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AVTAL

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns
valfrihetssystem inom hemtjänsten
ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR

1.1

Parter och kontaktpersoner
Beställare
Knivsta kommun, socialnämnden
Org.nr 212000-3013
741 75 KNIVSTA

Beställarens kontaktperson
Mats Ståhl Elgström
Socialchef
018- 34 71 36
mats.elgstromstahl@knivsta.se

Utförare
XX
org.nr XX
XX
XX

Utförarens kontaktperson
namn
titel
tfn
e-post

1.2 Avtalstid
Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet och löper tills vidare.
1.3 Ändringar och tillägg till avtalet
Tillägg och ändringar i avtalet inklusive uppsägning, ska för att gälla vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.
1.4 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingar gäller i nedanstående ordning
1. Detta avtal
2. Aktuellt förfrågningsunderlag, SN-2017/241

3. Utförarens ansökan om godkännande

UPPDRAG
Utföraren ska utföra tjänster inom hemtjänst i enlighet med vid var tid gällande
förfrågningsunderlag samt detta avtal. Åtagandets omfattning framgår nedan.
1.5 Tjänster
Kategori 1, Service (städ, tvätt, inköp)
Kategori 2, Personlig omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård och service
1.6 Geografiskt etableringsområde
Väst, landsbygd väster om stambanan
Öst, landsbygd öster om stambanan
Knivsta tätort
Hela Knivsta kommun
1.7 Kapacitetstak
X antal timmar per vecka
Inget kapacitetstak
1.8 Underleverantör
Är någon underleverantör godkänd?
Utföraren ansvarar för underleverantörs arbete som för sitt eget.
KOMMERSIELLA VILLKOR
1.9 Ersättning
Ersättning betalas för utförd tid hos kund.
Ersättningen fastställs årligen av socialnämnden, senast i december året innan den nya
ersättningen ska träda ikraft.
1.10 Fakturering
Fakturering sker månadsvis i efterhand. Rapport över utförd tid samt oplanerad frånvaro, epostas till avgiftshandläggare senast 2:a vardagen i månaden. Detta ligger till grund både för
kunds/brukares faktura och utförares ersättning. I retur får utförare ett underlag med vilken
ersättning som gäller.
Faktura kan skickas elektroniskt som SVEfaktura, alternativt i pdf-format som e-postas till
leverantorsfakturor.knivstakommun@knivsta.se
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På fakturan ska nedanstående fakturaadress anges:
Knivsta kommun
Ekonomikontoret
Ref 9323
741 75 Knivsta
Fakturor ska innehålla uppgifter om:
• datum för utfärdandet
• fakturaadress
• brukares namn och födelseår
• period
• typ av tjänst och tid
All fakturering ska ske från utföraren, vilket innebär att ingen fakturering får ske från
eventuell underleverantör.
1.11 Betalning
Betalning ska ske trettio (30) dagar efter erhållen korrekt faktura. Vid försenad betalning har
leverantören rätt till påminnelseavgift enligt förordning (1981:1057) om ersättning för
inkassokostnader mm samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift
respektive räntelagen (1975:635).
Beställaren kan utan åtgärd returnera felaktiga fakturor eller fakturor som inte är
specificerade.
Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får inte debiteras.
ANSVAR
1.12
Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte utan beställarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande överlåtas på
annan utförare.
1.13
Försäkringar
Utföraren ska under hela avtalstiden inneha gällande och heltäckande försäkring(ar) avseende
den verksamhet som omfattas av avtalet. Intyg om gällande försäkring(ar) ska på begäran
uppvisas för beställaren.
1.14
Uppsägning och hävning
Leverantören har rätt att säga upp avtalet med 90 dagars uppsägningstid.
Beställaren har rätt att säga upp avtalet med 180 dagars uppsägningstid.
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Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om
leverantören efter avtals ingående
•

försätts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare
inställer sina betalningar eller erhåller näringsförbud,

•

blir föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande,

•

döms för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,

•

gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

•

inte fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.

Beställaren har också rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis
•

om leverantören före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter
om företaget eller andra omständigheter som är av väsentlig betydelse för
avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.

•

om leverantören gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina
åtaganden enligt detta avtal och ej rättar felet trots att detta har påtalats av
beställaren.

1.15
Force Majeure
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt avtalet om utförandet hindras
eller oskäligen betungas till följd av händelser utanför partens kontroll. Omständigheter som
befriar part från fullgörande av åtaganden enligt detta avtal skall bland annat vara krig eller
krigsfara, uppror eller upplopp, mobilisering, eller oförutsedda militärinkallelser av större
omfattning, rekvisition, terrorism, omfattande brand eller översvämning, valutarestriktioner,
arbetsmarknadskonflikt där inte part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt samt
ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna. Till händelser utanför leverantörens kontroll
räknas således inte strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att
leverantören inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer.
En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nyss
nämnda slag, som hindrar eller oskäligen betungar parts fullgörande av avtalet.
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda slag
upphör.
1.16
Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande frågor ska
avgöras av svensk allmän domstol på beställaren hemort med tillämpning av svensk rätt.
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Denna handling har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Knivsta 201X-XX-XX

Ort och datum

_______________________________

_______________________________

Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Knivsta kommun
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