilläggsresurs i form av tränare dvs resurs utöver de åtaganden som regleras i avtal/förbindelser med SF och RF (Riksidrottsförbundet). Kommunen svarar som
huvudman för fullgörande av skyldigheter avseende ämnet specialidrott (brottning) och åtaganden gentemot SF/RF. Detta avtal strider således inte mot de åtaganden som åvilar Kommunen som skolhuvudman.
Syftet med avtalet är att, utöver vad som åvilar Kommunen enligt åtaganden och
avtal med SF/RF, stärka kvaliteten i utvecklingen och skapa förutsättningar för
elever att uppnå internationell konkurrenskraft i brottning. Detta förutsätter att
tilläggsresursen i form av tränare har internationell erfarenhet som aktiv och/eller
tränare.
2§
Omfattning
Klubben åtar sig att åt Kommunen för elever vid brottningsgymnasiet svara för
tränarresurs utöver skolutbildningen innebärande att Klubben svarar för tilläggsresurs i form av tränar/utbildningsresurs som kvalitativt skall motsvara utbildning
inom ramen för gymnasieskolans specialidrott inom RIG och NIU vid brottningsgymnasiet enligt fastställda krav. Klubben ska i samråd med Kommunen bemanna
resursen. Kommunen ska kunna förvissa sig om att tränare har internationell erfarenhet och erforderlig kunskap. Allt för att skapa bästa förutsättningar för elever
att nå internationell konkurrenskraft.
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Tränarresursen som klubben svarar för skall motsvara 25 timmar per vecka under
termin varav 15 timmar ska utgöra effektiv1 tid avseende träning, utöver elevernas
skoltid. Övrig tid omfattar förberedelser, resor, uppföljning m.m.
Klubben ska dokumentera och till Kommunen månadsvis redovisa såväl antal
timmars träning som träningens upplägg (innehåll), samt bokföra och redovisa
elevernas närvaro/frånvaro. Klubben svarar för att brottningsträningarna uppfyller
fastställda krav såväl vad gäller omfattning som kvalitet. Klubben ska dokumentera elevernas resultat.
3§
Uppföljning och utvärdering
En gång per termin ska parterna gemensamt skriftligen utvärdera Kommunens
köp av tilläggsresurs enligt 2§.
4§
Antagning
Kommunen, i samverkan med SF, och i enlighet med RF:s riktlinjer för urval till
RIG, ansvarar för antagning av elever. I RIG-systemet genomförs två antagningar,
en idrottslig och en utbildningsmässig.
Kommunen äger rätt att över en treårsperiod ta in elever endast motsvarande den
dimensioneringsvolym som RF och Skolverket beslutat om.
5§
Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för att den av skolverket fastställda studieplanen för ämnet
specialidrott följs och genomförs. Verksamheten anordnas integrerat i en gymnasieutbildning och idrottssatsning sker utifrån elitidrottens särskilda krav. Kommunen svarar som skolhuvudman för betygssättning och schemaläggning.
Kommunen ansvarar för att schemaläggning och utvärdering för nyttjandet av tillläggsresursen görs i samråd med Klubben för att uppnå bästa möjliga kvalitet.
6§
Ersättning
För Klubbens åtagande att svara för tränarresurs enligt 2§ betalar Kommunen till
Klubben en total ersättning om tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor per helår
(läsår). Det innebär att för år 2014 (augusti-december) utgår ersättning med totalt
104 166 kr.
7§
Betalningsvillkor
Kommunen erlägger ersättning enligt § 5 månadsvis med en tolftedel per månad
med utbetalningsdatum den 15 i respektive månad. Första utbetalning görs den 15
augusti 2014 med beloppet 20 833 kr.
1

Med effektiv tid avses träning exklusive förberedelser, resor, uppföljning m.m.
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8§
Index
Kommunens ersättning gäller för år 2014 och är anpassat till indextal för juni
2014 (basmånad). Skulle indextalet för påföljande juni månad ha ändrats i förhållande till bastalet, skall ersättningen justeras med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till bastalet.
Ändringar sker årligen per den 1 augusti och första prisreglering sker 2015-08-01.
Indexreglering görs med förändring av Arbetskostnadsindex (SNI, preliminärt index för ”P-S, Arbetare/tjänstemän2, Utbildning, vård och omsorg sociala tjänster,
kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag”).
Om index under viss tidsperiod skulle sjunka kvarstår Kommunens ersättning till
Klubben oförändrad. Vid eventuellt upphörande av angivet AKI-index åvilar det
parterna att komma överens om annat närliggande arbetskostnadsindex.
9§
Avtalstid
Avtalet mellan parterna ska vara kopplat till den första RIG-perioden och förlängs
sedan med ett år i taget om inte endera part har sagt upp avtalet. Det innebär att
avtalet således gäller fr o m. den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med
tolv månader med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
10 §
Överlåtelse och hävning
Part får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan
utan motpartens skriftliga godkännande härtill.
Vardera part har rätt att häva detta avtal om någon part har begått ett väsentligt
avtalsbrott gentemot den hävande parten och rättelse inte skett utan dröjsmål.
11 §
Ändringar/tillägg
Eventuella ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga för att vara giltiga.
12 §
Force Majeure
Part är fri från ansvar när förlust, eller skada orsakats av lagbud, krigshändelse,
strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, bojkott, blockad eller annan
omständighet som part inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med och vars
följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part själv vidtar
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

2

Genomsnitt av index för arbetare och tjänstemän då de varierar.
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13 §
Avtalets giltighet
Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande av Kommunfullmäktige,
Klippans kommun.
14 §
Originalavtal
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Datum:
Ort:

2014Klippan
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Klippans kommun,

Klippans Brottarklubb

______________________________

__________________________
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__________________________
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