
  D.nr. 0029/15 

 

Sida 1 av 5 
 

 
  

Avtal      Reviderad 170223 

 
För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 
 
§ 1 Parter 
Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.  
 
Kommunen: 
Stenungsunds kommun 
Strandvägen 15 
444 82 Stenungsund 
Organisationsnummer: 212 000-1298 
 
Kontaktperson för Stenungsunds kommun: 
Namn: Cecilia Malm 
E-post: cecilia.malm@stenungsund.se 
Telefon: 0303-73 81 09 
 
Leverantören: 
Företagsnamn:  
Adress:  
Postadress:  
Organisationsnummer:  
 
Kontaktperson för leverantören: 
Namn:  
E-post:  
Telefon:  
 
Kunden: 
Med kund avses i detta avtal den som blivit beviljad beslut om insats 
 
§ 2 Omfattning 
Kommunen uppdrar åt leverantören att leverera hemtjänst till kunder inom ordinärt boende som 
beslutats om enligt Socialtjänstlag (2001:453). Uppdraget avser serviceinsatser: städ, tvätt,  inköp, 
fönsterputs och hygienstäd.  
Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym. Kundernas val avgör. 
 
Uppdragets innehåll och omfattning framgår av avtalshandlingarna dvs.  avtal,   
 förfrågningsunderlag och dess bilaga, kravspecifikationen. 
 
§ 3 Uppdragets utförande 
Leverantör åtar sig att följa Stenungsunds kommuns regler som finns i avtalshandlingarna. 
Leverantören skall utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och 
med den skicklighet, snabbhet och omsorg som kommunen har anledning att förvänta av ett 
välrenommerat företag i branschen.  
Leverantören ska kunna redovisa efterlevnad vid varje uppföljningstillfälle.  
 
 
§ 4 Avtalstid och uppsägning av avtal 

Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare 

med 90 dagars uppsägningstid för leverantören samt med 180 dagars uppsägningstid för 

kommunen. Uppsägning ska vara skriftlig.  
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Om kommunen säger upp avtalet anges skäl därtill.  Exempelvis om klagomål på leverantör ej har 
åtgärdats trots skriftligt påpekande från kommunen, politiska beslut eller någon annan befogad 
anledning för kommunen att säga upp avtalet.  
Avtalet kan även hävas med avseende på § 20 Hävning. 
 

§ 5 Ändringar och tillägg  
Kommunen har rätt att göra ändringar i avtalshandlingarna som inte är av väsentlig karaktär. 
Endast skriftliga tillägg är giltiga.  
 
§ 6 Ändring av uppdraget  
Kommunen kan komma att göra ändringar i avtalshandlingarna under pågående avtalstid.  
För de fall ändringen påverkar rätten till ersättning kan en förändring av ersättningen ske.  
 
§ 7 Försäkringar 
Leverantören skall inneha skriftlig Ansvarsförsäkring.  
 
§ 8 Överlåtelse av avtal 
Leverantörens skyldigheter enligt avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person 
utan kommunens skriftliga medgivande.  
 
§ 9 Underleverantör 
Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete såsom sitt eget.  Leverantören ska meddela 
kommunen vilka underleverantörer som används och eventuella förändringar.  
 
§ 10 Informationsskyldighet 
Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen lämna sådan information som framgår av 
Kravspecifikationen Kap 11 Uppföljning. Informationslämnandet syftar till att göra det möjligt för 
allmänheten att få insyn i leverantörens verksamhet.  
 
Förändringar i leverantörens omfattning och inriktning samt övrig information som kan påverka 
vad som här avtalats ska omgående meddelas kommunen.  
 
Kommunen är skyldig att informera leverantören om större förändringar senast tre månader innan 
förändringen träder i kraft. Exempel på förändring kan vara ändring av schablontider.  
 

§ 11 Kundens val/byte av leverantör 
När en kund väljer att byta leverantör är uppsägningstiden en månad.  Leverantör är skyldig att ta 
emot de kunder som väljer leverantören. Bortval av enskild kund är inte möjligt att göra. 
 
§ 12 Kapacitetsbegränsningar 
Leverantör kan välja att vara ett ickevalsalternativ.  
 
§ 13 Kvalitetskrav 
Kvalitén ska uppfylla de krav som ställs på den kommunala hemtjänsten, se Kravspecifikationen.  
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§ 14 Ersättning kr/utförd timma  
Priset är fast och kan endast ändras genom ensidiga beslut från kommunen.  

Leverantören ansvarar för att rätta till felaktiga inköp. Denna kostnad står leverantören för och kan ej 

belasta vare sig kund eller kommunen. 
 

Ersättningen ska vara fast från tidpunkten för avtalets tecknande till och med nästkommande 

kalenderårs februari månad. 

Ersättningen justeras årsvis med omsorgsprisindex (OPI) där januari är basmånad. OPI publiceras av 

Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Helårsersättningen år 200X räknas om med det fastställda procenttalet för år 200X(X+1) enligt 

formeln: 

A * (1+p/100) = B 

där A är helårsersättningen år 201X, p är det fastställda procenttalet för år 200(X+1) och B är 

helårsersättningen 200(X+1).  

 

Ersättning för 2017 är 324 kr. 

 
§ 15 Utbetalning av ersättning 
Kommunen ska, under förutsättning att månadsvis faktura från leverantören inkommit efter 
månadsskiftet varje månad, därefter betala ersättningen till leverantören utifrån underlag. 
Betalningstiden är 20 dagar. Eventuell justering av tid sker utifrån underlag månaden efter. Ingen 
ersättning betalas ut i förskott.  
 
§ 16 Betalningsvillkor och fakturans utseende 
Faktura ställs till:  
 
Stenungsunds kommun  
c/o SOLTAK 

Refnr: 

Box 530 

442 15 Kungälv 

 
Fakturan ska innehålla uppgifter om leverantören: 

 Plus-/bankgironummer 

 Organisationsnummer 

 Kopia av biståndsbedömt månadsunderlag 

 Vilken månad fakturan avser 
 
Fakturerings- eller annan administrativ kostnad får ej debiteras.  
Betalning till leverantören sker månadsvis i efterskott.   
Betalningsvillkor: Godkänd faktura betalas 20 dagar netto efter mottagandedagen.  
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).  
 
§ 17 Avgifter 
Kundens avgifter för serviceinsatser tillfaller kommunen.  
 

§ 18 Uppföljning och samverkan 
Uppföljning och samverkan ska ske i enlighet med Kravspecifikationen kapitel 11 Uppföljning. 
 
Leverantören ska delta vid två till tre leverantörsträffar under året.  
 

Kommunen förbehåller sig rätten att från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, 
Upplysningscentralen eller annan myndighet inhämta uppgifter och löpande granska att 
leverantören sköter sina åligganden, exempelvis inbetalning av skatter och andra avgifter 
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§ 19 Medverkan i katastrof och krisberedskap 
Leverantören åtar sig att utföra uppdraget även under höjd beredskap, krig, katastrof eller kris 
samt medverka i kommunens beredskapsplanering under fredstid.  
 

§ 20 Hävning 
Kommunen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om:  

 förhållanden enligt 7 kap. 1 § LOV föreligger, 

 leverantören efter avtals ingående gör sig skyldig till avtalsbrott genom att i något 
väsentligt avseende brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i åtaganden uppställda i 
andra handlingar eller överenskommelser som utgör del av avtalet mellan parterna,  

 tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot leverantörens verksamhet och kritiken inte 

föranleder rättelse inom skälig tid,  

 leverantören efter avtals tecknande inte lämnat uppgifter om företaget som är av väsentlig 
betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.  

 

Hävning av avtalet sker i normalfallet med 30 dagars varsel räknat från det datum då en 

rekommenderad postförsändelse är inlämnad på ett postkontor. Om part bedömer att den grund som 

finns för hävning är av mycket allvarlig art kan hävning ske med omedelbar verkan. 
 
Om kommunen finner att det finns brister eller fel i kvaliteten som leverantören inte avhjälpt efter 
skriftligt påpekande kommer skriftlig varning utfärdas. Kvarstår felet eller bristen fortfarande en 
månad efter det att kommunen utfärdat en skriftlig varning har kommunen rätt att häva avtalet.  

 
Leverantören har rätt att häva avtalet om kommunen i väsentligt avseende inte fullgör sina 
skyldigheter enligt avtalet.  
 

§ 21 Skadestånd  
Kommunen har rätt till prisavdrag och/eller ersättning för den skada som kommunen lider på grund av  
fel,  brist eller dröjsmål beträffande den tjänst som leverantören är skyldig att tillhandahålla enligt detta 
avtal.  Visar leverantören att felet,  bristen eller dröjsmålet beror på omständigheter utom hans kontroll 
som han inte skäligen kunnat räkna med eller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit ska han inte 
drabbas av prisavdrag eller skadestånd.  
 

§ 23 Handlingar inbördes förhållande 
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om dessa handlingar skulle visa sig vara 
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder 
annat, sinsemellan i följande ordning:  
 
1. Kompletteringar och ändringar till avtal.  
2. Denna avtalshandling.  
3. Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget, jämte bilagor: Kravspecifikation  
4. Förfrågningsunderlaget jämte bilagor: Kravspecifikation   
5. Leverantörens ansökan 
 
§ 24 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 där kommunen har sitt säte och avgöras enligt 
svensk rätt.  
 
 
 
 
 
 



  D.nr. 0029/15 

 

Sida 5 av 5 
 

 
Detta avtal upprättas i två (2) exemplar, varav parterna får var sitt.  
 
 
Stenungsund 20…-……-…….   Ort …………………….20     -…. . .-…… 
För Stenungsunds kommun  För leverantören 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
Namnteckning    Namnteckning 
 
 
Cecilia Malm   ………………………………………………. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 

 
   


