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1. AVTALETS PARTER 

 
Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], ne-
dan kallad Leverantören, org. nr [x], har följande avtal slutits. 
 

2. AVTALETS SYFTE 
 
Kopplat till kommunikationsstrategin för viltförvaltningen har Länsstyrelsen identifierat ett 
antal avgränsade arbetsuppgifter, där Länsstyrelsen efterfrågar konsultstöd. Dessa beskrivs 
mer utförligt i förfrågningsunderlaget. 
 

3. AVTALETS OMFATTNING 
 
Preliminär avtalsstart är 15 mars 2021 och uppdraget beräknas pågå t. o. m. 31 december 
2021, och omfattningen beräknas motsvara ca 5 månaders heltidsarbete. Omfattning och 
prioritering mellan det som anges nedan kommer att formuleras i en tids- och genomföran-
deplan i dialog mellan Länsstyrelsen och leverantören. 
 

4. AVTALSHANDLINGAR 
 
Avtalet består av nedanstående handlingar. Om det i kontraktshandlingarna förekommer 
mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning: 
 
1. Tillägg till och ändringar till detta ramavtal 
2. Detta avtal, daterat [201x-xx-xx] 
3. Ändringar/Tillägg till förfrågningsunderlag, daterat [201x-xx-xx] 
4. Förfrågningsunderlag, daterat [201x-xx-xx]   
5. Relevant standardavtal 
6. Leverantörens anbud daterat [201x-xx-xx] 
 
Uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som avtals-
innehåll, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att dessa skall gälla. 
 

5. AVTALSPERIOD 
 
Avtalet gäller från och med dagen för undertecknat avtal, till och med 20xx-xx-xx. 

 
5.1. Förlängning av avtalet 

 
Beställaren har rätt att förlänga avtalet med [x (x) gånger med x (x) år] i taget med oför-
ändrade villkor.  
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Sådan förlängning ska påkallas senast tre (3) månader innan grundavtalets utgång eller 
senast tre (3) månader innan första förlängningsperiodens utgång. Förlängning ska ske 
skriftligen och undertecknas av båda parter. 
 
Avtalsperioden kan således vara som längst [x] år. 

 
 
6. KONTAKTPERSONER 

 
Beställare:  Leverantör: 
Namn: Namn: 
Telefon: Telefon: 
E-post: E-post: 
 
Kontaktperson/er hos leverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Beställaren, 
behörighet att på Leverantörens vägnar och med för denna bindande verkan, företräda 
honom i frågor som berör uppdragets specifikation och genomförande. 

 
7. LEVERANTÖRENS ANSVAR 

 
Uppdraget skall genomföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget. 
 

7.1. Uppdragets genomförande 
 
Leverantören svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet med 
god sedvänja i branschen. 
 

7.2. Övriga skyldigheter 
 
I uppdraget ingår att inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för att 
uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande författningar. 
Leverantören får i övrigt under avtalsperioden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka i 
sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Beställarens verksamhet. 

7.3. Ansvar för utfört uppdrag 
 
Beställarens granskning och godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller hand-
lingar befriar inte Leverantören från ansvar för fel i handlingar eller i utfört uppdrag. 
 
Om Leverantören omarbetar handlingar, som upprättats eller tillhandahållits av Leveran-
tören och som granskats av Beställaren, har Leverantören inte rätt till ersättning för så-
dant arbete om detta ej skriftligen överenskommits med Beställaren. 
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7.4. Erforderlig information m.m. 
 
Skulle viss information, underlag, tjänst eller utrustning som Beställaren enligt avtalet 
inte skall tillhandahålla, visa sig nödvändig för uppdragets fullgörande skall Leverantö-
ren utan extra kostnad införskaffa informationen eller underlaget eller utföra Tjänsten el-
ler ställa utrustningen till förfogande som om detta varit fullständigt angivet och beskri-
vet i avtalet. 
 

8. UNDERLEVERANTÖRER/UNDERKONSULTER 
 
Leverantören får inte anlita [underkonsult/underleverantör] utan Beställarens medgi-
vande, såvida de inte varit angivna och godkända i samband med upphandlingen. Leve-
rantören svarar för underkonsultens arbete som för eget arbete.  
 
Beställaren äger rätt att kontrollera att [underleverantör/underkonsult] har fullgjort sina 
förpliktelser gällande skatter och sociala avgifter. 
 
Utbyte av underleverantör/underkonsult får endast ske i de fall lagen (2007:1091) om of-
fentlig upphandling tillåter det samt att båda parter godkänner detta. 
 

8.1. Utbyte av personal 
 
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta personal som Beställaren anser 
sakna erforderlig kompetens eller med vilken Beställaren anser sig ha samarbetssvårig-
heter.   
 
Leverantören får endast ersätta kontrakterad [personal/konsulter] med personer som in-
nehar motsvarande kompetens och erfarenheter samt efter Beställarens godkännande. 
 

 
 

9. VITE 
 
Om Leverantören inte fullföljer sina åtaganden enligt överenskommen tidplan [för varje 
enskilt uppdrag], äger Beställaren rätt att kräva ett vite på [x] % per [dag] på totalsum-
man [för varje enskilt uppdrag] som slutleveransen är försenad.  
 
Vitet är dock maximerat till [10] % per uppdrag.  
 
Beställaren äger rätt att avräkna vite från erhållen faktura. 
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För det fall Länsstyrelsen och Leverantören har upprättat en projektplan för deluppdrag 
skall denna vara styrande för när uppdraget ska vara genomfört. Leverans skall ske på 
utsatt tid. 
 
Om utfört uppdrag inte levereras i tid och förseningen inte beror på Länsstyrelsen har 
Länsstyrelsen rätt till ersättning för direkta kostnader som förseningen medfört. Den an-
givna leveranstiden kommer att vara grund för vite vid leveransförsening. 
 
Om Leverantören finner att leveranstiden sannolikt inte kan hållas skall Länsstyrelsen 
aviseras utan dröjsmål. Orsaken till den befarade förseningen skall anges, liksom när le-
verans kan ske. Medför förseningen att resultatet av beställningen blir onyttig för Läns-
styrelsen får denne häva beställningen av deluppdraget. 
 
Motsvarande aviseringsskyldighet föreligger för Länsstyrelsen vid befarad försening 
med att tillhandahålla materiel eller att vidta annan åtgärd. Medför förseningen väsentlig 
olägenhet får Leverantören häva beställningen enligt ovan. 
 
 

10. PRIS 
 
Priser är angivna i SEK, exkl. mervärdesskatt och inkluderar samtliga med uppdraget 
förenade omkostnader, som framgår av förfrågningsunderlaget. 
 
 

11. BETALNINGSVILLKOR M M 
 
Betalningen sker mot ostridig faktura 30 dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntela-
gen. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständigt eller felaktigt adresserade fakturor.  
 

11.1. Fakturering 
 
För uppdrag som överstiger en månad får Leverantören månadsvis fakturera det under fö-
regående månad utförda och godkända arbetet.  
 
Fakturan skall ange vilket avtal och uppdrag (dnr) som avses samt arten och omfattningen 
av det arbete som utförts. Faktureringsavgift eller andra ej överenskomna tillägg god-
känns ej.  
 
Från och med den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. 
Pdf-fakturor accepteras inte. Information om e-fakturering finns på länsstyrelsens webb: 
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kontakta-oss/fakturering.html 
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11.2. Specificering av faktura 

 
Fakturan skall alltid innehålla: 
 

• Länsstyrelsens beställningsreferens anges 
• Benämning på tjänst som leveransen avser 
• Avtalat timpris för tjänsten som leveransen avser 
• Antal timmar som omfattas av den aktuella leveransen 
• Om det är del- eller slutlikvid 
• Mervärdesskatt 

 
 

 
12. AVBESTÄLLNINGSRÄTT 

 
Beställaren äger rätt att när som helst under detta avtals giltighetstid helt eller delvis, 
utan angivande av skäl, säga upp detta avtal. Om detta inte innebär utövande av Bestäl-
larens hävningsrätt enligt detta avtal äger Leverantören rätt att utfå skälig ersättning för 
fram till avvecklingstidpunkten nedlagda självkostnader jämte skälig vinst därpå även 
som utfå skälig ersättning för kostnader för de resurser som direkt utnyttjas för avveckl-
ingen. Den totala ersättningen får dock ej överstiga beställningssumman med avdrag för 
vad som tidigare utbetalats. Av Leverantören fram till avvecklingstidpunkten utförd del 
av arbetet jämte framtagna verktyg, halvfabrikat och material/materiel skall utan ytterli-
gare ersättning överlämnas till Beställaren om Beställaren så begär. 
 
Avveckling skall ske utan dröjsmål och Leverantören skall vidtaga alla erforderliga åt-
gärder för att minimera samtliga kostnader. 
 
Leverantören äger inte rätt att uppbära ersättning för det som kan komma till nytta i Le-
verantörens övriga verksamhet eller för vilket Leverantören erhåller ersättning på annat 
sätt. 
 
Beställaren skall äga rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller annan expert 
granska erforderligt underlag för bedömning av Leverantörens ersättningskrav. 
 

13. HÄVNING 

13.1. Om Beställarens rätt att säga upp avtalet 
 
Beställaren har rätt att säga upp avtalet, helt eller delvis, om Leverantören inte kan full-
göra uppdraget på ett tillfredställande sätt. 
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Vid uppsägning enligt ovan ska Beställaren meddela Leverantören skriftligen och en 
uppsägningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägnings-
tiden, upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska endast sådana åta-
ganden och förpliktelser som särskilt avtalas i samband med uppsägningen, fullgöras. 
Vid sådan uppsägning utgår ersättning till Leverantören för utfört arbete. 

13.2. Om endera partens rätt att säga upp avtalet 
 
Endera parten har rätt att säga upp avtalet i fall motparten väsentligen bryter mot avtalet. 
Vid uppsägning enligt denna grund skall motparten meddelas skriftligen och en uppsäg-
ningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägningstiden, 
upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska, om inget annat överens-
kommes mellan parterna, åtaganden och förpliktelser enligt avtalet fullgöras. Uppsä-
gande part är berättigad till ersättning för de direkta kostnader som denne får i anledning 
av avtalets upphörande. 

13.3. Om Beställarens rätt till omedelbar hävning 
 
Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om Leverantören: 
 

• är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller 
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller  

• är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller an-
nat liknande förfarande, eller 

• är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, eller 
• gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Beställaren kan visa detta, eller 
• inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna 

landet eller i Sverige. 
 
 

14. KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE 
 
Avvecklingen av åtaganden enligt detta ramavtal ska ske utan dröjsmål och Leverantö-
ren ska vidta alla erforderliga åtgärder för att Länsstyrelsen hållas skadeslös. 
 
Om Leverantören inte medverkar i enlighet med det som sägs i ovanstående stycke äger 
Länsstyrelsen rätt att på Leverantörens bekostnad anlita tredje part för genomförandet, 
om så anses nödvändigt. 
 

15. SKADESTÅND 
 
Leverantören svarar för alla direkta skador och skäliga kostnader som Länsstyrelsen har 
haft till följd av försenad, utebliven och ofullständigt utförd tjänst inom avtalat åtagande, 
i de fall skadan inträffat till följd av omständighet inom Leverantörens kontroll.  
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Vardera parten svarar för skada på eller förlust av sin egendom, skada på någon av sina 
anställda eller annan för vilken parten svarar. Om part kan visa att skadan eller förlusten 
av vårdslöshet orsakats av den andra parten, dennes anställda eller annan för vilken 
denne svarar, skall dock denna part svara för sådan skada eller förlust. 
 
Om ett skadeståndskrav enligt denna punkt framställs av tredjeman mot någon av par-
terna, ska detta genast skriftligen meddelas den andre parten. 
 
Leverantörens skadeståndsskyldighet är begränsad till 15 prisbasbelopp per skadetill-
fälle. 
 

16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M 
 
Beställaren har rätt till arbetsresultat som produceras inom ramen för detta avtal. Leve-
rantören får inte publicera eller på annat sätt utnyttja material eller arbetsresultat utan 
Beställarens skriftliga godkännande. 

16.1. Begränsning av marknadsföringsrätt 
 
Hänvisning till Beställaren i reklam eller marknadsföring får inte göras av Leverantören 
eller av denne anlitad underleverantör utan Beställarens skriftliga godkännande. 
 
 

17. ANSVARSFÖRSÄKRING  
 
Leverantören skall under avtalsperioden ha ansvarsförsäkring som täcker skada för såväl 
Beställaren som tredje man, vilken uppstått genom vållande av Leverantörens personal i 
uppdraget eller i samband därmed. Försäkringen skall gälla för hela ramavtalsperioden 
inklusive ev. förlängning. 
 
 

18. SEKRETESS  
 
Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut 
allmänna handlingar finns i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Att lagen 
inte gäller enbart för statligt anställda framgår av 2 kap. 1§. Sekretessen gäller även efter 
det att uppdraget har upphört. Den som åsidosätter en sekretessregel straffas enligt 20 
kap. 3§ brottsbalken. 
Även konsulter, underkonsulter och andra personer som Leverantören ställer till Läns-
styrelsens förfogande omfattas således av sekretessbestämmelserna. 
Leverantören skall alltid innan uppgifter lämnas ut kontrollera med Länsstyrelsen om 
uppgifterna får lämnas ut. 
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Leverantören är skyldig att i den omfattning Beställaren begär, iaktta sekretess beträf-
fande den information som ges genom uppdraget om Beställarens verksamhet, uppdra-
get, uppdragsresultatet och förhållanden i övrigt. Leverantören är i förekommande fall 
skyldig att informera berörd personal om innebörden av sekretesslagens bestämmelser 
om sekretess och tystnadsplikt. Leverantören förbinder sig att tillse att eventuella under-
leverantörer gör motsvarande åtagande avseende sekretesslagen. 
 

19. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
 
Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får ej helt eller delvis överlåtas på annan 
leverantör/underleverantör utan skriftligt godkännande av Beställaren. 
 

20. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET 
 
Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande göras skriftligen och be-
hörigen undertecknat av avtalets parter. 
 

21. FORCE MAJEURE 
 
Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, na-
turkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part 
inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen 
kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina 
skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. 
 
 

22. ÖVRIGA VILLKOR 
 
Utöver de villkor som finns angivna i detta avtal gäller ALOS 05 där ingenting annat 
anges. 
 
 

23. AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE 
Detta avtal träder ikraft den [datum], under förutsättning att; 
- förvaltningsdomstol inte beslutar om inhibition i ärendet. I detta fall träder avtalet 
ikraft tio (10) dagar efter det att beslut om inhibition hävts. 
eller: 
- förvaltningsdomstol inte beslutar att Beställaren ej kan fullfölja upphandlingen enligt 
tilldelningsbeslut (daterat xxxx). 
 

24. TVIST 
 
Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan 
Parterna, och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 
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_____________________________________________________________________ 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. 
 
 
 
Karlstad den                   201x Ort den                   201x 
 
 
Länsstyrelsen Värmland  Leverantören xxx 
 
 
 
--------------------------------------- -------------------------------------- 
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