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    (Dnr C2012/632) 
                                   2012-12-10 

   
 
 
 

Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum 
 
 
 
Parter 
Mellan ”kommun”, nedan kallad kommunen, och Karlstads universitet, nedan kallad 
universitetet, har följande avtal upprättats. 
 
§ 1 Ändamål och syfte 
Det regionala utvecklingscentrets verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt 
samarbete mellan likvärdiga parter. 
 
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en centrumbildning vid Karlstads universitet.  
Centrumbildningens syfte är att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa 
det för parterna angelägna arbetet med skolutveckling, lärarutbildning, och forskning. 
RUC skall vara en mötesplats för medarbetare inom förskole- och skolverksamhet, för 
lärarutbildare, skolutvecklare och för forskare inom skolutveckling och 
utbildningsledning. Verksamheten i RUC skall ge fördelar i utvecklings- och 
ekonomiskt hänseende genom att tillvarata de gemensamma kompetenser och resurser 
som båda parter besitter. RUC är ett verktyg för att främja samarbetet om 
lärarutbildning, skolans utveckling och kompetensutveckling av lärarkåren 
 
§ 2 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller från 2013-01-01 och förlängs automatiskt med ett år i taget. Vill 
någon part att avtalet ska upphöra ska denna, senast den 30 oktober året innan, 
skriftligt meddela detta till RUCs styrelse. V id upphörande av avtalet skall parterna 
sträva efter en smidig avveckling av avtalsförhållandet.    
 
Medel som inbetalts till RUC under den tid avtalet varit i kraft skall förbli Karlstads 
universitets egendom.  
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§ 3 Verksamhet 
Verksamheten i RUC skall dynamiskt svara mot de behov som parterna upplever i 
respektive verksamhet. Detta innebär att olika utvecklingsprojekt kan startas och 
avslutas i både korta och längre tidsperspektiv. Avgörande för utvecklingsprojektens 
överlevnad skall vara parternas behov och möjlighet till finansiering av respektive 
utvecklingsprojekt.  
 
Tre huvudsakliga fält utgör för närvarande RUC:s verksamhetsområde, inom vilka 
utvecklingsprojekt identifieras. Dessa fält är: 
 
Skolutveckling 

 
Lärarutbildning 

   
Forskning 
  
Samarbetet organiseras i enlighet med arbetsordning i bilaga 1. 
 
§ 4 Ekonomi 
RUC:s huvudsakliga finansiering sker genom den verksamhet som RUC bedriver, 
mestadels som projekt tillsammans med kommuner som åtar sig att finansiera 
projekten enligt respektive projekts villkor. 
 
Förutom den basorganisation som kommunerna och universitetet beslutat om, i detta 
samverkansavtal inklusive bilaga 1, skall all verksamhet vara intäktsfinansierad. 
RUC:s verksamhet bedrivs inte i vinstsyfte.  
 
Karlstads universitets kalkylmodeller gäller för RUC. Skulle överskjutande medel 
uppstå skall dessa återanvändas i RUC:s verksamhet. Medel som genereras inom RUC 
får inte användas av parterna för annat än RUC:s verksamhet. 
 
Kommunen erlägger varje år en avgift för sitt delägande i RUC. Avgiften är tvådelad; 
dels en fast summa på 6000 kr/år samt en rörlig summa på fyra kronor per invånare i 
kommunen. Avgiften ger tillgång till RUC:s verksamhet.  
  
 



Sida 3 av 4 
 

Basorganisation 
Parterna är överens om att RUC:s verksamhet kräver en basorganisation. Universitetet 
är basorganisationens huvudman. 
 
Basorganisationen består av 2,2 befattningar. Kostnaden fördelas mellan universitetet 
och kommunerna. 
 
Verksamhetsledare 1,0 
Administratör 0,75 
Ekonom 0,25 
Vetenskaplig ledare 0,2 
 
Arbetsgivaransvaret för medarbetarna ligger hos huvudmannen, universitetet. 
 
§ 5 Omförhandling 
Part får påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal om ändrade förhållanden 
gör att bestämmelsen väsentligt motverkar parternas gemensamma förutsättningar för 
samarbetet sådana de är uttryckta i detta avtal. . 
Anmälan om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt 
för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet 
att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess omförhandlingar avslutas genom 
träffad överenskommelse om viss ändrat avtalsinnehåll. 
 
§ 6 Ändring och tillägg 
Ändring och tillägg till detta avtal kan endast ske genom en skriftlig, av båda parter, 
undertecknad handling. 
 
§ 7 Rättigheter 
När det gäller äganderätt till materiella och immateriella tillgångar, skall Karlstads 
universitet äga de materiella tillgångar som köpts in inom ramen för denna 
verksamhet enligt detta samverkansavtal. Den part som tagit fram eller utvecklat ett 
visst resultat (immateriella tillgångar) skall äga och disponera den immateriella 
tillgången. Resultat som tagits fram gemensamt av två eller flera av parterna ska ägas 
gemensamt av dem. Envar av parterna i detta avtal har dock rätt att, kostnadsfritt och 
utan ersättning till den eller de parter som tagit fram resultatet, använda resultatet för 
samverkans genomförande enligt avtalet inklusive bilaga samt för egen icke-
kommersiell forsknings- och utbildningsverksamhet. 
 
Vardera parten har rätt att, efter skriftligt godkännande från den ägande parten och 
överenskommelse om skälig ersättning för utnyttjandet, använda resultat som tas fram 
inom ramen för avtalet för övriga ändamål, till exempel för kommersiell verksamhet. 
Sådan användarlicens skall som utgångspunkt vara icke-exklusiv – dock att parterna 
har rätt att överenskomma om andra villkor. Detta avtal skall inte i sig innebära någon 
skyldighet för den part som äger resultat som tas fram inom ramen för avtalet att 
medge en sådan här användarlicens eller att överlåta resultat.  
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Såvida parten själv inte är att anse som upphovsman eller rättighetsinnehavare till en 
viss immateriell tillgång, gäller första och andra styckena endast under förutsättning 
att respektive part erhåller erforderligt tillstånd från upphovsman eller 
rättighetsinnehavare (exempelvis av parten anställd person) att upplåta rättigheten till 
tredje man. Parterna är överens om att upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens 
vilja alltid skall respekteras och att det faktum att part inte erhåller tillstånd från 
upphovsman eller rättighetsinnehavare inte innebär att parten bryter mot detta avtal.  
 
Upphovsmäns namnangivelse- och respekträtt enligt lag skall alltid respekteras. 
 
§ 8 Tvist 
Oenighet rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand 
hänskjutas till överläggningar mellan parterna. Tvister om tolkning och tillämpning av 
detta avtal och därmed sammanhängande rättförhållanden ska avgöras av allmän 
domstol med Värmlands tingsrätt som första instans.  
 
 
2012-12-07    2012- 
För Karlstads universitet    För ”kommun”  
 
 
 
Åsa Bergenheim   ”nn” 
Rektor    Skolchef 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Arbetsordning för Regionalt utvecklingscentrum för skola, RUC 
 
 


