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AVTAL

mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget,
och den ideella föreningen Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm (organisationsnummer 815200-5149), nedan kallat Studiefrämjandet, avseende överföring
av personal och inventarier för verksamheten inom Circonova.

Förutsättningar
§1
Circonovas verksamhet skall den 1 mars 2008, nedan kallad övergångsdagen, föras
över till Studiefrämjandet i enlighet med separat avtal rörande driften av Circonova
inom ramen för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.

Personal
§2
Landstinget och Studiefrämjandet skall, var för sig eller i samverkan, iaktta den
förhandlings- och informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen och lagen
om anställningsskydd, som kan föreligga då vad som överenskommits i detta avtal
skall verkställas.
§3
Landstinget och Studiefrämjandet är överens om att den personal som anges i bilaga 1 på övergångsdagen skall övergå till anställning i Studiefrämjandet.
§4
Landstinget svarar för alla personalkostnader, inklusive intjänad semester, som
belöper sig på tiden fram till övergångsdagen, vad gäller personal enligt § 3 ovan.
§5
Landstinget ersätter Studiefrämjandet för innestående vid övergångsdagen ej uttagen semester, övertid och positivt flextidssaldo vad gäller personal enligt § 3 ovan.
§6
Anställningsvillkor och personalförmåner i övrigt skall regleras i förhandlingar
mellan Studiefrämjandet och de anställda eller deras fackliga organisationer.

Inventarier
§7
På övergångsdagen skall Studiefrämjandet från landstinget överta inventarier/fordon enligt bilaga 2 till ett samlat pris av 132 100 kr.
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Förhållanden fram till övergångsdagen
§8
Ekonomiska och andra förbindelser som åvilar Circonova och som avser tiden fram
till övergångsdagen skall infrias av landstinget.
§9
Fram till övergångsdagen förbinder sig landstinget och respektive Studiefrämjandet att lämna den andra parten full insyn i ärenden som berör verksamheten inom
Circonova och överförandet av verksamheten till Studiefrämjandet.

Giltighet
§ 10
Om part inte kan fullfölja vad som överenskommits i föreliggande avtal skall den
andra parten omedelbart underrättas därom. Uppkommer tvist mellan parterna
som avser innehållet i föreliggande avtal skall tvisten avgöras i allmän domstol.
§ 12
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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