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Kommersiella villkor 

PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera alla frågor och händelser som kan uppkomma till 

följd av normal utveckling och förändringar under kontraktstiden. Parterna är överens om att sträva efter 

att inom avtalets ramar anpassa sig till nya förhållanden som eventuellt kan uppstå under avtalstiden för 

att på så sätt tillgodose varandras förutsättningar och behov. Samråd mellan Kommun och Utförare ska 

vara skriftligt. 

Utföraren ska genomföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Parterna ska hålla varandra underrät-

tade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget. 

Kontaktperson 

KOMMUNEN 
Värmdö kommun/212000-0035 

Kontaktperson 

Namn: 

Titel: 

Tel: 

Mail: 

 

UTFÖRARE 
Företagsnamn 

Adress 

Postadress 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Namn: 

Titel: 

Tel: 

Mail: 

 

1.0 HANDLINGAR 
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar 
varandra och finns i dessa motstridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de om 
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ord-
ning: 

1. Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna. 

2. Detta avtal med bilagor. 

3. Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor och eventuella kompletteringar. 

4. Beställningar/ avrop på detta avtal 

5. Utförarens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar. 

 

Eventuella ändringar och tillägg ska godkännas och skriftligen undertecknas av be-

hörig företrädare för både Kommunen och Utföraren 
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2.0 SEKRETESS 
Bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ska gälla och avser förbud 

att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut 

eller om det sker på annat sätt. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget i fråga 

upphört. 

3.0 PERSONUPPGIFTER 
Utföraren ska beakta och följa reglerna Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. 

4.0 KOLLEKTIVAVTAL 
Utförare av tjänster till Kommunen ska följa de principer och övriga bestämmelser som 

tillämpliga svenska kollektivavtal ger uttryck för. Detsamma gäller för eventuella under 

leverantörer som Utföraren anlitar. 

5.0 AVGIFTER 
Den enskilde betalar avgifter till kommunen i enlighet med av kommunfullmäktige fast-

ställda taxor. 

 

6.0 ERSÄTTNING  
Ersättning till utförarna baseras på det pris som fastställs genom årligt beslut i kommun-

fullmäktige. Ersättningen ska täcka samtliga kostnader för insatsen. Alla utförare ersätts 

enligt samma modell. Ersättningsmodellen kan, både före och under avtalsperioden, 

komma att förändras. 

Vid justeringar tillämpas villkoren enligt Ändringar och tillägg av avtal  

7.0 KAPACITETSTAK 
Leverantören har ett kapacitetstak på (angivet antal i skallkrav) platser och kan tacka 

nej till en deltagare på den grunden att kapacitetstaket är uppnått. 

Leverantören har möjlighet att under avtalstiden höja eller sänka sitt kapacitetstak i 

samråd med kommunen. 

8.0 BETALNINGSVILLKOR  
Betalning sker 15 dagar från mottagen och godkänd faktura.  

9.0 FAKTURERING 
För att underlätta vår hantering och för att fakturan ska bli betald inom avtalad tid vill vi 

påminna om att följande information ska framgå av fakturan; 

• Betalningssätt - PlusGironummer, BankGironummer eller bankkonto/IBAN 

• Fakturadatum, fakturanummer 

• Förfallodatum - Kommunen förbehåller sig rätten att om inte annat är avtalat be-

tala fakturan tidigast 30 dagar efter ankomstdatum 

• Fakturabelopp 

• Momsbelopp 

• Ert organisationsnummer, VAT/momsregistreringsnummer namn och adress 

• Specifikation av vad fakturan avser 
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• Fakturareferens 

Fakturan ska skickas till: 

Värmdö kommun 

Leverantörsfakturaservice VK001 ref. linsol 

Box 101 

134 22 Gustavsberg 

Vidare är våra rutiner följande; 

Fakturerings-, expeditions-, aviseringsavgifter etc. godkänns inte. Betalning sker mot fak-

tura, 30 dagar efter ankomstdag hos Kommunen. Vid dröjsmålsränta tillämpas svensk 

räntelag. 

Om krav på fakturauppgifter inte är kompletta, returneras fakturan utan åtgärd. Fakture-

ring till Kommunen ska göras inom tre månader från utförd leverans/utförd tjänst. 

10.0 ÄNDRING/AVBOKNING  
Utföraren ska alltid meddela kommunen, per e-post, om bokad plats avbokas. (E-post ska 

skickas utan personuppgifter). Plats som avbokats mindre än en månad innan planerad 

vistelse äger sökande/utföraren rätt att debitera beställaren dygnskostnad för den över-

enskomna vistelsen i de fall platsen inte kan nyttjas av annan person. 

11.0 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ADMINISTRATIVA AVGIFTER 
I enlighet med svensk räntelagstiftning. Parterna är dock överens om att dröjsmålsränta 

understigande 300 kr/faktura, inte ska utgå. Värmdö kommun accepterar inte dröjsmåls-

räntor på fakturor som returnerats på grund av att uppgifter enligt separat rutin saknas.  

12.0 ANSVAR 
Utföraren ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom vållande hos 

utföraren eller av dennes personal. Utföraren är skyldig att hålla sig försäkrad för sådan 

skada och skall, om kommunen så begär, utan fördröjning uppvisa försäkringsbesked.  

13.0 BRISTER I KVALITET 
Om Utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal är Utföraren skyldig att om-

gående och utan kostnad vidta de åtgärder som erfordras för att uppfylla åtagandet. Om 

Utföraren trots skriftligt påpekande, inte vidtagit godtagbar rättelse är detta grund för 

uppsägning av avtalet. 

14.0 REKLAMATION VID FEL OCH BRISTER 
Om Utföraren utför avtalad tjänst på ett felaktigt sätt eller om tjänsten skulle bli väsentligt 

försenad eller utebli, ska detta anmälas till Utföraren genom en skriftlig reklamation till 

Utförarens verksamhetsledning. Avhjälpande av fel eller brist ska ske så snart det låter 

sig göras eller inom av Beställaren angiven tid, vilken anges skriftligen. 

Om fel eller brist föreligger och parterna inte kommer överens om hur felet eller bristen 

ska avhjälpas, skickar Beställaren ännu en skriftlig reklamation med krav på avhjälpande 

till Utföraren.  

15.0 AVDRAG PÅ ERSÄTTNINGEN 
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Vid fel eller brist får kommunen göra avdrag på Utförarens ersättning med belopp som 

motsvarar värdet av felet eller bristen eller de merkostnader som vållas kommunen till 

följd av felet eller bristen. Kommunen ska efter vistelsen precisera anspråk på ersättning 

för merkostnader. 

16.0 VITE 
Om Utföraren inte utför avtalad tjänst i enlighet med avtal efter påpekande från kommu-

nen enligt ”Reklamation vid fel och brister” är Utföraren skyldig att utge vite med 2 000 

kronor per påbörjad vecka och reklamationspunkt efter det att reklamationen tillställts 

Utföraren och rättelse inte vidtagits inom av Kommunen angiven tid. Vite utgår så länge 

felet eller bristen inte är åtgärdad och kan maximalt uppgå till 50 000 kronor per månad. 

Om Utföraren kan visa att hen fullgjort sina avtalsenliga åtaganden, utgår inte något vite. 

Vitet förfaller till betalning löpande månadsvis tills dess att bristen upphört alternativt 

avtalet hävts. 

17.0 UPPSÄGNING OCH HÄVNING AV AVTAL 
 

Uppsägning 

Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten åsidosätter sina förpliktel-

ser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar 

rättelse.  

Uppsägning ska vara skriftlig för att äga giltighet.  

Om utföraren inte vill acceptera ändrade villkor enligt ”Ändringar och tillägg” och i tid 

meddelat kommunen detta upphör avtalet att gälla 60 dagar efter den tidpunkt ändrings-

meddelandet är avsänt, om inte avtalet av andra skäl upphör tidigare. Under denna period 

gäller den senast träffade överenskommelsen.  

Om utföraren inte erhållit några uppdrag under en period av 12 månader kan kommunen 

säga upp avtalet utan uppsägningstid.  

Kommunen äger rätt att ändra beslutet att införa ett valfrihetssystem enligt LOV, eller att 

avbryta valfrihetssystemet. Vid dylika omständigheter gäller en uppsägningstid om 180 

dagar.  

Hävning  

Kommunen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om utföraren, 

företrädare för företaget, eller underentreprenör efter avtals ingående;  

 gör sig skyldig till avtalsbrott genom att väsentligen brista i sina åtaganden enligt 

detta avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser 

som utgör en del av avtalet mellan parterna,  

 enligt lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar deltagande i kriminell 

organisation, bestickning, bedrägeri eller penninghäleri,  

 är försatt i konkurs eller likvidation eller är under tvångsförvaltning eller är föremål 

för ackord eller annat liknande förfarande eller tillsvidare har inställt sina betalningar 

eller är underkastad näringsförbud,  
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 är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord el-

ler annat liknande förfarande,  

 är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,  

 har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,  

 inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt,  

 om utföraren utför delar av de biståndsbeslutade insatserna som tilläggstjänster eller 

utför  

 tilläggstjänster på tid som ersätts av kommunen, 

 om utföraren före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om före-

taget som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta gil-

tighet. 

 

Om utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal avseende kvalitet och omfatt-

ning är utföraren skyldig att omgående och utan kostnad vidta de åtgärder som krävs för 

att uppfylla åtagandet. Om detta inte görs inom en månad efter påtalande från kommunen 

äger kommunen rätt att häva avtalet. Vid varsel om hävning äger kommunen rätt att, om 

utföraren inte förmår att uppfylla sina förpliktelser, säkra utförandet av uppdraget genom 

att själv ta över utförandet eller anlita annan utförare. 

Utföraren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om kommunen 

efter avtals ingående: 

 Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att väsentligen brista i sina åtaganden enligt 

detta avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser 

som utgör en del av avtalet mellan parterna. Vid avtalsbrott av väsentlig betydelse 

äger part rätt till ersättning för den skada han lider genom motpartens avtalsbrott, 

under förutsättning att motparten inte kan visa att avtalsbrottet beror på force ma-

jeure-händelse. 

 

Hävning ska vara skriftlig för att äga giltighet.  

18.0 FORCE MAJEURE 
Om part, på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller an-

nan liknande omständighet som är utanför partens kontroll och möjlighet att styra över, 

är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, ska parten i nödvändig om-

fattning vara befriad från detsamma. Om sådan händelse inträffar skall parterna dock göra 

allt som är möjligt för att nedbringa skadeeffekterna och kommunen äger rätt att så länge 

de består, själv utföra utförarensåtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott 

mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  

Parterna ska informera varandra om ovanstående omständigheter föreligger.  

19.0 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL  
Utföraren äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk person.  

20.0 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG  
Bägge parter äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet.  

Kommunen har rätt att ändra villkoren i de krav, riktlinjer, policys, rutiner, ersättnings-

system och ersättningsnivåer som ska tillämpas enligt detta avtal. Så snart kommunen 

har fattat beslut om ändring av villkoren kommer utföraren att skriftligen informeras om 

dessa ändringar. Utföraren blir bunden av de ändrade villkoren från och med den dag 
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kommunen angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 30 dagar efter det att ändrings-

meddelandet är avsänt. Utföraren bör inom dessa 30 dagar skriftligen bekräfta att de nya 

villkoren accepteras. Om utföraren inte vill acceptera de ändrade villkoren ska utföraren, 

inom 30 dagar från den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen meddela 

kommunen detta. Om sådant meddelande inte kommit kommunen tillhanda i tid är utfö-

raren bunden av de ändrade villkoren.  

Andra tillägg och ändringar än ovanstående ska för att äga giltighet vara skriftliga och 

undertecknade av båda parter.  

21.0 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. Utföraren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de 

prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförhandling inletts eller pågår. 

22.0 AVTALSEXEMPLAR 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Under-

tecknade av detta avtal ska göras av behörig företrädare för Kommun och Utförare 


