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1 Avtalshandlingar 
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i 

handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: 

 

1. Avtal inklusive eventuella bilagor, skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 

4. Beställarens förfrågningsunderlag inklusive bilagor 

3. Kompletteringar/förtydliganden till ansökan 

5. Utförarens ansökan  

 

Detta avtal får inte utan beställarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande överlåtas på annan 

leverantör. 

 

2 Avtalstid 
Från avtalets undertecknande och fyra (4) år framåt.  

 

Avtal som tecknas av äldrenämnden med godkänd utförare gäller – som utgångspunkt under fyra (4) 

års tid från det att båda parter undertecknat avtalet. Kommunen kan dock under pågående avtalstid 

komma att upphöra med valfrihetssystemet. Om så sker kommer inga nya avtal att tecknas och 

kommunen har rätt att säga upp gällande avtal med iakttagande av en uppsägningstid om längst tolv 

(12) månader. Uppsägningstiden kan dock bli kortare om återstoden av avtalstiden är kortare än tolv 

(12) månader. En uppsägningstid kan dock aldrig bli kortare än nio (9) månader. 

 

Ett ingånget avtal upphör automatiskt om utföraren inte haft några boende på vård- och 

omsorgsboendet under tolv (12) månader i följd. 

 

2.1 Uppsägning 

Båda parter har rätt att säga upp avtalet med 12 månaders uppsägning. Uppsägning ska vara skriftlig.  

 

3 Förändringar under avtalstiden 
 

Beställaren kan komma att fatta beslut om att ändra avtalsvillkoren under avtalstiden. Om så sker, 

underrättas utförarna skriftligen minst sex (6) veckor innan ändringen träder i kraft. Om utförare inte 

accepterar ändringen, skall denne inom tre (3) veckor från mottagandet underrätta beställaren därom. 

Sker inte så, betraktas villkorsändringen som accepterad och börjar gälla den tid som beställaren angett 

i sin underrättelse. 

 

Om utförare meddelar beställaren att denne inte accepterar villkorsändringen, ankommer det på 

utförare att säga upp parternas avtal till upphörande inom tre veckor från beskedet att 

villkorsändringen inte accepteras. Parternas avtal upphör därefter sedan en uppsägningstid om tolv 

(12) månader löpt. 

 

Ändringar av avtalsvillkoren enligt ovan sker skriftligen via e-postmeddelande till den e-postadress 

som anges i detta avtal. I den mån denna ändras, ansvarar utföraren för att beställaren underrättas om 

förändringen. 
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4 Kravspecifikation/Utförande  
Utföraren åtar sig att för beställaren, tillhandahålla platser på vård- och omsorgsboende enligt detta 

avtal med tillhörande dokument.  

 

Utföraren åtar sig att ta emot enskilda för placering enligt villkoren i avtalets avtalshandlingar. 

 

5 Utförarens ansvar och skyldigheter 
Utföraren har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och 

föreskrifter och riktlinjer som berör överenskommet uppdrag. Utföraren åtar sig att följa utvecklingen 

på området och anpassa verksamheten till eventuellt nya lagar och förordningar som berör den typ av 

tjänst som avtalet avser. 

 

Utföraren har totalt ekonomiskt ansvar för att bedriva verksamheten enligt detta avtal, vilket omfattar 

nödvändig personal, utrustning och lokaler samt för övriga kostnader som är förenade med 

verksamheten. 

 

6 Sekretess  
Utföraren ska ansvara för att all personal inom verksamheten iakttar den tystnadsplikt för personal 

arbetande inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård, detta gäller även underleverantörer, volontärer, 

studenter och praktikanter. 

 

Utföraren ska säkerställa att all personal undertecknar dokument om tystnadsplikt 

 

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter 

 

7 Personalansvar 
Utföraren ansvarar för att all personal som arbetar med verksamheten har kunskaper om avtalets 

utformning samt dess innehåll.  

 

Utföraren ska följa svensk arbetsmiljölag (AML), föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). 

 

Utföraren svarar för samtliga kostnader avseende t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga 

eller lagstadgade löneomkostnader. Utföraren är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är 

ensam bärare av arbetsgivaransvaret i förhållande till dennes personal. 

 

Utföraren är skyldig att vidta åtgärder så att inte svensk lag för arbete åsidosätts.  

 

Utföraren ska för de anställda som tillhandahåller varor eller tjänster till köparen fullgöra avtalet enligt 

angivna villkor beträffande lön, semester och arbetstid i enlighet med de villkor som finns i Bilaga 7.  

Alternativt: 

 

• Vara ansluten till ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande 

arbetstagare i den aktuella branschen. 

• Tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i 

den aktuella branschen och uppfylla villkoren i det avtalet. 
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• Vid en utstationeringssituation, tillämpa motsvarande villkor om arbets- och 

anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 

• Fullgöra avtalet i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana 

förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. 

 

Utföraren ska, så långt det för verksamheten är möjligt, erbjuda sina anställda rätt till 

heltidsanställning samt undvika delade turer i verksamheten.  

 

8 Meddelarskydd 
Arbetstagare som är anställda av utföraren eller på annat sätt är delaktiga inom utförandet av avtalet 

ska ha meddelarskydd enligt nedanstående beskrivning. Detta innefattar även underleverantörer samt 

övriga arbetstagare från exempelvis bemanningsföretag. Dessa arbetstagare ska ha rätt att, anonymt 

eller inte, meddela uppgifter och underrättelser för offentliggörande och i publiceringssyfte. Skyddet 

innebär repressalie- och efterforskandeförbud från utföraren, oavsett om efterforskning skulle ske 

direkt eller via andra metoder. Denna rättighet får inte inskränkas genom arbetstagares uppgifts- eller 

arbetsbeskrivning. 

 

8.1 Repressalieförbud 

Detta förbud innebär skydd mot arbetsrättsliga repressalier som följer av utnyttjat meddelarskydd. 

Därmed får arbetstagare som utnyttjar det meddelarskydd som beskrivs i detta avtal inte, på grund av 

detta, särbehandlas när det gäller fortsatt anställning, lönesättning, arbetsuppgifter eller liknande. 

Arbetstagare ska också ha rätt att samla in uppgifter så länge som detta inte sker via olagliga metoder. 

 

8.2 Begränsningar av skyddet 

Detta meddelarskydd omfattar inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot 

eller styrelsesuppleant i verksamheten. Vidare får uppgiftslämnande, i enlighet med lagen om skydd 

för företagshemligheter, inte ha som syfte att orsaka skada för utföraren. Slutligen påverkar 

meddelarskyddet inte vad som har sekretess till följd av övriga lagar eller förordningar. 

 

8.3 Övriga skyldigheter 

Utföraren ansvarar för att snarast möjligt efter avtalsstart informera berörda arbetstagare om det 

meddelarskydd som ska råda i verksamheten, samt att redovisa för avtalsansvarig att detta har skett på 

tillfredsställande sätt. Utföraren förbinder sig genom detta avtal att inte använda utnyttjandet av de 

rättigheter som följer av meddelarskyddet som skäl för uppsägning eller avskedande vid bedömning av 

personliga skäl, lojalitetsplikt eller andra grunder. 

 

9 Försäkringar 
Utföraren ska från och med avtalsstart och under hela avtalstiden vidmakthålla allmän 

ansvarsförsäkring. Intyg om gällande försäkring insändes på beställarens begäran.  

 

Utföraren är ansvarig för skador som uppstår när arbete utförs. Försäkring ska därför finnas hos 

Utföraren.  

 



 
 

Avtal för platser inom särskilt boende i Uppsala 

kommuns valfrihetssystem 2021  

 

7(14) 

 

  Sida 7 av 14 

Utföraren ansvarar till fullo för den enskilde under vårdtiden. Beställaren svarar således inte för skada 

som drabbar den enskilde under vårdtiden och inte heller för skada eller förlust som orsakas av den 

enskilde. 

  

Utföraren ska se till att den enskilde och beställaren hålls skadelös för skada orsakad genom fel eller 

försummelse av personal anställd hos utföraren. 

 

Utföraren ska på egen bekostnad teckna och under avtalstiden upprätthålla en ansvarsförsäkring som 

täcker dels sådan skada eller förlust som vårdgivaren kan åsamka klienten, dels sådan skada eller 

förlust som klienten orsakar Utföraren eller dennes anställda.  

 

Utföraren förbinder sig att teckna och vidmakthålla detta försäkringsskydd under den tid som avtalet 

gäller om inte parterna kommer överens om annat.  

 

10 Kostnadsansvar 

10.1 Beställarens kostnadsansvar 

Beställaren har kostnadsansvar för individuellt förskrivna tekniska hjälpmedel. 

 

10.2 Utförarens kostnadsansvar 

Utföraren ska ansvara för att personer, efter sjukhusvistelse, kan komma tillbaka till vård- och 

omsorgsboendet inom den angivna tiden enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård. Om utföraren inte kan tillmötesgå den enskildes behov av insatser inom 

stipulerad tid belastas utföraren med kostnaden för utskrivningsklar som beställaren åläggs att betala 

till regionen/landstinget. 

 

Utföraren har kostnadsansvar för inkontinensartiklar. 

 

Utföraren har kostnadsansvar för nödvändiga sjuktransporter av den enskilde. För bårtransporter av 

avlidna har dödsboet kostnadsansvar. 

 

Utföraren ansvarar för att tillhandahålla ett bassortiment av förbrukningsartiklar, såsom toalett- och 

hushållspapper, rengörings- och tvättmedel, servetter och lågenergilampor mm.  

 

Utföraren ska bekosta transport av läkemedel till vård- och omsorgsboendet. 

 

10.3 Den enskildes kostnadsansvar 

Den enskilde betalar själv för sina individuellt förskrivna läkemedel. Övriga läkemedelskostnader 

ansvarar Region Uppsala för. 

 

Den enskilde betalar själv för sina individuellt förskrivna läkemedel. Övriga läkemedelskostnader 

ansvarar regionen/landstinget för. 

 

Den enskilde betalar för eventuell användning av förbrukningsartiklar ur det bassortiment som 

utföraren ansvarar för att tillhandahålla. Avgift på maximalt 0,27 % av gällande prisbasbelopp för 

innevarande år (per månad). Om utföraren tillhandahåller sänglinne, bad- och handdukar inklusive 

tvätt och den enskilde väljer detta paket får en ytterligare avgift på 0,22 % av prisbasbeloppet för 

innevarande år (per månad) debiteras den enskilde.  
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Den enskilde betalar för eventuella tilläggstjänster. 

 

10.4 Kostnadsansvar för tolk 

Vid besök på regionens/landstingets vårdinrättningar och hos myndigheter har regionen/landstinget 

eller aktuell myndighet kostnadsansvar för tolk. I övrigt ska kostnader för tolk ersättas av den som 

initierat åtgärden 

 

11 Ersättning 
Ersättningen, som innefattar momskompensation, utgår per dygn och belagd plats, trettio (30) 

vårddygn per månad.  

 

Ersättning framgår av beslut publicerat på http://www.uppsala.se 

 

Om en person är frånvarande temporärt från vård- och omsorgsboendet, utan att ha flyttat, under 

längre sammanhängande period utgår full ersättning i längst 10 dagar. Ersättning erhålls åter när 

personen återkommer. Vid tom plats på grund av utflytt eller dödsfall erhålls ersättning under de fem 

(5) efterföljande dagarna förutsatt att lägenheten inte beläggs på nytt. Ersättning under dessa dagar 

utgår i form av tomplatsersättning vilken motsvarar 60 % av dygnsersättningen. 

 

11.1 Ersättning vid parboende 

En lägenhet kan bebos av två personer varav båda har biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende 

eller endast den ene har biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende och den andre är medboende. Om 

den person som har biståndsbeslut flyttar eller avlider, ska frågan om fortsatt boende för den 

medboende kommuniceras med förvaltningens biståndshandläggare.  

 

Vid parboende i lägenhet, - oavsett lägenhetens storlek och oavsett om endast den ene eller båda 

personerna innehar biståndsbeslut, - utgår alltid 175 procent av ersättningen för ett vårddygn och är då 

ersättning för båda personerna.  

 

11.2 Ersättning och prisändringar 

Ersättning inom äldrenämndens valfrihetssytem för vård- och omsorgsboende beslutas för kommande 

år av Uppsala kommuns kommunfullmäktige och publiceras på http://www.uppsala.se. 

 

11.3 Fakturering 

Utföraren fakturerar per person, vårdform och månad. Faktura ska vara korrekt utformad och 

inkommen senast fem dagar efter avsedd månad för att utbetalning ska ske. Alla månader utan 

tomma vårddygn ersätts för 30 vårddygn. I samband med månatlig fakturering ska underlag bifogas 

faktura där brukarens initialer, år och månad ska anges. Dessutom ska datum för verkställighet 

respektive avslut anges. Uppgifter som alltid måste finnas på fakturan är plusgiro/bankgiro-

nummer, organisationsnummer, fakturanummer/OCR, fakturanummer, fakturabelopp och referens. 

Den enskildes ålder avgör vilken fakturaadress till beställaren som gäller. 

 

Fakturor gällande personer 65 år ställs till: 

Uppsala kommun 

http://www.uppsala.se/
http://www.uppsala.se/
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Box 1023 

751 40 Uppsala 

Referens 1130 

 

Fakturerings-, expeditions- och påminnelseavgifter betalas ej. Vid fel adress returneras fakturan. 

 

Om fakturan saknar någon av ovanstående uppgifter äger beställaren rätt att hålla inne betalning och 

returnera fakturan till utföraren för rättelse. 

 

11.4 Betalningsvillkor 

Betalning sker i SEK, 30 dagar efter fakturadatum.  

11.5 Dröjsmålsränta 

Utgår enligt gällande räntelag. 

 

11.6 Överdebitering 

Om utföraren debiterar beställaren ersättning utöver vad utföraren är berättigad till enligt 

avtalshandlingarna ska utföraren på anfordran återbetala överdebiterade belopp jämte ränta beräknad 

enligt 5 § räntelagen (1975:635) från dagen för beställarens betalning till och med den dag 

återbetalning sker eller, om återbetalning ej sker inom av beställaren utsatt tid, den dag då 

dröjsmålsränta börjar utgå. Återbetalning ska ske även om utföraren var i god tro om den felaktiga 

debiteringen. 

 

Om det föreligger förutsättningar för återbetalning enligt föregående stycke ska utföraren även utge ett 

vite motsvarande 25 % av det belopp som ska återbetalas. Vite enligt denna bestämmelse ska dock inte 

erläggas om feldebiteringen är av mindre omfattning och föranledd av ursäktligt misstag. 

 

12 Ekonomisk kontroll 
Utföraren ska ha en stabil ekonomisk ställning så att denna med bibehållen kvalitet kan fullgöra 

uppdraget under hela avtalstiden. Krav på utförarens ekonomiska stabilitet gäller under hela 

avtalstiden och beställaren förbehåller sig rätten att under avtalstiden begära in dokumentation som 

styrker bibehållen ekonomisk stabilitet.  

 

Utföraren ska under hela uppdraget uppfylla krav motsvarande rating 3 i en ratingrapport från 

Upplysningscentralen, UC. Leverantörer som inte kan kontrolleras via UC kan på annat sätt styrka sin 

ekonomiska stabilitet. 

 

Om utföraren under avtalstiden inte uppfyller krav på ekonomisk stabilitet eller fullgör sina 

skyldigheter avseende skatteinbetalningar eller att en skatte-/avgiftsskuld uppstår och registreras hos 

kronofogdemyndigheten och ingen godtagbar förklaring kan ges förbehåller sig beställaren att med 

omedelbar verkan säga upp avtalet.  

12.1 Förebyggande samarbete med Skatteverket 

Beställaren har med Skatteverket avtalat om ett förebyggande samarbete, som benämns prevision. 

Prevision innebär att samtliga leverantörer, i alla led, som kommer att delta i detta avtal ska 

kontrolleras med avseende på registrering av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, innehav av F-

skattsedel samt eventuella skatteskulder.  
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13 Insyn 
Beställaren har rätt till insyn i utförarens verksamhet. Anledningen till detta är att möjliggöra 

uppföljningar på individ- och avtalsnivå. 

 

Utföraren ska även ge allmänheten insyn i verksamheten på det sätt som stadgas i 8 kap. 17 § 

kommunallagen, vilket innebär att beställaren har rätt att begära ut material från utföraren som kan 

vara av allmänhetens intresse.  

 

14 Uppföljning och utvärdering 
All verksamhet ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. Utföraren ska medverka i och lämna 

underlag till de uppföljningar och utvärdering som initieras av beställaren eller av annan myndighet.  

 

14.1 Utförarens uppföljning 

Utföraren ansvarar för egenkontroll genom systematisk och regelbunden uppföljning utifrån 

kvalitetsangivelser i gällande avtal.  

 

Utförare ska på förfrågan delge beställaren resultatet av sin egenkontroll 

 

14.2 Beställarens uppföljning  

Beställaren eller representant för denna kan under avtalstiden komma att genomföra egen 

uppföljning/utvärdering av hur utföraren uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal. 

Företrädare för beställaren, såsom myndigheter, revisorer och andra tjänstemän, har rätt att under 

avtalstiden följa upp och kontrollera verksamheten och att villkoren i avtalet följs. Utföraren förbinder 

sig att bereda beställaren tillträde och insyn i sådan utsträckning att beställaren kan genomföra sitt 

uppdrag.  

 

För att kontrollera att utföraren levererar utlovad kvalitet utförs individ- och avtalsuppföljningar. Vid 

planerad avtalsuppföljning ska representanter för utföraren närvara. Uppföljning kan även ske utan 

föranmälan.  

 

Vid avtalsuppföljningar ska utföraren kunna styrka att samtliga ställda krav uppfylls och genomförs 

enligt avtal. Beställaren kan komma att begära in dokument som styrker att ställda krav utförs i 

enlighet med avtalet. Utföraren är skyldig att på eget initiativ informera beställaren om förändringar i 

verksamheten. 

 

Utförarens personal ska på begäran medverka vid intervjuer och/ eller uppföljningsmöten och därvid 

ha rätt att fritt förmedla sig beträffande den egna verksamheten. 

 

Metoder för uppföljning kan vara intervjuer, observationer, dokument- och journalgranskning m.m. 

Beställaren ska, förutsatt att den enskilde eller dennes företrädare medger det, har rätt att ta del av 

dokumentation som rör den enskildes vård och omsorg. 

 

Utförare ska bistå beställaren med det underlag som krävs för uppföljning av att avtal och 

tillämpningsanvisningar efterlevs. 

 

Utförare ska informera beställaren varje tertial (april, augusti december) om verksamheten enligt 

angiven struktur för uppföljning. 
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Utförare ska delge beställaren förelägganden från myndigheter. 

 

Utförare ska vid anmodan lämna uppgifter vid screeningenkäter. 

 

Utföraren ska efter anmodan skicka in de rutiner, policyer etc. som utföraren i sitt anbud har förbundit 

sig att ha. Dokumenten ska tillhandahållas utan kostnad och utan oskäligt dröjsmål. 

 

15 Sanktioner 

15.1 Krav på rättelse 

Om Beställaren för utföraren påtalat konstaterade fel eller brister i verksamheten ska utföraren åtgärda 

dessa omedelbart. I den mån det konstaterade felet eller bristen inte förmodas kunna åtgärdas 

omgående kan Beställaren istället ange en tid, inom vilket felet eller bristen senast ska vara åtgärdad. 

Inom den utsatta tiden ska Utföraren redovisa för Beställaren hur felet eller bristen är åtgärdad. 

Beställaren får även begära att utföraren inkommer med en skriftlig åtgärdsplan, som beskriver hur 

felet eller bristen ska åtgärdas inom den utsatta tiden. Utföraren är skyldig att på begäran inkomma 

med åtgärdsplanen inom den tid som Beställaren angett. Om Beställaren inte är nöjd med åtgärderna i 

åtgärdsplanen har beställaren rätt att lägga till egna åtgärder i planen. Godkänd åtgärdsplan skickas 

därefter i färdigt skick från beställaren till utföraren. 

15.2 Varning 

Om påtalade fel eller brister vid en uppföljning inte är åtgärdad inom utsatt tid kommer utföraren 

tilldelas en varning. Tilldelas en utförare två varningar för ej åtgärdade brister under avtalstiden kan 

detta utgöra en grund för hävning av avtalet.  

 

15.3 Ersättningsreducering och återkrav 

Om en utförare uppvisar fel eller brister i sin verksamhet ska rättelse vidtas i enlighet med vad som 

anges under 14.3 

 

Om den konstaterade bristen innebär att utföraren inte har levererat i enlighet med vad som gäller 

enligt avtal har beställaren rätt att återkräva tidigare erlagd ersättning. Storleken på återkravet bestäms 

av Beställaren utifrån vad som är proportionerligt i förhållande till bristen. Om den konstaterade 

bristen innebär att utföraren alltjämt inte levererar i enlighet med vad som gäller enligt avtal, har 

beställaren även rätt till reducering av framtida ersättning. En reducering av ersättningen får ske även 

om utföraren erhållit en tid inom vilken felet eller bristen ska vara åtgärdat. Beställarens rätt att 

reducera ersättningen kvarstår till dess bristen till fullo är åtgärdad. Storleken på reduceringen bestäms 

av Beställaren utifrån vad som är proportionerligt i förhållande till bristen.  

 

Återkrav eller ersättningsreducering kan exempelvis – men inte uteslutande – aktualiseras om 

utföraren saknar legitimerad personal som enligt avtalet ska tillhandahållas, om utbildning och 

fortbildning hos personalen brister, om utföraren inte har ett fungerande kvalitetsledningssystem eller 

om annan konstaterad brist förelegat som beställaren finner påverkar kvaliteten i tjänsten.  

 

Utförarens ska betala tillbaka det belopp som återkravet avser senast 30 dagar från det att Beställaren 

skriftligen ställt sådant krav mot utföraren. Om betalning inte skett efter denna tid har Beställaren rätt 

att innehålla betalning motsvarande det belopp som utföraren ska återbetala. Vid eventuell tvist om 

återkrav har Beställaren rätt att innehålla hela beloppet till dess tvisten avgjorts. 
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Ersättningsreducering sker löpande på respektive faktura. Utföraren ska fakturera Beställaren på ett 

sätt så att det tydligt framgår totalt pris samt reducerat pris. Även om detta inte framgår av fakturan har 

Beställaren rätt att endast betala den reducerade ersättningen. Vid tvist om ersättningsreducering har 

beställaren rätt att fortsätta betala reducerad ersättning till dess tvisten har avgjorts. 

15.4 Systematiska brister  

Om det fortlöpande förekommer brister i utförarens verksamhet, oavsett allvarligheten av dessa, får 

beställaren häva avtalet om det på grund av hur ofta brister förekommer, arten av dessa och 

omständigheterna i övrigt får antas att bristerna är uttryck för systematisk brist i utförarens utförande 

av sitt åtagande.  

 

16 Hävning 
Om någon av parterna väsentligt skulle brista i fullgörande av avtal och om rättelse inte sker utan 

dröjsmål efter tillsägelse, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.  

Beställaren har dessutom rätt att häva avtalet om: 

 

• om utföraren allvarligt brustit i sitt åtagande eller om konstaterade brister och fel är så 

omfattande eller så allvarliga att de vid en sammantagen bedömning innebär att utföraren inte 

bedöms kunna säkerställa omsorg av god kvalitet eller god och säker vård.  

 

• om utföraren brister i det systematiska kvalitetsarbetet på ett sätt som kan anses innebära 

skada eller risk för skada för brukare i verksamheten 

• om leverantören vid något tillfälle agerat försumligt på ett sätt som skadat eller riskerat att 

skada en brukare.  

• om det framkommer att utföraren vid mer än ett tillfälle fakturerat eller försökt att fakturera 

kommunen i strid med ersättningsvillkoren eller om utföraren på annat sätt i strid med avtalet 

erhållit eller försökt att erhålla mer ersättning än avtalet medger. 

• om utföraren under avtalstiden ålagts två varningar till följd av ej åtgärdade brister.  

 

Beställaren har dessutom rätt att häva avtalet om: 

 

• utföraren försätts i konkurs eller befinner sig på obestånd eller i likvidation och inte kan 

förväntas fullgöra sina förpliktelser mot beställaren. 

• utföraren gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller dömts för brott i 

yrkesutövningen. 

• utföraren vid tidpunkten för beslutet att tilldela avtalet befann sig i någon av de situationer 

som avses i LOU 13 kap. 1 § och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den 

bestämmelsen. 

17 Skadeståndsskyldighet 
Utföraren svarar i förhållande till beställaren för skadestånd som beställaren, på grund av vållande hos 

utföraren eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktigas utge till tredje man. 

 

I händelse av förändringar i utförares verksamhet, vilka försvårar eller omöjliggör fullgörande av 

åtagande, åvilar det utförare att ersätta beställarens eventuella merkostnader. Utföraren förbinder sig 

att omedelbart rätta till iakttagna fel och brister i sin verksamhet. 
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18 Förändringar i utförarens verksamhet 
Alla väsentliga förändringar hos utföraren som kan påverka detta avtal ska utan dröjsmål skriftligen 

anmälas till beställaren. Detta kan röra ändringar i utförandet av tjänsten utifrån utförarens 

ursprungliga anbud, ändringar i verksamhetens tillstånd att bedriva verksamhet, byte av ansvariga 

kontaktpersoner eller andra ändringar som direkt eller indirekt påverkar detta avtal.  

 

18.1 Ändrade ägarförhållanden 

Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos utföraren eller hos utförarens eventuella 

moderföretag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På begäran av beställaren ska 

utföraren lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om utförarens framtida 

möjligheter att uppfylla avtalet. Om utförare byter juridisk person ska ny ansökan lämnas, nytt 

godkännande prövas och nytt avtal tecknas. 

18.2 Underleverantör 

Utföraren äger inte rätt att anlita eller byta underleverantör för utförandet av de åtaganden som anges i 

detta avtal utan beställarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Samtliga krav som ställs på 

utföraren i detta avtal med tillhörande avtalshandlingar gäller för eventuella underleverantörer. I de 

fall underleverantörer anlitas ansvarar utföraren för deras arbete som för sitt eget arbete. 

 

Följande underleverantörer kommer att användas för detta uppdrag:                           

 

19 Befrielsegrunder 
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförandet hindras eller 

oskäligen betungas till följd av händelser utanför parternas kontroll. Till händelser utanför utförarens 

kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att utföraren 

inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Utföraren ska visa att konflikt, som 

nyss sagts, inte beror på utföraren. En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra 

parten i händelse av nämnda slag, som hindrar eller oskäligen betungar parts fullgörande av avtalet. 

Parten är skyldig att genast utföra åtaganden enligt avtalet när händelsen av nämnda slag upphör. 

 

20 Tvist 
Tvist med anledning av avtalet mellan beställare och utförare, ska om parterna inte kommer överens 

om annat, avgöras av svensk domstol vid beställarens hemort med tillämpning av svensk rätt. 

Utföraren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av prestationer, som kommer att åvila utförare 

enligt avtal under åberopande av att tvisteförfarande påkallas eller pågår. 

 

21 Särskilda avtalsvillkor 

21.1 Barns rättigheter 

Utföraren ska garantera i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter att inte barnarbete 

förekommit någonstans i leverantörskedjan i framtagande av efterfrågad produkt eller tjänst.  
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21.2 Likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering 

Utförarens ska i sitt utförande av föremålet för upphandlingen garantera likabehandling och 

jämställdhet i alla leverantörsled. Någon diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller 

sexuell läggning får inte förekomma i utförarens verksamhet. 

 

21.3 Mänskliga rättigheter 

Utföraren ska garantera i enlighet med FN-stadgan för mänskliga rättigheter och Europeiska 

konventionen för mänskliga rättigheter att mänskliga rättigheter efterlevts i hela leverantörskedjan i 

framtagande av efterfrågad produkt eller tjänst.  

 

21.4 Skäliga arbetsvillkor 

Utföraren ska garantera att denne uppfyller lagliga skyldigheter när det gäller anständiga arbetsvillkor 

och arbetsmiljökrav i enlighet med de av ILO:s kärnkonventioner som Sverige har ratificerat; 

Konvention 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera sig, Konvention 98: Rätten att 

organisera och förhandla kollektivt, Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete, Konvention 

105: Avskaffande av tvångsarbete, Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön, Konvention 

111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, Konvention 138: Minimiålder för 

arbete, Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete 

 

21.5 Anti-korruption 

Utföraren ska garantera att denne aktivt motverkar korruption i hela sin verksamhet. 

 

22 Avtal 
 

Denna handling har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Beställare    Utförare 

 

               

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Ort och datum    Ort och datum 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


