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AVTALSVILLKOR
Säljare

Köpare

Företagsnamn

Gislaveds kommun

Org. nr: Organisationsnummer

Org.nr: 212000-0514

Adress

332 80 Gislaved

Postadress

Tel: 0371-81 000

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontakt namn

Kontakt namn

Kontakt e-post

Kontakt e-post

Telefon

Telefon

AVTALSTID

Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet, dock tidigast
20xx-xx-xx. Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid av 90 dagar för utförarna
och 90 dagar för kommunen. Uppsägningen ska vara skriftlig. Förändring av
omfattning i avtal kan ske under avtalstid under förutsättning att parterna är överens.
UPPHÖRANDE AV VALFRIHETSSYSTEM

Om kommunen fattar beslut om att inte längre tillämpa valfrihetssystem inom
hemtjänst upphör kommunens avtal med utföraren efter en uppsägningstid på 12
månader.

HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. För det fallet att de visar sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i nedan angivna ordning:
1. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till avtalet inklusive bilagor i omvänd
datumordning som överenskommits mellan parterna
2. Avtalet inklusive bilagor
3. Förfrågningsunderlag daterat 20xx-xx-xx inklusive kompletteringar och
förtydliganden
4. Utförarens ansökan inklusive bilagor samt eventuella förtydliganden

4.0

ERSÄTTNING OCH PRISJUSTERING

Ersättningen justeras årligen utifrån löneavtal och justeras vid avtalsförändring eller
förändrade politiska beslut. Ersättningen baseras på kommunens beräknade personaloch övriga kostnader.
Ersättning skall täcka den tid som utföraren är i brukarens hem, tid som åtgår för
förflyttning, planering, samverkan med andra aktörer och andra åtgärder som behövs
för att fullgöra uppdraget. Även ersättning för lokal och övriga driftskostnader ingår i
beräkningen.
Utförd tid som överstiger beviljad tid och som inte på annat sätt avtalats med
biståndshandläggare, ersätts inte.
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Hemtjänst som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från skatteplikt,
eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § i
Mervärdesskattelagen. Utförarna ska således fakturera kommunen exklusive moms.
När biståndshandläggaren fattat ett biståndsbeslut görs en bedömning av vilken tid
insatserna totalt beräknas ta att utföra. Utföraren kan inte utöka hjälpen till den
enskilde och kräva ersättning för den utökade tiden utan att biståndhandläggare har
godkänt förändringen. Ersättningen till utförarna baseras på en schablonmässigt
framräknad timkostnad. I timkostnaden ingår samtliga kostnader för tjänsternas
utförande såsom personalkostnader, kostnader för kringtid, resor, administration,
lokaler, transporter, material m.m. Detta innebär att ingen annan ersättning utgår än
vad som genereras av de redovisade utförda timmarna. Kommunfullmäktige kommer
årligen att fastställa ersättning till utförarna i samband med upprättande av budget för
det aktuella året.

5.0

6.0

BETALNINGSVILLKOR

Utföraren fakturerar beställaren (Gislaveds kommun) månadsvis. Utföraren ska följa
beställarens instruktioner vad gäller fakturering och fakturans innehåll. Av
fakturaunderlaget ska dessutom framgå antalet utförda timmar per individ. Utförd tid,
som inte avtalats, och som överstiger beviljad tid, ersätts ej.
Fakturaunderlaget ska vara beställaren tillhanda senast den 2:a vardagen varje månad.
Betalning sker i efterskott, trettio (30) dagar från fakturaunderlagets ankomstdag. Det
är alltid utförd tid som ska redovisas och avrundning får inte ske. Redovisning av tid
görs alltid per kalendermånad. Tiden anges i hundradelar, det vill säga 30 min anges
som 0,5 h och 60 minuter anges som 1,0 h. Uppdrag och därmed fakturaunderlaget,
anses godkänt om invändning inte har framförts av beställaren inom tio (10) dagar från
det att beställaren fick fakturaunderlaget. Ingen ersättning betalas ut i förskott.

FAKTURA

Säljaren ska endast skicka elektroniska fakturor till Gislaveds kommun,

Gislaveds kommun tar i första hand emot fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.
Kommunens PEPPOL-ID är 0007:2120000514.
I andra hand tar kommunen emot e-fakturor i SVE-fakturaformat via vår VAN-tjänst.
Vårt parts-id är GLN/Orgnr 7362120000517/2120000514.
Fakturaadress:
Gislaveds kommun, Box 50, 332 22 GISLAVED
Referenskod 3FO
6.1

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ADMINISTRATIVA AVGIFTER

Beställarens ambition är att alltid betala korrekta fakturor i rätt tid. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen§ 6 (1975:635). Dock gäller att räntedebitering som ej uppgår till
minst 100 SEK per för sent betald faktura ej accepteras. Vid eventuell räntefakturering
ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas med. Faktureringsavgift eller
motsvarande avgifter utgår inte.
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7.0

SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

8.0

ANSVAR FÖR SKADA

8.1

Leverantören ansvarar för samtliga skador som Leverantören, eller annan för vilken
Leverantören ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om Beställaren
gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad skada, ska Leverantören hålla
Beställaren skadeslös. Leverantören ska även ersätta Beställaren för samtliga de
kostnader eller förluster som Beställaren åsamkas som en följd av att Leverantören
bryter mot förpliktelse enligt detta Avtal.
Om Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en
uppkommen skada, ansvarar Leverantören oavsett föregående stycke för den
uppkomna skadan.
Leverantörens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle
och 20 Mkr per år.
Leverantörens ansvar för ren förmögenhetsskada begränsas till 2 Mkr per skadetillfälle
och år.
Ovan angivna begränsningar gäller inte för rättighetsintrång eller om Leverantören har
orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

Leverantören ansvarar för samtliga skador som Leverantören, eller annan för vilken
Leverantören ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om Beställaren
gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad skada, ska Leverantören hålla
Beställaren skadeslös. Leverantören ska även ersätta Beställaren för samtliga de
kostnader eller förluster som Beställaren åsamkas som en följd av att Leverantören
bryter mot förpliktelse enligt detta Avtal.
Om Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en
uppkommen skada, ansvarar Leverantören oavsett föregående stycke för den
uppkomna skadan.
Leverantörens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle
och 20 Mkr per år.
Leverantörens ansvar för ren förmögenhetsskada begränsas till 2 Mkr per skadetillfälle
och år.
Ovan angivna begränsningar gäller inte för rättighetsintrång eller om Leverantören har
orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
FÖRSÄKRING

Leverantören ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett
erforderligt sätt.
Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla
erforderlig ansvarsförsäkring som täcker Leverantörens ansvar enligt detta avtal.
Utföraren ska även teckna och vidmakthålla en förmögenhetsbrottsförsäkring med
försäkringsbelopp om lägst 2 Mkr.
Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats och förnyats skall på anmodan
överlämnas till Beställaren.
Om Leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har Beställaren rätt
att häva avtalet.

AVTAL
DNR

9.0

9.1

9.2

9.3

ANSVAR VID FEL OCH BRISER

Tjänsten anses felaktig om den inte uppfyller de krav som ställts i avtalet på tjänsten.
Utförarens ansvar för fel och brister enligt denna punkt börjar löpa från och med
uppstartsdag. Vid fel och brister i utförandet är kommunen skyldig att snarast möjligt
skriftligen reklamera felet till utföraren. Utföraren är skyldig att avhjälpa felet utan
oskäligt uppehåll, dock senast inom 30 dagar efter det att felet reklamerats. Anser
utföraren att felet inte kan avhjälpas inom den ovan angivna tiden ska beställaren
omedelbart underrättas skriftligen. Beställaren har rätt att häva avtalet om utföraren
inte anser sig kunna avhjälpa felet inom 90 dagar från det att beställaren har
reklamerat felet. Fel och brister ska avhjälpas utan kostnad för beställaren. Med att
avhjälpa avses att utföraren åtgärdar felet eller bristen. Har beställaren anmält fel
och brister och visar det sig inte föreligga fel som utföraren svarar för, ska beställaren
ersätta utföraren för dennes kostnader. Fel och brister som är utan betydelse för
utförandet av tjänsten och som inte innebär olägenhet för beställaren omfattas inte
av utförarens ansvar för fel och brister enligt denna bestämmelse. Sådana fel och
brister ska avhjälpas av utföraren inom skälig tid.
VARNING

Vid fel och brister på utförandet av tjänsten har beställaren rätt att utfärda en varning.
Varningen ska lämnas skriftligen till utföraren snarast möjligt från det att beställaren
upptäckt felet. Om utföraren får tre varningar har beställaren rätt att häva avtalet.
VITE

Fel och brister på utförandet av tjänsten som inte avhjälps utan oskäligt uppehåll,
dock senast inom 30 dagar efter det att felet reklamerats och som beror på utföraren
eller något förhållande på dennes sida, berättigar kommunen till vite. Vite ska utgå
med 10 procent beräknat på den utbetalda ersättningen för den period under vilket
felet har funnits, dock minst 5 000 kronor. Vite till följd av fel och brister förfaller till
betalning senast trettio (30) dagar efter den tidpunkt som berättigar till vite.
HÄVNING

Part har rätt att omedelbart häva ett avtal om motparten gör sig skyldig till ett
väsentligt avtalsbrott. Som väsentligt avtalsbrott anses:
• Part gör sig skyldig till väsentliga brister i sina förpliktelser och inte vidtar
rättelse inom skälig tid efter skriftlig begäran.
• Part lämnat oriktiga uppgifter i samband med upphandlingen.
• Part försätts i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud.
• Part är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande.
• Utföraren inte uppfyller de obligatoriska kraven i underlaget.
• Det föreligger omständighet som medför att utföraren uppfyller någon av
uteslutningsgrunderna i 7 kap. 1 § LOV.
• Part bryter mot sekretesskyldigheten enligt detta avtal.
• Part har erhållit varning
Avtalet hävs omedelbart om förvaltningsrätt eller annan instans förklarar
upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det påverkar val av
utföraren. Inga skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas
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från utföraren till beställaren. Hävning av avtalet ska ske skriftligen. Förtida uppsägning
och hävning av avtalet berättigar till skadestånd för beställaren. Eventuellt vite som
utgått på grund av försening ska dock avräknas från sådant skadestånd.

10.0
11.0

12.0

13.0

14.0

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Utföraren får inte överlåta detta avtal på annan.

AVSAKNAD AV UPPDRAG

Om utföraren inte bedrivit någon verksamhet inom hemtjänsten på 12 månader
avregistreras det erhållna godkännandet automatiskt. Om denne utförare önskar
bedriva verksamhet i kommunen krävs därför att en ny ansökan om godkännande
lämnas in och prövas.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL KONTRAKTET

Beställaren kan fatta beslut om att under kontraktstiden ändra ersättning, krav på
tjänst och krav på utförare. En sådan förändring meddelas skriftligt till utföraren senast
tre månader innan den träder i kraft. Om utföraren inte säger upp kontraktet inom tre
veckor från informationstidspunkten betraktas det som att utföraren har accepterat
förändringen.

ÄGARBYTE ELLER BYTE AV VERKSAMHETSANSANSVARIG

Om utföraren byter ägare ska ny ansökan lämnas och godkännandet omprövas. Om
verksamhetsansvarig ersätts av annan person ska detta meddelas kommunen. Ny
verksamhetsansvarig ska godkännas av kommunen. Godkänns inte personen upphävs
det tidigare godkännandet.

FORCE MAJEURE, ANSVARSBEGRÄNSNING

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,
miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte
råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar
sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger
omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
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15.0

TVIST

Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal ska den i första hand lösas av parterna. I
andra hand ska tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på kommunens hemort och
avgöras enligt svensk rätt.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.

Gislaved______________________
Datum

_____________________________
Ort och datum

_____________________________

_____________________________

Underskrift

Underskrift

_____________________________
Namnförtydligande

_____________________________

Namnförtydligande

