Viable Cities – Medlemsavtal
De parter som anges i Bilaga 1 (”Medlemsorganisationer”), ingår härmed detta avtal avseende
samarbete inom Viable Cities (”Medlemsavtalet”).
1.BAKGRUND

Detta Medlemsavtal reglerar Medlemsorganisationernas samarbete inom det strategiska
innovationsprogrammet Viable Cities (”Programmet”), som finansieras av Energimyndigheten enligt
tilldelningsbeslut med diarienummer 2016-007986, Bilaga 2.
Enligt Energimyndighetens tilldelningsbeslut är Kungliga Tekniska högskolan värdorgansation för
Programmet och har ansvar för koordineringen (”Programkoordinator”).
Medlemsorganisationer i Programmet är företag, myndigheter, organisationer och universitet med intresse
för smarta hållbara städer.
Strategiska innovationsprogram finansieras genom en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten
och Formas. Ansvarig myndighet för programmet är Energimyndigheten. Inom ett strategiskt
innovationsprogram genomförs insatser för forskning och innovation, bland annat genom öppna utlysningar
där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.
2. ORGANISATION OCH DRIFT

Programmet är ett samarbete och utgör ingen juridisk person.
Programmets verksamhet leds på övergripande nivå av en stämma (”Medlemsstämman”) och av en styrelse
(”Programstyrelsen”) som på mandat från Medlemsstämman ansvarar för styrning av programmets
strategiska inriktning. De Medlemsorganisationer som har representanter i Programstyrelsen åtar sig tillse
att övriga Medlemsorganisationer hålls informerade om styrelsens arbete samt att i arbetet beakta alla
Medlemsorganisationers intressen.
Den dagliga operativa driften sköts dels av ett kontor, sk Programkontoret, som leds av en fysisk person
utsedd av Programkoordinatorn, s.k. Programchef, dels av fysiska personer som ansvarar för definierade
teman inom Programmet sk Utvecklingsledare.
Organisationen regleras av organisationshandboken, Bilaga 3.
3. MEDLEMSORGANISATIONERNAS ÅTAGANDEN

Medlemsorganisationerna åtar sig att:
1. Stödja Programmets mål, strategier och aktiviteter.
2. Stödja beslut som fattas i enlighet med organisationshandboken.
3. Stödja Programmet genom eget arbete i en eller flera arbetsgrupper och/eller kontant finansiering
och/eller tillhandahålla information och teknik samt att stå för egna kostnader avseende exempelvis
resekostnader och arbetstid.
4. Både internt och externt uttrycka en ambition att nyttja Programmets resultat och skapa förändring.
5. Bedriva Programmet i enlighet med organisationshandboken.
6. Utse en kontaktperson för Programmet.
7. Följa Energimyndighetens villkor för bidrag enligt Bilaga 2.
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4. MEDLEMSORGANISATIONERNAS RÄTTIGHETER

Medlemsorganisationerna har följande rättigheter:
1. Möjlighet att påverka verksamheten genom en röst på Medlemsstämman, vilket betyder att
välja programstyrelse och besluta om verksamhetens inriktning och prioritering inom gällande
programbeslut för etappen.
2. Medlemsorganisation kan av valberedningen tillfrågas om att delta i Programmets styrelsearbete.
3. Medlemsorganisation har rätt att få sin organisations logotyp visad på programmets hemsida samt i
andra sammanhang där syftet är att visa på medlemskap i Programmet.
4. Medlemsorganisation har rätt att använda Programmets logotyp och varumärke i sin marknadsföring.
5. Medlemsorganisation erhåller regelbundet nyhetsbrev och inbjudningar till event som
Programmet arrangerar.
5. FINANSIERANDE MYNDIGHETER

Medlemsorganisationerna åtar sig att tillhandahålla den information som krävs för att
Programkoordinatorn ska kunna rapportera till finansierande myndigheter.
6. TILLTRÄDANDE MEDLEMSORGANISATION

Ytterligare part kan tillträda detta Medlemsavtal efter beslut av Programstyrelsen genom att underteckna
en tillträdeshandling, Bilaga 4.
7. PROJEKTAVTAL

Inför varje enskilt projekt eller aktivitet inom Programmet ska, i enlighet med Energimyndighetens
allmänna villkor, ett särskilt projektavtal upprättas som bland annat reglerar hantering av IP-rättigheter,
konfidentialitet, ansvarsfördelning etc.
8. KONFIDENTIALITET

För information som tillhandahålls inom Programmet, inklusive information som tillhandahålls inför
diskussioner om särskilda projekt och innan projektavtal undertecknats, ska följande gälla för skydd av
konfidentiell information.
Medlemsorganisationerna åtar sig att inte utnyttja eller röja sådan information som de får del av under
detta Medlemsavtal som är märkt ”konfidentiell”. Muntlig information skall anses som konfidentiell om
den när den lämnas ut anges vara konfidentiell och som skriftligen bekräftas vara konfidentiell av den som
lämnat informationen inom 15 dagar från den dag informationen lämnades.
Medlemsorganisationerna åtar sig att inte använda information som de erhållit under detta Medlemsavtal
för andra ändamål än att genomföra verksamheten inom ramen för Medlemsavtalet.
Ovan nämnda ska inte gälla information som:
• Är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot
innehållet i detta Medlemsavtal.
• Informationsmottagaren redan kände till innan denne mottog informationen under
detta Medlemsavtal.
• Medlemsorganisation mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden
av konfidentialitetsavtal i förhållande till tredje man, eller
• Medlemsorganisation är skyldig att lämna ut enligt lag, förordning, domstolsbeslut
eller börsbestämmelser.
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Vardera Medlemsorganisation svarar för att dennes anställda samt fysiska eller juridiska personer
som engageras eller har engagerats av Medlemsorganisationen i anledning av Programmet iakttar
bestämmelserna i denna punkt 8.
Åtagandet i denna punkt 8 ska gälla under fem (5) år från det att informationen tillhandahölls.
9. ÖVERLÅTELSE

Medlemsorganisation har inte rätt att varken helt eller delvis överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt
detta Medlemsavtal. Medlemsorganisation har dock alltid rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter
till ett annat bolag inom samma koncern, under förutsättning att Programstyrelsen informeras om och
godkänner detta före överlåtelsen.
10. AVTALSTID

Detta Medlemsavtal träder i kraft 1 oktober 2017 och gäller tillsvidare så länge Programmet fortlöper
eller tills det sägs upp i förtid enligt punkt 11.
11. FÖRTIDA UPPSÄGNING

Medlemsorganisation som önskar utträda ur Programmet kan säga upp detta Medlemsavtal med
sex månaders uppsägningstid genom en skriftlig uppsägning till Programstyrelsen. Därefter är
Medlemsorganisationen inte längre en part i detta Medlemsavtal. Medlemsavtalet ska fortsätta att gälla
mellan övriga Medlemsorganisationer.
Programkoordinatorn kan säga upp detta Medlemsavtal i förhållande till en Medlemsorganisation efter
beslut i Programstyrelsen om Medlemsorganisationen brutit mot detta Medlemsavtal och inte inom 30
dagar efter skriftlig anmodan från Programstyrelsen eller Programkoordinatorn vidtagit rättelse. Vid
avtalsbrott av Programkoordinatorn kan Medlemsavtalet sägas upp i förhållande till Programkoordinatorn
(efter beslut av Energimyndigheten, om så krävs).
12. BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR

En Medlemsorganisations totala maximala skadeståndsansvar gentemot samtliga övriga
Medlemsorganisationer under detta Medlemsavtal ska vara begränsat till SEK 500.000. Det noteras att
Medlemsorganisationer kan komma överens om högre belopp i de separata projektavtal som kan komma
att undertecknas.
13. ANVÄNDNING AV MEDLEMSORGANISATIONS VARUMÄRKE

En Medlemsorganisations varumärke får användas inom Programmet. Detta gäller på Programmets
webbplats, i allmänna presentationer och i tryckt material avseende information om Programmet, inklusive
information angående vilka Medlemsorganisationer som deltar i Programmet. Denna bestämmelse ska ges
en restriktiv tolkning och vid oklarhet ska Medlemsorganisation tillfrågas.
Medlemsorganisation har en rätt att använda Programmets varumärke och namn i syfte att visa sitt
deltagande i Programmet.
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14. BILAGOR

Till detta Medlemsavtal finns bilagt följande dokument:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Medlemsorganisationer
Energimyndighetens beslut om bidrag
Organisationshandbok
Tillträdeshandling

15. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg rörande detta Medlemsavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av
samtliga Medlemsorganisationer. Bilagorna kan ändras i enlighet med stycket nedan.
Bilaga 3 (Organisationshandbok) kan ändras av Medlemsstämman i det fall ändringen godkänns av ¾
av de Medlemsorganisationer som är närvarande vid Medlemsstämman. Bilaga 4 (Tillträdeshandling)
kan ändras efter beslut i Programstyrelsen. Beslut om ändringar av Bilaga 3 eller 4 som innebär
att Medlemsorganisationernas åtaganden utökas kräver dock samtliga Medlemsorganisationernas
godkännande.
16. TVISTER

Tvister som uppstår i anledning av detta Medlemsavtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerad
av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande
ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma
om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige.
Om tvist uppstår mellan Medlemsorganisationer som är svenska statliga organisationer skall tvisten
istället hanteras genom förhandling mellan organisationernas högsta företrädare och slutligen av svenska
Regeringen.

______________________
[Sidor för underskrift följer]
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Detta Medlemsavtal har upprättats i ett exemplar som arkiveras av KTH.
Övriga Medlemsorganisationer erhåller en kopia.

[ ]						[ ]

Datum						Datum

[Namn]						[Namn]
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BILAGA 2 -

ENERGIMYNDIGHETENS BESLUT OM BIDRAG

[Se nästa sida]
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BILAGA 3 - ORGANISATIONSHANDBOK

[Se nästa sida]
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BILAGA 4 – TILLTRÄDESHANDLING

[Kungliga Tekniska högskolan], i egenskap av programkoordinator, och ett antal andra parter har
undertecknat ett avtal avseende samarbete inom Viable Cities (”Medlemsavtalet”). Härmed tillträder
undertecknad Medlemsavtalet i enlighet med punkt 6 i Medlemsavtalet och åtar sig samtliga skyldigheter
som en part har i Medlemsavtalet.
Punkt 16 (Tvister) i Medlemsavtalet ska tillämpas på denna tillträdeshandling.

[Namn på tillträdande Medlemsorganisation]

Signatur

Namnförtydligande och titel

Ovanstående bekräftas i min egenskap av Programchef.

Signatur

Namnförtydligande och titel
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