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8. Avtalsmall

8.1 Information till Anbudsgivare
Avtalet ska innehålla minst nedanstående punkter, vilka inte är förhandlingsbara såvida inte annat 
anges. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från upphandlingsdokumentet kommer att 
ingå i Avtalet. 

8.2 Avtalsparter
Leverantör                   
[Namn]                     
[Adress]                    
                    
Organisationsnummer: […]
 
Beställare
Region Skåne                   
291 89 KRISTIANSTAD                   
Organisationsnummer: 232100-0255
 
 
Mellan Leverantören och Beställaren har följande Avtal slutits:

8.3 Avtalskonstruktion
Avtalet utgörs av nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter 
eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande ordning, såvida inte omständigheterna i det aktuella 
fallet uppenbarligen föranleder annat:                       
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• Skriftliga ändringar och tillägg till detta Avtal                          
• Detta Avtal med bilagor kontaktuppgifter, bilaga uppförandekod för leverantörer och bilaga Region 
Skånes chef och ledarkriterier. 
• Beställarens upphandlingsdokument publicerat [20xx-xx-xx] inklusive publicerade frågor och svar  
• Leverantörens anbud inlämnat [20xx-xx-xx [inklusive förtydliganden]]

8.4 Avtalstid
Avtalet gäller under tiden [20xx-xx-xx – 20xx-xx-xx] med rätt för Beställaren till förlängning i upp 
till [x (x) år], dvs. längst till och med [20xx-xx-xx].                      
                                           
Avtalet upphör att gälla utan krav på särskild uppsägning om inte Beställaren skriftligen begär 
förlängning, tre (3) månader före Avtalets upphörande. 
 
Beställaren har rätt att säga upp avtalet för respektive delområde omedelbart om inköp överstiger 
det totala värde och/eller den totala volym som angivits i upphandlingsdokumenten, eller om detta 
förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid.

8.5 Syfte och mål med avtalet

Leverantören ska arbeta för att uppfylla Region Skånes syfte och mål med upphandlingen och avtalet.

Syfte/Mål

Att chefer ska ges förutsättningar att kunna leverera de resultat och den kvalitet politiker och 
medborgare förväntar sig.

Redskap för chefer att identifiera och synliggöra möjligheter och kunna inspirera sina medarbetare 
och tillsammans med dem driva förändringsarbete.

Leverantören ska bidra till att:

Höja kompetensen hos Beställaren•
Rätt utbildningsinsatser utifrån Beställarens behov kan tillhandahållas•

8.6 Uppdraget

8.6.1 Omfattning
[Relevanta delar av upphandlingsdokumentet kommer att skrivas in här.]                       
                      
Leverantören åtar sig att till Beställaren leverera tjänster i enlighet med detta Avtal.                      
 
Avtalets omfattning framgår Kravspecifikationerna för respektive delområde.
 
Region Skåne garanterar inga volymer. Leverantören är skyldig att leverera Beställarens verkliga 
behov.

8.6.2 Avrop
Avrop från detta Avtal sker från respektive förvaltning eller verksamhet inom Region Skåne.
 
Avrop kommer att ske utifrån rangordning och förnyad konkurrensutsättning enligt tabell:
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Avropsförfarande Rangordning  
upp till  

150 000 kr

FKU vid 
avrop över 

150 000

FKU 
enbart

1.4.1 Chefshandledning (delområde 1) Ja Ja Nej
1.4.2 Chef- och ledarträning/ledarskapsutveckling 
(delområde 1)

Ja Ja Nej

1.4.3 Ledningsgrupputveckling (delområde 1) Nej Nej Ja
2. Förändringsledarskap Nej Nej Ja
3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken Nej Nej Ja
4. Karriärrådgivning 1 leverantör
5. Projektledarutbildning 1 leverantör
6. Processledarutbildning Ja Ja Nej
 
Generellt för avrop för samtliga delområden: 
Anbudsgivaren ska vara tillgänglig för avrop mellan 08:00 – 17:00 på vardagar och ska kunna nås 
via angiven e-postadress och telefonnummer både vad avser avrop genom rangordning och förnyad 
konkurrensutsättning. Leverantören ska svara på avropen inom rimlig tid eller enligt de behov som 
Beställaren framlägger vid avropet. 
 
Samtliga avrop som sker inom ramavtalets löptid ska levereras enligt avtalade villkor även om 
utförandet sker efter det att ramavtalet löpt ut.

8.6.2.1 Rangordning
Avrop för ett värde under 150 000 kr per beställning sker genom rangordning.

Rangordning innebär att Beställaren först kommer vända sig först till den Leverantör som vunnit 
första platsen i ramavtalets ordning. Leverantör rangordnad högst per delområde förväntas att 
erbjuda det behov som efterfrågas av Region Skåne.

Avrop via rangordning: Leverantör ska svara på avrop inom 48h, om svar inte inkommer inom 
angiven tidsperiod så kan Beställaren avropa från Leverantör rangordnad som nr 2 osv.

8.6.2.2 Förnyad konkurrensutsättning
Förnyad konkurrensutsättning

Avrop för ett värde över 150 000 kr per beställning sker genom så kallad förnyad 
konkurrensutsättning.

Övergripande process för förnyad konkurrensutsättning:

Vid avrop kommer antagna anbudsgivare inbjudas att på nytt lämna anbud avseende det 
aktuella uppdraget. Förfrågan läggs då till samtliga avtalsleverantörer för delområdet.

•

Uppdraget tilldelas den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet efter givna förutsättningar i 
avropet vad avses kostnad eller kvalitet eller både och. Tidsram för inlämnande av anbud vid 
den förnyade konkurrensutsättningen, anges vid avrop.

•

Vid avrop från ramavtalet kan Beställaren vid behov komma att precisera och komplettera krav 
och kriterier i sitt avropsunderlag. För utvärdering av avropssvar får Beställaren på förhand välja 
vilket eller vilka kriterier de önskar bedöma samt ange viktning för dessa för tilldelning av 
avropskontraktet.

•

Följande utvärderingskriterier kan komma att bli aktuella:                             
- Specificering av kompetenser/ CV                             
- Referenser                             
- Intervju                             
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- Förslag till genomförandet                             
- Leveranstid                             
- Tidsåtgång                             
- Pris 

Region Skåne äger rätt att avbryta avropet vid en förnyad konkurrensutsättning, om politiska beslut 
fattas eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för 
avropets fullföljande.    

8.6.3 Samverkan
[Kompletteras vid avtalsskrivning]

Leverantören ska inom det område Uppdraget avser samverka med berörda personer, myndigheter, 
organisationer och intressenter. 

8.6.4 Leveransvillkor
[Kompletteras vid avtalsskrivning]

8.6.5 Elektronisk handel
Elektronisk handel via systemlösning Leverantören ska kunna erbjuda elektronisk handel 
enligt någon av följande standardprotokoll:  
SFTI ESAP6  
SFTI Peppol

Inom ramen för dessa standards kan själva överföringen av avrop ske på olika sätt för respektive 
standard. Överföring av order ska ske inom ramen för respektive standards protokoll.

Vid fakturering av en order från Region Skåne ska alltid vår orderreferens anges på fakturan i avsett 
fält – oavsett hur ordern skickas.

Läs mer om Region Skåne och elektronisk handel på: http://www.skane.se/organisation-politik/Att-
gora-affarer/faktura/e-handel/

8.7 Ersättning

8.7.1 Priser
Avtalade tjänster och ersättningsbeloppet (priset) för dessa framgår nedan. 
 
[Kompletteras vid avtalsskrivning]
 
Ersättning för resor, traktamente och liknande utgår inte till Leverantören.
 
Avtalade priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

8.7.2 Prisjustering
Priserna ska vara fasta i svenska kronor under minst 24 månader räknat från avtalsstart. Båda parter 
har rätt att begära prisjustering. Begäran om prisändring ska framställas senast trettio (30) dagar 
före den dag då det justerade priset önskas börja gälla. Begäran om prisjustering ska motiveras och 
godkännas av motparten (tidigare Beställaren) innan justeringen får ske.

Efter utgången av denna period får begäran av justering av ersättningsbeloppen och ersättningstak 
ske enligt nedan.
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70 procent av föregående kalenderårs gällande pris justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s 
index SNI 2007 kolumn M (arbetskostnadsindex tjänstemän, preliminära uppgifter). 
15procent av föregående kalenderårs gällande pris justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s 
index KPI, 1980 =100. (totalindex med 1980 som basår, konsumentindex). 
15procent av föregående kalenderårs gällande pris är fast. 
 
Parterna förbinder sig att utan särskild ersättning tillämpa nytt motsvarande index om något av 
ovanstående upphör att gälla under avtalstiden.

De bastal till vilket ersättningsbeloppen är anpassade är respektive indextal för x månad 20xx. 
Ersättningsbeloppen ska justeras (uppåt eller nedåt) med hänsyn till förändringarna i ovan nämnda 
index genom jämförelse av respektive bastal med preliminärt indextal för x månad varje år, med 
början i x månad 20xx. Det nya ersättningsbeloppet gäller efter första prisjusteringen tidigast från 
och med 20xx-xx-xx.

Överenskommen prisjustering ska gälla minst tolv (12) månader eller till dess att Avtalet upphör.

Om överenskommelse om prisjustering inte träffas, äger Beställaren rätt att säga upp Avtalet till 
upphörande x (x) månader efter begärd prisjustering. Fram till denna tidpunkt gäller oförändrat pris.

Leverantören ska tillse att ny aktuell prislista insänds till Beställaren omgående efter godkänd 
prisjustering.

8.7.3 Fakturerings och betalningsvillkor
Beställaren faktureras efter utfört Uppdrag med specifikation per objekt och tjänst.

Leverantören ska leverera elektroniska fakturor. För information, instruktion och 
faktureringsadresser, se https://www.skane.se/organisation-politik/Att-gora-affarer/faktura/

Fakturan ska vara logiskt uppställd och innehålla alla de uppgifter som krävs enligt 
mervärdesskattelagen.

•

Fakturan ska innehålla rätt uppgifter i avsett fält om Beställarens RSID, Region Skånes 
avtalsnummer samt ordernummer. Om inte ordernummer angetts vid avrop lämnas fältet blankt.

•

Fakturerings- eller andra administrationsavgifter får inte förekomma.•
Betalningsvillkoren är trettio (30) dagar netto räknat från fakturans ankomstdag. Om förfallodag 
är en lördag, söndag eller helgdag, erläggs betalning nästföljande bankdag.

•

Fakturan ska vara utställd i svenska kronor (SEK).•

Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter samt icke-korrekt ifylld faktura, äger Beställaren rätt 
att hålla inne den ersättning som är kopplad till dessa uppgifter i avvaktan på att fullständiga riktiga 
uppgifter lämnas. Ofullständig eller felaktig faktura ska krediteras inom sju (7) arbetsdagar efter 
påpekande.

Betald faktura innebär inte att Beställaren avstått från att påtala/göra gällande felaktig faktura eller fel 
i varan/tjänsten. Beställaren äger rätt att granska och kräva kreditering av faktura även i det fall 
betalning för fakturan har erlagts och felet uppmärksammats i efterhand.

I det fall Leverantör systematiskt alternativt vid upprepade tillfällen och gällande belopp som inte är 
ringa, utställer felaktiga fakturor, äger Beställaren rätt att häva Avtalet.

Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Koncernstab inköp och 
ekonimistyrning.

Vid organisatoriska förändringar hos Beställaren kan förändring av fakturamottagare komma att 
förändras enligt Beställarens önskemål.

8.7.4 Slutavräkning
Slutfaktura avseende Leverantörens samtliga åtaganden ska vara Beställaren tillhanda senast två 
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(2) månader efter det att Uppdraget avslutats. 
Slutbetalning kommer att ske efter att slutrapport är redovisad och godkänd av Beställaren.

8.7.5 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta får debiteras 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänt utförande av tjänst  i 
övrigt gäller Räntelagen.

8.8 Uppföljning och statistik

8.8.1 Uppföljningsmöten
Beställaren och Leverantören ska halvårsvis eller vid behov genomföra uppföljningsmöten där 
ingånget Avtal och samarbete följs upp. Vid uppföljningsmötet ska det ske en avstämning samt 
genomgång av nya och förändrade rutiner, uppföljning av kvalitet, statistik mm.

8.8.2 Statistik
Leverantören ska på begäran utan kostnad, halvårsvis upprätta statistik på levererade insatser för 
tjänsten och översända denna till Beställarens kontaktperson enligt detta Avtal.

[Kompletteras vid avtalsskrivning]

Leverantören ska också på begäran av Beställaren även i övrigt lämna uppgifter om Uppdraget.

8.8.3 Kvalitets- och effektivitetsutveckling
Avtalsparterna ska under avtalsperioden kontinuerligt arbeta för en ökad kvalitet och effektivisering i 
utförandet av Tjänsten.
 
[Kompletteras vid avtalsskrivning]

8.8.4 Uppfyllnad av ställda krav
Leverantören är skyldig att på anmodan från Beställaren redovisa att kraven i Avtalet eller i de 
upphandlingsdokument och anbud som föregick detta Avtal uppfylls av Leverantören och eventuella 
Underleverantörer. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som Beställaren begär om 
detta inte är oskäligt. Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för Beställaren att själv eller 
genom ombud kontrollera/utföra revision på plats att kraven uppfylls.

Vardera part står för sina egna kostnader i samband med denna revision.

8.9 Personal

8.9.1 Meddelarfrihet
Leverantören förbinder sig att, med undantag för vad som anges nedan, inte ingripa mot eller 
efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande, för 
offentliggörande i tryckt skrift eller i radioprogram eller i liknande upptagningar. Meddelarfriheten 
omfattar endast uppgifter rörande det uppdrag som utförs för Region Skåne.  
  
Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av lagen om 
företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för Leverantörens anställda utanför det som 
Uppdraget omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt 
anställda enligt 16 kap Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400).   
  

2022-O000206 Chefs- och ledarutveckling Utkast

Sida 6/15



Beställaren har rätt att säga upp Avtalet till upphörande i förtid om Leverantören i väsentligt 
avseende eller vid upprepade tillfällen brutit mot ovan angivet efterforskningsförbud.

8.9.2 Kompetens
Leverantören åtar sig att tillse att samtliga i verksamheten engagerad personal har för Uppdraget 
nödvändig kompetens och erfarenhet samt fortlöpande erhåller nödvändig fort- och vidareutbildning 
inom det område Uppdraget avser.

8.9.3 Språkkunskaper
Den personal hos Leverantören som har kontakt med Beställare ska behärska svenska och/eller 
engelska (eller annat relevant språk) väl i både tal och skrift.

8.9.4 Samarbete
Leverantören ansvarar för att samtliga konsulter uppfyller ställda krav på erfarenhet och kompetens.

Vid samarbetsproblem med eller kompetensbrister hos anställd konsult eller underkonsult som 
arbetar på uppdrag av leverantören, äger Region Skåne rätt att denne ska bytas ut. Ny 
konsult/underkonsult ska då erbjudas inom rimlig tid och byte ska ske utan extra kostnad för 
beställaren. Utbytet ska ske i enlighet med ovan ställda krav.

8.10 Lokaler och lokalisering
Region Skåne arbetar aktivt med att de internationella och nationella funktionshinderspolitiska målen 
ska beaktas och uppnås i verksamheterna och i samhället. Alla verksamheter inom Region Skåne, 
likväl som verksamheter som regionen finansierar genom bidrag eller köper tjänster och varor av, 
ska sträva efter att leva upp till programmets målsättningar och intentioner. Arbetet bedrivs i enlighet 
med Region Skånes funktionsrättsprogram, se vidare på 
https://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/funktionsrattsprogram-region-skane-2018-
180420.pdf
 
Fysisk tillgänglighet       
Verksamheten ska vara tillgänglig med en miljö som inte funktionshindrar.  Lokalerna ska vara 
anpassade för den typ av verksamhet som Uppdraget avser samt vara tillgängligt för alla i enlighet 
med aktuell lagstiftning och Region Skånes funktionshinderspolitiska program "Allas delaktighet i 
samhället". 
 
Förändringar av verksamhetens lokalisering får inte ske utan Beställarens skriftliga godkännande. 
 
Kommunikativ tillgänglighet 
All information ska anpassas och göras tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Detta 
gäller skriftlig, visuell och muntlig information, liksom datoriserade informations-, kommunikations- 
och servicesystem. De riktlinjer för kommunikation som framtagits i Region Skånes 
kommunikationspolicy (varumärkesguide) ska användas.           
 
Bemötande 
Kunskap är basen för inlevelseförmågan och en viktig förutsättning för att skapa ett gott bemötande. 
Leverantörens personal ska känna till målen för funktionshinderpolitiken och vilka vägledande 
principer som gäller.

8.11 Följder vid avtalsbrott
I de fall avtalsbrott från Leverantörens sida föreligger, äger Beställaren rätt att på Leverantörens 
bekostnad vidta alla åtgärder, som behövs för att förebygga eller begränsa uppkomsten av skada, 
under förutsättning att detta inte är oskäligt.        
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8.11.1 Skadestånd
Om Leverantören genom fel eller försummelse orsakar skada vid utförandet av uppdraget, föreligger 
skadeståndsansvar för Leverantören. Skadeståndsskyldighet föreligger även då Avtalet hävs pga 
avtalsbrott. Om vite utgår kan skadestånd begäras i den del skadans verkliga storlek överstiger vitet.

8.11.2 Hävning av avtal
Förutsättningar under vilka Beställaren har rätt att häva ingånget Avtal

Leverantören begår väsentligt avtalsbrott och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig 
erinran, eller

•

Leverantören begärs eller försätts i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning, är 
underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande, är föremål för ackord eller tillsvidare 
har inställt sina betalningar eller annars på goda grunder kan befaras vara på obestånd eller 
befaras inte kunna fullgöra sina åligganden avseende redovisning, skatter, sociala avgifter och 
årsredovisning, eller

•

en förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i 
Leverantörens företag, eller annars det bestämmande inflytandet över Leverantörens företag 
förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Beställaren inte skäligen kan godta, eller

•

det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i 
samband med den upphandling som har föregått tecknandet av Avtalet och om dessa uppgifter 
har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av Avtalet, eller

•

avtalet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§, eller•
om uteslutningsgrund föreligger enligt LOU 13 kap. 1-3 §§ som inte var känt för upphandlande 
myndighet när Avtalet tecknades eller som har inträffat under avtalstiden. Vid hävning med 
hänvisning till LOU 13 kap. 1-2 §§ är Leverantören skyldig att betala skadestånd till Beställaren 
med 10% av det uppskattade kvarvarande kontraktsvärdet. Samtliga Leverantörens fordringar 
på Beställaren så som utestående fakturor och upparbetad tid avskrivs som krav i samband 
med att Avtalet hävs med grund i denna paragraf, eller

•

Europeiska unionens domstol finner att Sverige, genom att låta den upphandlande myndigheten 
ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget 
avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG.

•

Med väsentligt avtalsbrott avses bland annat då:

Beställaren har tex begärt in vite enligt punkten Vite vid tre (3) tillfällen,•
Beställaren vid upprepade tillfällen konstaterar att överenskommen/offererad/avtalad kvalitet 
inte vidmakthålls eller att prestationer i annat avseende inte är i enlighet med Avtalet, eller

•

Leverantören vid upprepade tillfällen inte följer för verksamheten specifika gällande 
författningar, eller

•

Leverantören inte följer uppställda etiska riktlinjer, se Bilaga Uppförandekod för Leverantörer, 
eller

•

Leverantören ej längre innehar för verksamheten erforderliga tillstånd, eller•
Leverantören använder kundregister på annat sätt än vad som står nämnt i detta Avtal•

Leverantörens möjlighet till rättelse

Hävning av Avtalet vid väsentligt avtalsbrott kan ske först om Leverantören inte vidtar rättelse senast 
fjorton (14) dagar efter mottagande av skriftlig erinran från Beställaren i vilken grunden för väsentligt 
avtalsbrott ska anges. Då vite utkrävts vid tre (3) tillfällen föreligger ej rätt för Leverantören till 
ytterligare möjlighet till rättelse.

I händelse av att Avtalet hävs baserat på någon av ovannämnda grunder, ska Leverantören ersätta 
Beställaren med belopp motsvarande den merkostnad detta förorsakar Beställaren. Ersättning enligt 
denna punkt begränsar ej Beställarens rätt till skadestånd eller vite.

Hävning av Avtal ska ske skriftligen.
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8.11.3 Vite
Om uppstart/leverans inte kan ske inom avtalad tid, ska Leverantören så fort denne får kännedom 
om förseningen meddela Beställaren detta. Beställaren äger rätt att ensamt besluta om 
senareläggning av leverans kan accepteras eller ej, Beställaren ska skriftligt godkänna förseningen. I 
det fall förseningen ej 
accepteras av Beställaren äger denne rätt att kräva ut vite enligt nedan.

Vid försenad uppstart 
Beställaren har rätt att erhålla vite om Leverantören i väsentliga delar inte kan påbörja Uppdraget i 
avtalad omfattning vid den tidpunkt för verksamhetsstart som parterna avtalat. Detsamma gäller om 
Leverantören under avtalsperioden inte fullgör Uppdraget i väsentliga delar. Vite utgår då med 5000 
SEK 
per den första (1:a) veckan, vitet ökar därefter med 25 % av detta belopp per vecka i åtta (8) veckor.

Vid leveransförsening 
Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med 20 % av värdet på den uteblivna 
leveransen. Vitet utgår under högst fem (5) veckor. Med försening likställs även situationen där 
uppdraget inte kan anses vara levererat på grund brister gentemot avtalad kvalitet eller avviker från 
vad Beställaren rimligtvis kan förvänta sig av en högkvalitativ Leverantör. I det fall Leverantören ej 
kan leverera äger Beställaren rätt att köpa motsvarande tjänst från annan Leverantör, merkostnaden 
för detta debiteras detta Avtals Leverantör som vite.

Vite vid avvikelser: 
Vid avvikelse äger Beställaren rätt att kräva vite till ett belopp motsvarande priset för det beställda 
uppdraget plus ytterligare 50 %. Med avvikelse avses att Leverantören: 
- ej levererat tilldelat uppdrag i tid 
- ej levererat tilldelat uppdrag p g a bristande kompetens 
- avbokat accepterat uppdrag inom en icke-acceptabel tidsram 
Möjlighet till hävning vid upprepade avvikelser 
Om Leverantören bryter mot åtagande enligt detta avtal och vite krävs ut av Beställaren tre (3) 
gånger, äger Beställaren därefter rätt att häva hela eller viss del av detta Avtal. Om Avtalet hävs 
enligt denna punkt, ska Leverantören ersätta Beställaren för samtliga merkostnader med anledning 
av Avtalets återgång.       

Hantering av utkrävda vitesbelopp 
I första hand ska vite erläggas genom att avräkning sker på nästföljande faktura. 
Leverantören informeras av Beställaren att avräkning sker. I den mån avräkning inte kan ske ska vite 
erläggas genom insättning på Region Skånes konto.

Utöver detta förbehåller sig Beställaren rätten att ta ut en administrationsavgift om 2 000 SEK per 
tillfälle som vitesklausulen åberopas/nyttjas.

8.12 Ansvar och försäkringar

8.12.1 Ansvar
Leverantören ansvarar för samtliga skador som Leverantören, eller annan som Leverantören 
ansvarar för, orsakar genom fel eller försummelse vid utförandet av uppdraget. Leverantören 
ansvarar även för samtliga kostnader eller förluster som uppkommer till följd av att Leverantören 
bryter emot förpliktelse i Avtalet. Om Beställaren gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad 
skada, ska Leverantören hålla Beställaren skadelös.

Leverantörens ansvar för skada begränsas till 10 miljoner sek per skadetillfälle och 20 miljoner sek 
per år, ansvarsbegränsningen omfattar ej skada hänförlig till Dataskyddsförordningen.

Leverantören ansvarar för att utkvitterade nycklar eller motsvarande förvaras och handhas på ett 
betryggande sätt. Om dessa kommer bort, ansvarar Leverantören för kostnaderna för de åtgärder 
Beställaren måste vidta. Leverantörens ansvar för denna skada begränsas till 0,5 miljoner sek per 
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skadetillfälle.                  
 
Leverantören ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid 
handhavandefel som leder till kostnad för Beställaren t ex utryckning av bevakningsföretag eller 
räddningstjänst, ansvarar Leverantören för denna kostnad. Handhavandefel som leder till skada vid t 
ex inbrott regleras enligt första stycket.    
 
Ovan angivna begränsningar gäller inte om Leverantören har orsakat skadan genom grov 
vårdslöshet eller uppsåt.

8.12.2 Försäkringar
Leverantören ansvarar för att inneha giltig försäkring som omfattar Leverantörens ansvar enligt detta 
Avtal.

Vid begäran från Beställaren ska Leverantören skyndsamt uppvisa giltigt försäkringsbevis som 
motsvarar uppställda krav.
 
Om Leverantören inte uppfyller ställda krav gällande försäkring, och rättelse inte sker inom fjorton 
(14) dagar från skriftlig påminnelse från Beställaren, äger Beställaren rätt att häva Avtalet.

8.13 Etiska och sociala krav

8.14 Miljökrav
Det är önskvärt att Region Skånes Leverantörer verkar för att målen i Region Skånes miljöprogram 
kan uppnås. För Region Skånes miljöprogram, se Miljöarbete inom Region Skåne- Region Skåne 
(skåne.se).  Leverantören ansvarar för att informera medarbetare samt underleverantörer som 
arbetar på uppdrag åt Region Skåne om Region Skånes miljöprogram inkl. miljöpolicy samt 
informera om att Region Skåne har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

8.15 Kvalitetskrav
[Relevanta delar av upphandlingsdokumentet kommer att skrivas in här.]  

8.16 Nyttjanderätt

8.16.1 Marknadsföring
Leverantören har inte rätt att använda Beställarens namn, material eller logotyp utan Beställarens 
skriftliga medgivande.
 
Leverantören har inte rätt att använda sig av direkt marknadsföring mot brukarna, utan Beställarens 
skriftliga medgivande.

8.16.2 Immateriella rättigheter
Beställaren erhåller genom detta Avtal äganderätten till allt material och alla resultat som 
framkommer vid Uppdragets utförande (nedan gemensamt kallade “Resultaten”). All upphovsrätt 
liksom eventuell patenträtt eller annan immateriell rätt hänförlig till Resultaten utgör Beställarens 
egendom.         
        
Leverantören har inte rätt att utnyttja Resultaten i sin fortsatta verksamhet.         
        
Leverantören ska gentemot anlitad underleverantör göra för denne bindande förbehåll om 
Beställarens äganderätt och immateriella rätt.
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8.16.3 Intrång
Leverantören ska hålla Beställaren skadeslös för alla skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader och 
utgifter som följd av intrång i eventuella patent, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter eller andra 
skyddade rättigheter tillhörande tredje man som Leverantören har åsamkat.

8.17 Kris och beredskapsåtgärder

8.17.1 Vardag och kris
Region Skåne ska bedriva samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet oavsett påfrestning. 
Leverantören ska planera för hur en reell förmåga till kontinuitet avseende avtalad leverans 
säkerställs under vardag och kris.

8.17.2 Force Majeure
Parterna är befriade från åtagande om parts respektive åtagande förhindras av händelse av force 
majeure karaktär.             
             
Som force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, miljökatastrof, allvarlig 
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över,  inte förutsett eller bort 
förutse och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Så snart hindret 
upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.                 

Arbetskonflikt som har sin grund i leverantörens brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund.        
             
Motpart ska omedelbart underrättas som det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse.    
 
Oavsett vad som sägs om befrielse från påföljd får Region Skåne säga upp Avtalet till omedelbart 
upphörande om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än 3 månader.

8.17.3 Kontraktsvillkor Hållbara leveranskedjor
Leverantörens åtagande
Leverantören ska under hela Avtalets löptid tillämpa avtalsvillkoren för Hållbara leveranskedjor. 
Avtalet ska fullgöras i enlighet med följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;•
ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet 
samt organisationsrätt (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182);

•

FN:s barnkonvention, artikel 32;•
den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och 
socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs;

•

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs;•
den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och•
FN:s konvention mot korruption.•

Villkoren förklaras närmare i bilaga Uppförandekod för leverantörer.

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationell 
lagstiftning ska Leverantören vidta skäliga åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna.

Åtagandet gäller för all verksamhet med anknytning till avtalets utförande.

Leverantören ska enligt rubriken Policys och rutiner, säkerställa att de grundläggande villkoren 
uppfylls av anlitade underleverantörer, i alla led. Leverantören ska också säkerställa att dessa 
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underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt rubriken Uppföljning.

Policys och rutiner 
För att uppfylla åtagandet enligt ovan ska Leverantören vidta åtgärder för att förebygga och hantera 
eventuella avvikelser från de grundläggande villkoren enligt nedan. Åtgärderna ska vara 
dokumenterade och tillämpas löpande under avtalstiden i den egna verksamheten och hos 
underleverantörer i alla led.

Leverantören ska vid avtalsstart eller specificera annan lämplig tidpunkt: avgör vilken tidpunkt som är 
lämplig utefter de särskilda riskområdena och branschens mognad ha:

antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att 
respektera Villkoren,

•

antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren i den egna 
verksamheten och i leveranskedjan,

•

utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnaden av Villkoren,•
antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, det vill säga identifiera och prioritera 
aktuella och potentiella risker för brister i efterlevnaden av Villkoren, innefattande en 
kartläggning av leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter,

•

antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av Villkoren, och•
antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i 
efterlevnaden av Villkoren, samt för att vidta rättelse vid identifierade brister.

•

Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
eller motsvarande.

Uppföljning 
Den upphandlande myndigheten äger rätt att följa upp att Leverantören fullföljer sina åtaganden. 
Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision.

Egenrapportering 
På begäran av den upphandlande myndigheten ska Leverantören, inom sex (6) veckor/annan tid 
som den upphandlande myndigheten anger från det att begäran mottogs, skriftligen redovisa hur de 
grundläggande villkoren efterlevs. Redovisningen ska lämnas i beställarens formulär för 
egenrapportering eller enligt Beställarens anvisningar.

Revision 
Leverantören ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att själv eller genom ombud utföra 
revisioner hos Leverantören eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att Leverantören 
uppfyller sitt åtagande samt att de grundläggande villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i 
samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att 
kontrollera att de grundläggande villkoren efterlevs.

Hantering av brister 
Om Leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den 
dokumentation som ska tillhandahållas har Beställaren rätt att göra gällande en eller flera av följande 
påföljder mot Leverantören.

a) Kräva rättelse: När revisionen visar att Leverantören inte följer de grundläggande villkoren ska 
leverantören ta fram en tid- och åtgärdsplan inom den tid som den upphandlande myndigheten 
anger. Planen ska vara rimlig i förhållande till bristernas art och tydligt beskriva hur de ska avhjälpas 
inom angiven tid. Den upphandlande myndigheten ska godkänna planen.

b) Vite: Om Leverantören inte följer den godkända framtagna tid- och åtgärdsplanen eller inte vidtar 
sådana åtgärder som krävs enligt a) har Beställaren rätt att kräva att leverantören betalar ett vite om 
0,5% av avtalsvärdet per påbörjad vecka som avtalsbrottet varar. Beställaren har även rätt att från 
Leverantören kräva motsvarande vite om Leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt rubriken 
Uppföljning. 
Resonera kring rimligheten i vitesstorleken beroende på de särskilda riskområdena och 
avtalsstorlek, det är möjligt att sätta ett fast vite i sek istället för procent.
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c) Vid ramavtal - Köpstopp: För det fall Leverantören inte

upprättar tid- och åtgärdsplan i tid enligt punkten a), eller1. 
följer den godkända tid- och åtgärdsplanen, eller2. 
inom skälig tid avhjälper de brister som framkommit i revisionen enligt rubriken 
Uppföljning , får Beställaren undanta Leverantören från rätten att ta emot 
avropsförfrågningar enligt ett ramavtal till dess att Beställaren godkänt att Leverantören 
avhjälpt avtalsbrottet eller det för parterna är uppenbart att avtalsbrottet upphört. Under 
den tid som avropsstoppet gäller har Beställaren rätt att göra avrop från annan 
ramavtalsleverantör eller, om sådan saknas, upphandla tjänsten från annan leverantör. 
Beställaren äger även rätt att, enligt punkt d) nedan, helt eller delvis häva ramavtalet,

3. 

d) Hävning: Den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om 
Leverantören inte vidtar rättelse inom angiven tid enligt punkten a) eller inte avhjälper brister enligt 
fastställd tid- och åtgärdsplan.

Den upphandlande myndigheten har också rätt att säga upp Avtalet med omedelbara verkan vid 
allvarliga brister i de grundläggande villkorens efterlevnad.

8.18 Allmänna krav och föreskrifter

8.18.1 Lagar, förordningar mm
Leverantören ska följa tillämpliga lagar, förordningar och normer samt föreskrifter som utfärdats av 
statliga och kommunala myndigheter och verk som under detta Avtals giltighetstid är eller blir 
tillämpliga på Leverantörens utförande av Uppdraget.

8.18.2 Tillstånd, licenser mm
Leverantören ska inneha alla för Uppdraget nödvändiga tillstånd, licenser mm.

8.18.3 Underleverantör/Underkonsult
Om Leverantören anlitar underleverantör eller underkonsult för leverans av tjänst eller del av 
leverans är Leverantören gentemot Beställaren ansvarig för samtliga åtgärder som vidtagits eller 
underlåtits av den Leverantören anlitat. Underleverantör eller underkonsult ska uppfylla samma krav 
som Leverantören. Leverantören ansvarar för underleverantörs eller underkonsults åtagande och 
utförande så som för sitt eget. Ersättning för leverans utbetalas till Leverantören. Eventuella viten 
och skadestånd kommer att riktas mot Leverantören.
 
Om en underleverantör/underkonsult som anlitats av Leverantören bryter mot bestämmelse i detta 
Avtal eller det förekommer upprepade klagomål från Beställaren avseende en sådan underleverantör 
och rättelse inte vidtas omedelbart efter skriftlig anmaning därom från Beställaren, har Beställaren 
rätt att kräva att denne underleverantör/underkonsult inte vidare används i uppdraget.
 
För de fall underleverantör/underkonsult anlitas måste dessförinnan Beställarens skriftliga 
godkännande inhämtas. Detsamma gäller vid byte av underleverantör/underkonsult.
 
Ifyllt dokument "Uppgifter gällande underleverantör" bifogas vid begäran om godkännande 
av underleverantör/underkonsult alternativt byte av underleverantör/underkonsult, dokumentet 
tillhandahålls av kontaktperson för Avtalet.

8.18.4 Sekretess
Leverantören och dennes arbetstagare såväl som eventuella underleverantörers arbetstagare 
förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken denna erhåller från Region 
Skåne eller som framkommer vid genomförandet av Uppdraget. Leverantören är skyldig att 
informera såväl egna som underleverantörs arbetstagare gällande sekretessförbindelsen.

2022-O000206 Chefs- och ledarutveckling Utkast

Sida 13/15



 
Med konfidentiell information avses i detta Avtal bland annat sådana uppgifter som omfattas av den 
sekretess- och tystnadsplikt som framgår av Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) och 
som hade gällt om de som utfört Uppdraget hade varit anställda i Region Skåne.
 
Sekretessen gäller även efter Avtalets upphörande.

8.19 Övrigt

8.19.1 Överlåtelse av Avtal
Leverantören får inte utan Beställarens skriftliga godkännande överlåta Avtalet till annan. Begäran 
om godkännande av avtalsöverlåtelse ska vara Beställarens kontaktperson för avtalet tillhanda 
senast tre (3) månader före det att överlåtelsen planeras att genomföras.

8.19.2 Omförhandling
Region Skåne har rätt till omförhandling av Avtalet om sådana förhållanden inträffar som väsentligt 
påverkar eller förändrar förutsättningarna för detta Avtal. Häri inbegripet - men inte begränsat till - 
politiska beslut, allmänt förändrad prisbild på marknaden eller liknande händelse, teknisk utveckling, 
volymförändringar eller övriga omständigheter som Region Skåne inte kunnat förutse vid 
upphandlingens genomförande. Meddelande om tid och plats för sådan omförhandling ska vara 
motparten tillhanda senast fyra (4) veckor innan förhandlingen.

Region Skåne förbehåller sig rätten att justera Uppdragets innehåll om politiska beslut fattas eller 
organisatoriska förändringar sker som påverkar eller förändrar förutsättningarna för Uppdragets 
innehåll.

8.19.3 Utveckling av Avtalet under avtalstiden
Region Skåne har genom Koncernstab inköp och ekonomistyrning möjlighet att under avtalstiden 
testa och införa nyutvecklade tjänster som Leverantören kan erbjuda under förutsättning att 
kostnadsbesparingar kan uppnås eller att det inte medför oacceptabla kostnadsökningar eller att 
införandet av tjänster medför effektivisering/tillför andra mervärden för Beställaren i avtalet. Detta 
kan ske under förutsättning att tjänster är relevanta inom ramen för avtalet och kan anses vara en 
del i att uppnå syfte och mål med avtalet. Alla ändringar och tillägg ska godkännas skriftligen av 
Koncernstab inköp och ekonomistyrning. Prissättning för detta sker genom förhandling och ska ligga 
i linje med övrig prissättning inom ramen för avtalet.

8.19.4 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behöriga ställföreträdare 
för båda parter.

8.19.5 Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltiga, ska detta inte innebära att 
Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller 
prestation enligt Avtalet, ska skälig jämkning i Avtalet ske.

8.19.6 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och som ej kan lösas av parterna 
gemensamt ska, med tillämpning av svensk rätt, avgöras av allmän domstol med Kristianstad 
tingsrätt som första instans.
 
Processen ska i alla delar genomföras på svenska.
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8.20 Vid avtalets upphörande
Leverantör ska i händelse av att detta Avtal sägs upp, eller vid Avtalets utgång och där Uppdraget 
övergår till annan utförare, medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet. Detta för 
att störningar i Beställarens verksamhet ska undvikas. Denna överlämning ska ske utan debitering 
och ska påbörjas innan avtalsperiodens slut.           
           
Om Beställaren avser vid Avtalets utgång genomföra en ny upphandling, åtar sig Leverantören att 
ställa de uppgifter om verksamheten till Beställarens förfogande som Beställaren har behov av för att 
genomföra upphandlingen.

8.21 Signering av Avtal
Detta Avtal har undertecknats av parterna genom elektronisk signatur - se bifogat kvitto.
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