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Kontrakt avseende att bedriva hemtjänst inom 
Salems kommuns valfrihetssystem  

1. Parter  
Mellan nedanstående parter, Salems kommun nedan kalla beställaren och 
sökanden nedan kallad utföraren, har följande avtal träffats. 

1.1 Beställaren 
Kommun: Salems kommun 

Förvaltning: Socialförvaltningen  Organisationsnummer: 
212000-2874 

Adress: Säby Torg 16, 144 80 Rönninge 

Kontaktperson: Josefin Frisk  Telefon:  
08-532 594 66 

Faxnr: 08-532 598 89 E-postadress: 
josefin.frisk@salem.se 
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1.2 Utföraren 
Företagets namn:  

Företagsform:  
 
 

Organisationsnummer:  
 

Adress:   
 

Telefon:  
 

Faxnr:  
 

E-postadress:  
 

Kontaktperson:  
 

Telefon: 
 

E-postadress: 
 
 

2. Åtagande 
Genom kontraktet åtar sig utföraren följande: 

Tjänster 

 
▢ Service      ▢ Omvårdnad X Service och omvårdnad 

  

Tider 

 
X Service, vardagar mellan 09:00-17:00 
 
X Omvårdnad, samtliga veckans dagar mellan 07:00-23:00  
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Trygghetslarm 

 ▢ Nej 

Kapacitetstak 

▢ Ja, ange timmar/månad                     X Inget kapacitetstak 
 

 

3. Kontraktsvillkor  
Utföraren åtar sig att uppfylla det som framgår av Förfrågningsunderlag för 
att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) med tillhörande 
bilagor samt de uppgifter som framgår i Ansökan om att bli godkänd 
utförare av hemtjänst inom Salems kommuns valfrihetssystem.  Samtliga 
krav som ställs för att godkännas som utförare ska vara uppfyllda vid varje 
given tidpunkt för att avtal ska gälla. Kontraktet gäller t.o.m. xxxx-xx-xx, 
därefter automatisk förlängning med ett år i taget. Uppsägningstiden för 
utföraren är tre månader och för beställaren sex månader. Kommunen 
garanterar inte någon uppdragsvolym, kundernas val avgör. 

Förfrågningsunderlaget med avtalsvillkor kan komma att förändras över tid 
till följd av politiska beslut. Om kommunen ändrar kraven gäller detta även 
tidigare godkända utförare, vars tillstånd således kommer att omprövas. 
Om utföraren inte accepterar de nya villkoren kan avtalet sägas upp. 
Beställaren och utföraren äger båda rätt att aktualisera förändringar i 
avtalet.  

3.2 Handlingars inbördes ordning 
För kontraktet gäller nedanstående handlingar. Förekommer inom dessa 
mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i 
följande rangordning:  
1. Bilaga i form av ändringar eller tillägg till detta kontrakt.  
2.  Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om 
Valfrihetssystem (LOV). 
3. Ansökan om att bli godkänd utförare av hemtjänst inom Salems 
kommuns valfrihetssystem. 
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3.3 Tvist  
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal, ska den i första hand lösas av 
parterna. I andra hand ska tvist hänföras till svensk allmän domstol på 
beställarens hemort och avgöras enligt svensk rätt.  

3.9 Skadestånd 
Kommunen har rätt till ersättning för skada kommunen har lidit på grund av 
utförarens avtalsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt 
sedvanlig omsorg eller inte visat den yrkesskicklighet som förutsätts vara 
allmän inom branschen. Kommunen har även rätt till eventuellt skadestånd 
som utgivits till tredje man för skada som orsakats av utföraren. 

3.10 Befrielsegrunder (Force majeure) 
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. Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till i vilken 
grad denne inte kan fullgöra sina åtaganden.  

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. 

3.11 Sanningsförsäkran 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som har lämnats är sanningsenliga 
samt försäkrar att de personer som har väsentligt inflytande i företaget, inte
är föremål för näringsförbud, inte är dömda för brott avseende 
yrkesutövning, inte gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte 
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, 
ackord eller annat liknande förfarande. 
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4. Parternas underskrifter 

4.1 Underskrift utföraren 

 
 
 
 
…………………….   …………………………………………  

Ort och datum           Underskrift sökandens företrädare         Namnförtydligande 
 
 
 

4.2 Underskrift beställaren 

 
 
  
 
Salem 2018-04-20    ……………………………………………                          Ulf 
Lilja 
Ort och datum           Underskrift beställarens företrädare                    Namnförtydligande 
 
 
 

 

 


