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Avtal för rätten att använda varumärket Pelle Svanslös 
Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna avtalet med Sagogränd AB för rätten att i 10 år för 25 000 kronor exklusive 
moms använda varumärket Pelle Svanslös och co:s karaktärer i den öppna förskola som 
har upphandlats på Dag Hammarskölds väg 9. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att hyra lokaler av Statens Fastighetsverk på Dag 
Hammarsköldsväg 9 och upphandla driften av en öppen förskola. Sagogränd AB äger 
varumärket Pelle Svanslös och co:s karaktärer. Genom avtalet med Sagogränd AB får den 
öppna förskolan rätt att använda varumärket Pelle Svanslös och co:s karaktärer i tio år, t i l l och 
med 2024, t i l l en kostnad av 25 000 kr exklusive moms. 

Kontortet för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Brundin Marie-Louise 2014-10-13 

Datum Diarienummer 
BUN-2014-1443 

Avtal för rätten att använda varumärket Pelle Svanslös 

1. Parter 
Mellan Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun (212000 - 3005), nedan kallad 
Kommunen och Sagogränd AB (556357-0570), nedan kallad Bolaget, har följande avtal 
ingåtts, nedan kallad Avtalet. 

2. Ändamål 
Kommunen har tecknat ett hyresavtal med Statens fastighetsverk gällande lokalen på Dag 
Hammarsköldsväg 9. Kommunen har för avsikt att, med bibehållet huvudmannaskap, 
upphandla driften av en öppen förskola i lokalerna. 

Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna med anledning av att Bolaget 
upplåter förfoganderätten t i l l Kommunen att använda Pelle Svanslös och co:s namn och 
karaktärer i den öppna förskolans verksamhet. 

3. Bolagets rättigheter och skyldigheter 
Om kommunen, dess avtalspart eller personal på något sätt väsentligen skadar, missbrukar, 
förtalar eller använder varumärket utöver det som har avtalats, har Bolaget rätt att säga upp 
avtalet utan återbetalning av erlagd summa. Rätt att säga upp avtalet gäller endast om Bolaget 
påtalar den felaktiga användningen för Kommunen och kommunen inte inom skälig tid vidtar 
de åtgärder som krävs för att den felaktiga användningen ska upphöra. Bolaget har även rätt 
att säga upp avtalet om Bolaget bedömer att skadan inte kan rättas t i l l genom åtgärder av 
kommunen. I samband med uppsägning ska all identifikation kring varumärket, inom den 
berörda verksamheten, avlägsnas. 

4. Kommunens rättigheter och skyldigheter 
Bolaget ger Kommunen rätt att använda Pelle Svanslös och co:s namn och karaktärer i den 
öppna förskolans verksamhet. Litteratur om Pelle Svanslös ska finnas i den öppna förskolans 
verksamhet. Kommunen är skyldig att samråda med Bolaget om användande av varumärket 
utöver vad som framgår av detta avtal. 

5. Ersättning 
För att i 10 år få använda Pelle Svanslös och co:s namn och karaktärer betalar Kommunen ett 
engångsbelopp ti l l Bolaget uppgående t i l l 25 000 kr exkl. moms. 

6. Betalning 
Bolaget fakturerar Kommunen efter att avtalet undertecknats. Kommunen betalar senast 30 
dagar efter fakturadatum. 
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7. Överlåtelse av avtal 
Ingen av parterna får överlåta avtalet på annan utan den andre partens skriftliga medgivande. 

8. Förändringar eller tillägg 
Alla förändringar eller tillägg til l avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

9. Force Majeure 
Force majeure såsom svenskt lagbud, svensk myndighetsåtgärd, krigshändelse, blockad, 
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet som parterna inte råder över fritar vardera 
parten från fullgörandet av berörd förpliktelse i detta avtal, såvida omständigheten innebär 
betydande svårigheter att fullgöra förpliktelsen i fråga. 

10. Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas med förhandlingar mellan parterna 
och i andra hand av svensk domstol med Uppsala Tingsrätt som första instans. 

11. Avtalstid 

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2014 t i l l och med den 30 september 2024. 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna fått var sitt. 

För barn- och ungdomsnämnden För Sagogränd AB 

Cecilia Forss Mats Fromme 
Ordförande VD 

För kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Marie-Louise Brundin 
Strateg 

Jan Holmlund 
Tf direktör 


