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Avtal Linköpings föreningsarkiv, 2022-2023
Mellan kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun (beställaren),
organisationsnummer 212000-0449, och Linköpings föreningsarkiv (utföraren)
organisationsnummer: 82 20 00-9024, har denna dag slutits följande avtal.
Uppdraget
Linköpings föreningsarkiv ska under avtalstiden omhänderta och
tillgängliggöra sådant arkivmaterial som via föreningslivet i Linköping
deponeras hos arkivet.
Inkomna arkiv ska vara utsorterade och arkiveringsarbetet ske i den takt som
tillgängliga resurser tillåter.
Samverkan med Linköpings Stadsbibliotek och övriga arkivbildningar i
bibliotekets lokaler skall kontinuerligt utvecklas. Servicen och öppethållande
till forskarvärlden och allmänheten beslutas av Linköpings föreningsarkiv i
samråd med övriga arkiv inklusive Östergötlands Arkivförbund.
Öppethållande vid Linköpings föreningsarkiv ska motsvara minst 40 timmar i
månaden varav minst 8 timmar ska fördelas per vecka i snitt.
Information om öppettider, eventuella ändringar av dessa och annan service
ska kontinuerligt förmedlas via hemsidan.
Linköpings föreningsarkiv ska medverka i det länsövergripande arbetet som
leds av Östergötlands Arkivförbund.
Ersättning
För uppdraget erhåller utföraren en fast ersättning uppgående till totalt 110 000
kronor för varje verksamhetsår avtalet är gällande. Uppräkning av ersättningen
ska ske enligt konsumentprisindex. Första uppräkning sker den 1 januari 2023
utifrån oktoberindex året innan.
Betalning
Ersättningen betalas ut i sin helhet årsvis efter inkommen
verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, budget
för innevarande verksamhetsår, senaste årsmötesprotokoll samt
verksamhetsplan/aktivitetsplan. Beviljad ersättning utbetalas till utförarens
registrerade plusgiro 680862-0.

Uppföljning och redovisning
Utföraren ska årligen senast 1 mars inlämna verksamhetsberättelse med styrkt
revisionsberättelse från föregående år till beställaren. Verksamhetsberättelsen
ska även innehålla verksamhetsplan för kommande år samt redovisning av
öppettiderna under året. I övrigt ska utföraren till beställaren överlämna all
information om verksamheten och dess förvaltning som beställaren kan begära.
Omförhandling
Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras skall nya förhandlingar
upptas om endera parten begär detta.
Tvist
Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med
Linköpings tingsrätt som första instans.
Uppsägning
Endera part har rätt att säga upp avtalet i förtid med tre (3) månaders
uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt.
Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2022-06-01 till och med den 2023-12-31 med
möjlighet för beställaren att genom option förlänga uppdraget till och med den
2024-12-31.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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