Överenskommelse
LICENS 2017
Sommarlovsentreprenör™ –
som ägs av Länsstyrelsen i Västernorrland och förvaltas av Technichus i Mittsverige AB (556558-7242)
(nedan kallad konceptägare)
och
Trelleborgs kommun Ulrika Nilsson Billberg
(nedan kallad licenstagare)
har träffat en överenskommelse om rätten att 2017 använda konceptet Sommarlovsentreprenör™ för
att genomföra programmet och aktiviteten Sommarlovsentreprenör för ungdomar i gymnasieåldern i
sitt lokalområde/kommun/partnerskap/organisation nämligen
Trelleborgs kommun
Ansvarig kontaktperson/er:
Ulrika Nilsson Billberg, ulrika.nilsson-billberg@trelleborg.se, 0410-73 31 08
Inledning
Denna överenskommelse ska betraktas i ljuset av ett ömsesidigt utbyte och en gemensam vilja att
erbjuda ungdomar möjligheten att utveckla sin företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Överenskommelsens grund är viljan att samverka för detta ändamål.
Bakgrund
Konceptet och programmet Sommarlovsentreprenör™ har utvecklats och prövats inom ramen för
Open for Business (OFB) i Västernorrland under 2000-talets inledande år. Det bygger på erfarenheten av
att arbeta med företagsamhetsträning och entreprenörskaps skapande aktiviteter med 1000-tals barn
och ungdomar under mer än 7 års tid. OFB har under denna tid även varit föremål för forsknings- och
utvecklingsarbete i samarbete med bl.a. Mittuniversitetets pedagogiska institution. Konceptet och
programmets beståndsdelar vilar alltså på såväl erfarenhetsmässig som teoretisk grund.
Sedan 2005 har konceptet och dess pedagogiska modeller getts spridning till intresserade och deras
organisationer utanför såväl Västernorrland såsom OFB ursprungliga organisation. Detta har bl.a. skett
inom ramen för det nationella entreprenörskapsprogrammet under ledning av Nutek åren 2005-2008.
Länsstyrelsen Västernorrland har i samverkan med länets kommuner samt andra organisationer aktivt
bidragit till programmet och konceptets utveckling och nuvarande form genom åren.
Konceptet har de senaste åren uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och har vid ett
flertal tillfällen efter kvalitetsgranskning klassats som ”Best Practice” enligt EU kommissionens standard.
OFB har prisats med European Enterprise Award för sitt modellskapande arbete med unga människor.
Sommaren 2007 fanns det lokala arrangörer av programmet i 26 svenska kommuner. Sommaren 2011
passerades gränsen 75 kommuner och nära 5000 ungdomar har nu fått chansen att växa med stärkt
självkänsla, kreativitet och företagsamhet sedan starten.
Konceptet får enligt överenskommelse om licens brukas av lokala arrangörer som genom detta får
verktyg att initiera, starta och driva program delen för målgruppen.
Konceptägaren äger ensamt rätten att utfärda licensöverenskommelser för konceptet.
Sommarlovsentreprenörs idé
Att ge ungdomar en kvalificerad plattform att utifrån egna behov, drömmar och tillgångar skapa och
utveckla sitt eget sommarjobb och därigenom utveckla sin företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Sommarlovsentreprenörs ledstjärnor
Tilltro till ungdomars förmågor och kraft
Respekten för deras egna idéer
Entreprenörskapet utvecklas i samverkan med förebilder och det lokala samhället.
Entreprenörskap är handling!
Entreprenörskap är roligt!

Överenskommelsens syfte
Att ömsesidigt reglera rättigheter och åtaganden mellan konceptägare och licenstagare för att
säkerställa kvalité och upprätthålla och vidareutveckla Sommarlovsentreprenörs goda rykte som ett
gott verktyg för att utveckla ungdomars företagsamhet och entreprenörskap.
Parterna är överens om att samverka med Sommarlovsentreprenörs idé och ledstjärnor som grund
Benämningar och begrepp
Konceptägare

Länsstyrelsen Västernorrland

Licens

Ger licenstagare tillgång och användarrätt till konceptets
resurser såväl materiella såsom immateriella. Licensens är
kvalitetssäkrad i form av en årlig förnyelse.

Licenstagare

Lokal organisation/aktör som får rätten att arrangerar
programmet Sommarlovsentreprenör ™ genom att teckna
en årlig användarlicens.

Licensavgift

Användarlicensen har en årlig avgift som betalas till
konceptägaren av licenstagaren.

Certifiering

Programmet ska ledas av certifierade handledare.
Certifieringen genomförs under en 3 dagars utbildning som
erbjuds av konceptägaren.

Handledare

Av den lokala organisationen utsedd lämplig och
kvalificerad person som efter genomgången
handledarutbildning certifierats för att enskilt eller i ett
team av andra handledare leda och genomföra
programmet.

Programmet
Sommarlovsentreprenör™
Konceptet
Sommarlovsentreprenör™

Erbjuds ungdomar av lokal arrangör/partnerskap
Erbjuds lokal arrangör/partnerskap som avser att köra
programmet.

Rättigheter för licenstagare
Att marknadsföra och arrangera ett program som vänder sig till ungdomar i åldern 15 -19 år under
välrenommerade Sommarlovsentreprenörs™ namn och logga.
Tillgång och användarrätt av särskilt utarbetat och framtaget profilmaterial såsom:
Logotyper i ett antal varianter
Marknadsföringsmaterial för diverse olika målgrupper som kommer i kontakt med programmet. Folders,
broschyrer, beskrivningar, mm.
Garanterad plats/er för blivande handledare vid annonserade utbildningstillfällen.
Tillgång till personlig support av erfarna arrangörer och handledare.
Plats på www.sommarlovsentreprenor.se för egen lokal marknadsföring i någon omfattning.
Egen inloggning till Sommarlovsentreprenörs intranät där material och aktuella uppdateringar finns att
tillgå.
Tillgång till nätverket av övriga arrangörer i Sverige och möjligheten att referera till andra licenstagares
erfarenheter och lärdomar.
Rättigheter för konceptägaren
Länsstyrelsen Västernorrland äger konceptet, programmet och varumärket Sommarlovsentreprenör™
och har ensamrätt att besluta om modifieringar och förädling av dessa.
Konceptägaren har ensamrätt att bevilja organisationer rätten att bli licenstagare.
Konceptägaren har ensamrätten att utbilda och utfärda utbildningsbevis samt certifiera personer som
genomgått konceptets handledarutbildning.
Konceptägaren har rätt att använda referenser från genomförda program, verkställda av licenstagare
med beaktande av samtycke.
Konceptägaren har rätt att ta ut licensavgift samt utbildningsavgift.

Åtaganden för licenstagare
Licenstagare åtar sig
Att i god tid anmäla önskan om licens
Att vårda och skydda konceptets varumärke och kvalité genom att använda konceptets
material vid marknadskommunikation.
Att följa de rekommendationer och riktlinjer som ges under handledarutbildningen angående
pedagogiska modeller och för genomförande av programmet.
Att endast använda certifierade handledare som ansvariga för genomförande av
programmet.
Att ge goda förutsättningar för ovanstående att genomföra programmet med god kvalitet.
Att säkerställa programmets innehåll avseende programpunkterna handledare, försäkring,
startkapital och fastställda aktiviteter såsom kom-igång vecka, handledning, uppföljning och
avslutning.
Att i korthet återrapportera till konceptägaren om genomförandet.
Att maila in kontaktuppgifter samt övrigt relevant för publicering på hemsidan.
Att i förekommande fall uppträda som ambassadörer för Sommarlovsentreprenör.
Att i fall av mindre positiva resultat av programmet, eller dylika svårigheter föra en fortlöpande
dialog med konceptägaren för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen.
Åtagande för konceptägaren
Konceptägaren åtar sig att
-

-

Att tillhandahålla aktuellt material såsom profilmaterial, marknadsmaterial och programmaterial
Att utbilda och certifiera lämpliga personer utsedda av licenstagare. Utbildning kommer att
erbjudas vid ett antal tillfällen inför sommaren 2017.
Att utöva kvalitetstillsyn och värna om kvalitet och varumärke.
Att lämna fortlöpande support inför och i vis mån under genomförandet av programmet,
genom dialog och handledning samt tillhandahålla webb-baserat marknadsförings- och
supportmaterial/information.
Att tillhandahålla plattform för utbyte av material och kommunikation i form av ett internt
intranät.
Att tillhandahålla underlag/exempel för genomförande av programutvärdering.
Att hålla aktuell hemsida uppdaterad avseende licenstagares kontaktuppgifter och information
rörande lokal program.
Att i kontakt med media hänvisa till lokala arrangörer som goda exempel etc.

Etik och lojalitet
Sommarlovsentreprenör™ ska genomföras inom ramen för denna överenskommelse. Parterna är ense
om att driva sin verksamhet och sina åtaganden seriöst och etiskt för att inte rubba förtroendet för
konceptet. Genomförandet ska präglas av hög kvalitet och med respekt för de personer som deltar.
Sommarlovsentreprenör genomförs på en mängd orter av engagerade, hängivna och driftiga personer
och deras organisationer med ett stort engagemang för ungdomar. Vi visar respekt och glädje för allas
våra insatser inom området genom att göra vårt bästa och tala gott om programmet och dessa
människor.
Konfidentiellt material och upphovsrätt
Sommarlovsentreprenörs handledarmanual erhålls vid certifieringen och är handledarens personliga
egendom. Manualen omfattas av upphovsrätten och ska användas konfidentiellt.
Med det menas att manualen och dess innehåll inte får lämnas till utomstående. Materialet ska
användas med respekt för upphovsrätten och får inte förvanskas eller ändras utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
Profilmaterial, logotyp, namn etc. får inte förvanskas eller på annat sätt användas i sammanhang
utanför denna överenskommelse.
Förhållande till tredje person
Konceptägaren och licenstagaren är självständiga oberoende parter. De företräder inte varandra
utanför denna överenskommelse och kan inte rättsligen binda varandra. Den lokala licenstagaren
ansvarar fullt ut för planläggning och genomförande av programmet. Var och en är ansvarig gentemot
tredje man för den egna verksamheten och kan teckna avtal i eget namn.

Utveckling av Sommarlovsentreprenör™
Båda parter skall bidra till erfarenhetsutbyte och ha en öppen dialog kring metodutveckling och delge
varandra förbättringar. Konceptägaren ansvarar för att skapa mötesplats/forum för sådant
erfarenhetsutbyte och produkt/metodutveckling för konceptet. Licenstagaren ansvarar för
erfarenhetsutbyte och utveckling för sina handledare inom det lokala programmet.

Marknadsföring
Båda parter skall vara aktiva i marknadsföringen.
Licenstagaren i sitt lokala/regional område och konceptägaren i nationellt perspektiv.
Om möjlighet finns kan konceptägaren medverka vid lokal/regional marknadsföring genom att
medverka vid informationsträffar eller liknande event.
Avgifter och fakturering
Licenskostnad för 2017 består av en fast licensavgift och rörlig deltagaravgift +
moms.
Den fasta delen är oavsett programmets storlek vid genomförandet 7 000 kr och gäller för det
verksamhetsområde som licenstagaren tecknat denna överenskommelse för.
Den rörliga delen är beroende på antalet deltagande ungdomar som licenstagaren ansvarar för och
är 300 kr/deltagare.
Ovan kan faktureras i två delar. Licensavgiften i samband med denna överenskommelse.
Deltagaravgiften efter inrapporterat antal deltagare i samband med start av programmet.
Fakturaavsändare är: Technichus i Mittsverige AB som på uppdrag av konceptägaren driver och
förvaltar konceptet. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.
Utbildningsavgift 2017 för certifiering av handledare är 6 250 kr + moms och inkluderar
3 dagars utbildning, material, programmanual på USB-minne, lunc och fika.
Beskrivning av utbildningens innehåll etc. se webbsida.
Licenstagarens fakturaadress:
Trelleborgs kommun
Box 173,
231 23 Trelleborg
Referens: 5160
Om ovan angiven adress behöver revideras maila snarast ny till david.gisselman@technichus.se
Förändring av avtal
Denna överenskommelse skall ses som en grund och kännetecknas av processutveckling och kan i
samråd förändras. Sådana ändringar eller tillägg skall göras skriftligen och godkännas av båda parter.
Överlåtelse av licens
Licenstagare kan ej överlåta denna överenskommelse utan konceptägarens godkännande.
Brott mot överenskommelse
Part som bryter mot denna överenskommelse skall utge skälig ersättning/rättelse, som motsvarar den
skada som åsamkats, till övrig part.
Om brottet är väsentligt och part inte vidtar rättelse äger den andre parten rätten att säga upp
överenskommelsen med omedelbar verkan. Väsentligt brott kan vara varumärkesintrång, brott mot
upphovsrätten, illojal konkurrerande verksamhet eller etiska övertramp.
Licenstagare som anordnar program där programmet inte innehåller de programpunkter som anses
som ett minimum eller på annat sätt inte verkar i denna överenskommelses anda kan inte räkna med
att få teckna ny licens inför kommande programperiod, med mindre än att organisationen kan påvisa
hur en avsevärd förbättring ska ske.
Överenskommelsens giltighetstid: 2017Härnösand
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Konceptansvarig
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Signeras i två ex. Behåll ett ex. posta till Technichus i Mittsverige AB, Storgatan 11, 871 31 Härnösand
Tel: 070 4416441, märk kuvertet Sommarlovsentreprenör, alternativt skanna och maila till
david.gisselman@technichus.se

