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Samverkansöverenskommelse Business Österåker - Näringslivsdag 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna samverkansöverenskommelsen Business Österåker. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har sedan 2013 initierat Business Österåker, en näringslivsdag för 
företagare i kommunen. Aktiviteten genomförs i samverkan med företagare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten, tjänsteutlåtande daterat 
2015-03-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Näringslivs- och utvecklingsenhetens beslutsförslag 
innebärande att godkänna samverkansöverenskommelsen Business Österåker. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Näringslivs- och utvecklingsenheten 
Lotta Holmgren, näringslivschef Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-03-10 
Dnr Ks 2015/0080-140 

Samverkansöverenskommelse Business Österåker - Näringslivsdag 

Sammanfattning 
I syfte att reglera ansvarsfördelningen av den årliga näringslivsdagen, Business Österåker, tecknas en 
samverkansöverenskommelse mellan de parter som arrangerar evenemanget. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Att godkänna samverkansöverenskommelsen Business Österåker. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har sedan 2013 initierat Business Österåker, en näringslivsdag för företagare i 
kommunen. Aktiviteten genomförs i samverkan med företagare. 

Förvaltningens slutsatser 
Business Österåker har blivit en succé som näringslivet efterfrågar. Ambitionen är att även 2015 års 
näringslivsdag ska bli lyckosam. För att tydligt klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna har 
förvaltningen kommit fram till att man bör teckna en samverkansöverenskommelse, ett år i taget 
med de parter som ingår i samverkan. 

Bilagor 
SamverkSnsöverenskommelse för Business Österåker 

Sören Karlsson 
tf Näringslivs- och utvecklingsdirektör 

I Jan-Olof Friman 
i Kommundirektör 
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ö Österåker 

Österåkers kommun 
Tillväxt- och marknadsenheten 
Näringslivsenheten 

Samverkansöverenskommelse för Business Österåker. 

Österåkers kommun har sedan 2013 initierat Business Österåker, en näringslivsdag 
för företagare i Österåkers kommun. Aktiviteten genomförs tillsammans med 
företagare verksamma i kommunen. För närvarande är Runö Möten & Events, 
Svenska Popskolan AB, Fix Media AB och Företagarna Täby-Österåker 
medarrangörer. 

§ I Avtalstid 
Denna samverkansöverenskommelse avser år 2015 och förnyas årligen med de 
samverkanspartners som är aktuella. 

§ 2 Samverkans ledning och omfattning 
Samverkan leds genom en styrgrupp med representanter från varje samverkanspart, 
under ledning av Österåkers kommun, för att gemensamt arrangera en näringslivsdag 
under namnet Business Österåker. 

§ 3 Aktivitetens syfte 
Syftet är att arrangera en aktivitet som stärker näringslivet i kommunen. 
Näringslivsdagen är en mässa, där företagare kan träffas och informera om sina 
produkter och tjänster, möta nya företag att göra affärer med och utöka sitt nätverk. 

§ 4 Utställaravgifter 
För att finansiera verksamheten utgår bl.a. utställningsavgifter som bestäms av de 
samverkande parterna. 

§ 5 Varje parts ansvar 

Ansvaret för projektets genomförande fördelas mellan parterna. 

§ 6 Fördelning av kostnader 
Mässintäkterna samt intäkterna för middagen skall till största del täcka alla kostnader. 
Uppstår förlust i projektet skall denna fördelas lika mellan parterna. 

§ 7 Övrig sponsring 

Efter överenskommelse i samverkansgruppen kan andra sponsorer tas in. 

§ 8 Arbetsgivaransvar 
Varje part har sedvanligt arbetsgivaransvar för egen personal. 
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§ 9 Försäkringar, ansvar 

Varje part ansvarar själv för lokaler, lös egendom etc. man tillhandahåller under 
aktivitetens genomförande. 

§ 10 Resultatuppföljning 
Styrgruppen har möjlighet att ställa in aktiviteten vid för få anmälda företag. 
Eventuella uppkomna kostnader fördelas då lika mellan parterna. 

Samverkansgruppen har en återträff cirka en månad efter genomförd aktivitet då en 
utvärdering sker samt beslut fattas om aktiviteten ska genomföras nästkommande år. 

§ I I Undertecknande 

Detta avtal har upprättats i 5 exemplar av vilken parterna tagit var sitt. 

För Österåkers Kommun, Tillväxt- och marknadsenheten 

För llunö Möten & Events 

För Svenska Popskolan AB 

För Fix Media AB 

För Företagarna Täby-Österåker 
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Österåkers kommun 
Tillväxt- och marknadsenheten 
Näringslivsenheten 

Samverkansöverenskommelse för Business Österåker. 

Österåkers kommun har sedan 2013 initierat Business Österåker, en näringslivsdag 
för företagare i Österåkers kommun. Aktiviteten genomförs tillsammans med 
företagare verksamma i kommunen. För närvarande är Runö Möten & Events, 
Svenska Popskolan AB, Fix Media AB och Företagarna Täby-Österåker 
medarrangörer. 

§ I Avtalstid 
Denna samverkansöverenskommelse avser år 2015 och förnyas årligen med de 
samverkanspartners som är aktuella. 

§ 2 Samverkans ledning och omfattning 
Samverkan leds genom en styrgrupp med representanter från varje samverkanspart, 
under ledning av Österåkers kommun, för att gemensamt arrangera en näringslivsdag 
under namnet Business Österåker. 

§ 3 Aktivitetens syfte 
Syftet är att arrangera en aktivitet som stärker näringslivet i kommunen. 
Näringslivsdagen är en mässa, där företagare kan träffas och informera om sina 
produkter och tjänster, möta nya företag att göra affärer med och utöka sitt nätverk. 

§ 4 Utställaravgifter 
För att finansiera verksamheten utgår bl.a. utställningsavgifter som bestäms av de 
samverkande parterna. 

§ 5 Varje parts ansvar 

Ansvaret för projektets genomförande fördelas mellan parterna. 

§ 6 Fördelning av kostnader 
Mässintäkterna samt intäkterna för middagen skall till största del täcka alla kostnader. 
Uppstår förlust i projektet skall denna fördelas lika mellan parterna. 

§ 7 Övrig sponsring 
Efter överenskommelse i samverkansgruppen kan andra sponsorer tas in. 

§ 8 Arbetsgivaransvar 
Varje part har sedvanligt arbetsgivaransvar för egen personal. 
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§ 9 Försäkringar, ansvar 
Varje part ansvarar själv för lokaler, lös egendom etc. man tillhandahåller under 
aktivitetens genomförande. 

§ 10 Resultatuppföljning 
Styrgruppen har möjlighet att ställa in aktiviteten vid för få anmälda företag. 
Eventuella uppkomna kostnader fördelas då lika mellan parterna. 

Samverkansgruppen har en återträff cirka en månad efter genomförd aktivitet då en 
utvärdering sker samt beslut fattas om aktiviteten ska genomföras nästkommande år. 

§ I I Undertecknande 

nplar av vilken parterna tagit var sitt. 

ör Österåkers Kommun, Tillv ör Österåkers Kommun, Tillväxt- och marknadsenheten 

Eor Runö Möten & Evcnts 

För Svenska Popskolan AB 

För Företagarna Täby-Österåker 
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