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Avtal mellan Tranås kommun och företaget om bedrivande
av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem
§ 1. Parter
Mellan företaget, org.nr. XXXXXX-XXXX, nedan kallad utföraren och Tranås kommun,
org.nr. 212000-0597, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

§ 2. Villkor
Detta avtal gäller endast om utföraren har tillstånd från IVO att bedriva
hemtjänstverksamhet.

§ 3. Kontaktpersoner
Utförarens kontaktperson:
Namn:
Tfn:
E-post:
Beställarens kontaktperson för verksamhetsfrågor:
Namn:
Tfn:
E-post:
Beställarens kontaktperson för avtalsfrågor:
Namn:
Tfn:
E-post:

§ 4. Omfattning
Avtalet omfattar hemtjänstverksamhet genom kundval enligt vad som är fastställt i
förfrågningsunderlag daterat 2019-XX-XX. Beställaren kan inte garantera någon
uppdragsvolym då det är kunderna som gör valet av utförare.
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4.1 Hemtjänstområden
Utföraren avser bedriva hemtjänstverksamhet i följande geografiska hemtjänstområden.
☐ Berget

☐ Skobo

☐ Centrum

☐ Söder

☐ Falkberget

☐ Ängaryd

☐ Junkaremålen
4.2 Kapacitetstak
☐ Nej, inget kapacitetstak.
☐ Ja, ange antal timmar/månad.

Utföraren har inte rätt att tacka nej till uppdrag som ligger inom avtalets uppgjorda
kapacitetsbegränsningar.

§ 5. Tilläggstjänster
☐ Nej, utföraren kommer inte erbjuda dess kunder tilläggstjänster.
☐ Ja, utföraren kommer att erbjuda dess kunder tilläggstjänster:
Ange vilka.

§ 6. Underleverantörer
☐ Nej, utföraren kommer inte anlita underleverantörer.
☐ Ja, utföraren kommer att anlita följande underleverantörer:
Ange vilka.
Utföraren ansvarar för att underleverantören också följer och uppfyller befintligt avtal. Vid
anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör under avtalstiden är utföraren
skyldig att informera alla berörda, inklusive de enskilda kunderna, om den nya
underleverantören.

§ 7. Personal
Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal ska arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring,
tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för
anställd personal.

§ 8. Lagar
Utföraren är arbetsgivare och får inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av
lag, eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens
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verksamhetsområde. Anlitar utföraren underentreprenör förbinder sig utföraren att av denne
avkräva motsvarande utfästelse.

§ 9. Tystnadsplikt
Utföraren förbinder sig att aldrig, varken före, under eller efter avtalets giltighetstid yppa
eller röja sådana uppgifter som utföraren fått kännedom om och som rör beställaren.
Utföraren förbinder sig vidare, att inte för utomstående röja uppgift som i beställarens
verksamhet är sekretessbelagd.
Utföraren svarar för att vad som stadgas i denna punkt iakttas av all dess personal. Utföraren
förbinder sig att tillse att egen personal och underleverantör gör motsvarande åtagande.

§ 10. Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos utföraren eller hos utförarens
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Tranås kommun
(kontaktpersonen). På begäran av Tranås kommun ska utföraren lämna ytterligare
information om de nya ägarförhållandena och om utförarens möjligheter att uppfylla
villkoren i avtalet. Uppfyller inte den nya ägaren Tranås kommuns krav kan kommunen säga
upp avtalet med omedelbar verkan.

§ 11. Avtalstid
Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper
tillsvidare med en uppsägningstid av tre (3) månader för utföraren och sex (6) månader för
beställaren. Uppsägningen ska vara skriftlig.

§ 12. Handlingars inbördes rangordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal vilka skriftligen godkänts av båda
parter.
2. Detta avtal med bilagor.
3. Eventuella förtydliganden till aktuellt förfrågningsunderlag.
4. Förfrågningsunderlag med bilagor daterat 20XX-XX-XX.
5. Utförarens ansökan daterat 20XX-XX-XX.
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Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
För Tranås kommun

För XXXXXX

Ort, datum

Ort, datum

Namn:
Titel:

Namn:
Titel:

