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      Landstingsstyrelsen 

 

 

Samverkansavtal gällande Jönköpings 
folkhögskola  
 
 
Mellan Landstinget i Jönköpings län, nedan kallat Landstinget, och Föreningen 
Ädelfors folkhögskola, arbetarrörelsen i södra Sverige, nedan kallat Ädelfors, har 
samarbetsavtal träffats angående Jönköpings folkhögskola. 
 
Landstinget i Jönköpings län 
Box 1024, 551 11 Jönköping 
Kontaktperson: Rektor, Sörängens folkhögskola 
 
Föreningen Ädelfors folkhögskola, arbetarrörelsen i södra Sverige. 
Adress: Kunskapens väg 3, 570 15 Holsbybrunn 
Kontaktperson: Rektor, Ädelfors folkhögskola  
 
Avtalsform 
Detta är ett samarbetsavtal som reglerar driften av Jönköpings folkhögskola. 
 
Avtalstid 
Avtalet gäller perioden 2010-06-01 – 2014-05-31. 
 
Avtalet förlängs med ett år i taget om ingen av parterna har sagt upp det ett år 
före avtalstidens utgång.  
 
Ansvar 
Båda parter skall ha solidariskt ansvar för allt som rör skolans verksamhet. Skolan 
skall operativt ledas av en föreståndare. Föreståndaren skall utses av 
ledningsgruppen och skall komma från endera skolan. Vid föreståndarbyten skall 
hänsyn tas så att båda skolorna har likvärdig representation över tiden. 



AVTAL 2(3)

 2012-02-03 LJ 2012/134

 

 

Ledningsgruppen består av rektorerna från Sörängen respektive Ädelfors. Då 
specialområden skall diskuteras kommer ledningsgruppen att adjungera lämplig 
kompetens. Ledningsgruppen skall ha två schemalagda möten per termin för 
övervakning och uppföljning. 
 
Personalen skall vara anställd av någon av avtalsparterna. Så långt det är möjligt 
skall parterna stå för tjänsterna enligt principen 50% – 50%. 
 
Verksamhetens inriktning 
Verksamheten skall som bas ha en allmän inriktning.  
 
Elevredovisning 
Eleverna skall redovisas på respektive huvudskola enligt principen 50% – 50%. 
 
Kostnader 
Parterna är solidariskt betalningsansvariga för samtliga kostnader som 
uppkommer av skolans verksamhet. 
 
Hyresavtal 
Landstinget skall ombesörja att hyresavtal tecknas med Jönköpings kommun. 
Båda parter är solidariskt betalningsansvariga för hyresavtalet oavsett om avtalet 
mellan parterna bryts innan avtalsperiodens slut. 
 
Ekonomiadministration 
Landstinget kommer att sköta löpande redovisning. Avräkning gentemot Ädelfors 
folkhögskola sker en gång om året. 
 
Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig 
handling undertecknad av behöriga företrädare för parterna. 
 
Handlingars inbördes ordning 
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. 
 
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, 
sinsemellan i följande ordning: 
1. skriftliga ändringar och tillägg till avtal 
2. avtal. 
 
Överlåtelse av avtal 
Gällande avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan 
respektive parts skriftliga godkännande. 
 
Hävning av avtal 
Vardera part har rätt att innan avtalets utgång häva avtalet. Detta skall göras med 
ett läsårs framförhållning från det att den andre parten meddelats skriftligt. 
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Tvist 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall 
avgöras av svensk allmän domstol som första instans. 
 
Underskrift 
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Jönköping 2012-01-30 
 
LANDSTINGET  I  JÖNKÖPINGS LÄN   ÄDELFORS  FOLKHÖGSKOLA 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
Agneta Jansmyr                                              Laila Bradling  
Landstingsdirektör                                           Rektor 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Håkan Jansson                                                 Carina Ödebrink 
Ordförande                                                        Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Regionala utvecklingsdelegationen §§ 26-41 

 Tid: 2012-02-13 kl.13.00-16.15 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 33 
Dnr 
LJ 
2012/ 
134 

 

Samverkansavtal gällande Jönköpings folkhögskola 
Nytt avtal för samarbete mellan Sörängen och Ädelfors 
folkhögskolor har tagits fram. 
 
Inför ärendets behandling har Carina Ödebrink angett jäv 
och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna avtal om samarbete mellan Sörängen och 
Ädelfors gällande Jönköpings folkhögskola perioden  
2010-06-01 – 2014-05-31. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Jarl Karlsson 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


