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Parter
1.1

Svenska kyrkan Linköpings stift, org. nr 252010-0021, Box 1367, 581 13
Linköping, nedan kallat ”Kunden".

1.2

Szt Lukas

Östergötland, org. nr 822000-8596, Wadströmsgatan 12, 60350
Norrköping, nedan kallat ”Leverantören".

Bakgrund och omfattning
2.1

Svenska kyrkan har en tusenårig historia i Sverige. Den regionala nivån består av
13 stift i Sverige, varav Linköpings stift är ett. Stiftsorganisationen är en regional
funktion som har till uppgift att främja och utöva tillsyn över församlingarnas liv
och verksamhet -främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och
mission. Stiftsorganisationen främjar och utövar tillsyn över församlingarnas liv
och verksamhet, även avseende antikvariska och juridiska frågor, förvaltning
samt energi-, fastighets- och miljöfrågor.

2.2

Medlemsförändringar och minskande ekonomiska resurser innebär att varje nivå
inom Svenska kyrkan måste se över sin organisation och sina kostnader. Med
anledning av bland annat ovanstående har Svenska kyrkan nationellt låtit ta fram
nya arbetsrutiner och IT-system anpassade för kyrklig administration. Man har
etablerat en gemensam IT-plattform som erbjuds samtliga ekonomiska enheter
inom kyrkan. Vidare erbjuder man anpassade administrativa stödsystem till
pastorat och församlingar. Ambitionen är att IT›plattform och administrativa
stödsystem successivt ska implementeras inom kyrkan.

2.3

Linköpings stift har efter en noggrann kartläggning identifierat ett behov av
samordning av vissa administrativa och andra funktioneri stiftets
församlingar/pastorat, som utgör de ekonomiska enheterna i Stiftet.
Samordningen syftar till såväl kvalitetshöjning som kostnadsreduceringi

2.4

Efter bearbetning av olika alternativa lösningar har det bildats en servicebyrå
inom stiftsorganisationen för att samordna vissa administrativa rutiner samt
andra tjänster. Servicebyrån erbjuder sedan tidigare församlingarna och
pastoraten ekonomi- och personaiadministrativa tjänster samt tjänster inom HR,
GDPR och kommunikation. Linköpings stift vill nu öka den tillgängliga kapaciteten
inom området Personalstöd genom tecknande av ramavtal med organisationer
som tillhandahåller sådan kompetens.

2.5

erbjuder sedan 1939 psykoterapi, samtalsstöd, handledning, krisstöd,
utbildning och andra tjänster för företag, organisationer och privatpersoner. Szt
Lukas utgår från en helhetssyn på människan där känslomässiga, sociala, fysiska
och existentiella behov blir en del av samtalet och har kulturkompetens kopplat
till Svenska kyrkan. Verksamheten drivs utan vinstintresse med fokus att
befrämja psykisk hälsa och det goda samtalet.

2.6

Mot denna bakgrund har Parterna, denna dag träffat detta ramavtal om
tillhandahållande av tjänster inom personalstöd (JA/Malet”. Avtalet består,
förutom av detta Huvudavtal, av följande bilagor.

Szt Lukas

/

\
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Bilaga 1

Avtalade Tjänster med Specifikationen

Bilaga 2

Leverantörens Tjänsteförteckning

Bilaga 3

Priser och avgifter

Bilaga 4

Konsultansvarsförsäkring

Bilaga 5

Underleverantörer

Om i Avtalet ingående dokument innehåller motstridiga uppgifter ska i första hand
Huvudavtalets bestämmelser samt eventuella tillägg och ändringar till Huvudavtalet,
författade genom tilläggsavtal i enlighet med Avtalets bestämmelser, gälla och därefter ska
handlingarna gälla i ovan angiven ordning, om inte omständigheterna uppenbart föranleder

annat.

Definitioner
3.1

Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd
eller obestämd form, ha nedanstående betydelse när de anges med versal
begynnelsebokstav.

3.1.1

"Avtalet"

Avser detta Huvudavtal jämte samtliga bilagor,
vilka sammantaget utgör Parternas avtal om
Leverantörens tillhandahållande av Tjänster.

3.1.2

”Förbättringar"

Har den betydelse som framgår av punkt 8.3.1

nedan.
3.1.3

”Förändringshantering”

Den process

för ändring av Tjänsten eller Avtalet

i

övrigt som framgår villkoren i Avtalet. Om
särskild process för Förändringshantering inte
framgår av Avtalet avses med
Förändringshantering att ändringar av Tjänsten
och Avtalet i övrigt ska vara skriftligt
överenskomna och undertecknade av båda
parter.
3.1.4

”Huvudavtalet”

Avser detta avtal om tillhandahållande av tjänster
inom Personalstöd (exklusive bilagor rn m).

3.1.5

"Leverantörens
Tjänsteförteckning”

Avser samtliga tjänster som Leverantören
tillhandahåller i sin verksamh _.

á

3.1.6

"Ny Tjänst”

Avser en Tjänst som inte ingår i Avtalet
inledningsvis, men som Parterna därefter
överenskommer ska omfattas av Avtalet.

3.1.7

"Part"

Avser antingen Leverantören eller Kunden.

3.1.8

"Parterna"

Avser Leverantören och Kunden gemensamt.

3.1.9

Pastorat

Avser församlingar och pastorat inom Linköpings

stift.
3.1.10

”Regulatoriska Krav n

Avser lagar, förordningar, kollektivavtal och
andra tillämpliga regler som från tid till annan är
tillämpliga på Kunden och dennes verksamhet.

3.1.11

”Servicebyrån”

Avser befintlig servicebyrå inom Kundens
organisation som erbjuder administrativa och
ekonomiska tjänster, vilket ska kompletteras med
tjänster inom Personalstöd enligt detta Avtal.

3.1.1.2

”Specifikationen”

detaljerad beskrivning av de Tjänster som
omfattas av Avtalet och som Leverantören ska
åstadkomma och tillhandahålla samt senare
skriftligen överenskomma förändringar i enlighet
med vad som föreskrivs i villkoren för
Förändringshantering.

3.1.13

”Styrgruppen”

Har den betydelse som framgår av punkt 6.

3.1.14

"Tjänsten/er"

Avser viss/a tjänst/er som Kunden och
Leverantören vid var tid överenskommit att
Leverantören ska tillhandahålla Kunden enligt

En

Avtalet.
3.1.15

”Ändrad Tjänst"

Avser Tjänst som ingår i Avtalet och som ska
ändras enligt vad som närmare anges iAvtalet.

Tillhandahållande av Personalstöd
4.1

Kunden kommer att informera Pastoraten om möjligheten att via Servicebyrån
erhålla det Personalstöd som omfattas av Avtalet. Pastorat som vill utnyttja en
sådan tjänst ska vända sig till Servicebyrån, som hänvisar Pastoratet till
Leverantören och eventuellt andra leverantörer som Kunden kan ha träffat
ramavtal med. Pastoratet väljer själv vilken leverantör man vill kontakta. Om
Pastoratet beslutar att i ett visst ärende anlita Leverantören sker kontakten

<

mellan Pastoratet och Leverantören i det aktuella ärendet därefter direkt, d v
utan medverkan av Kunden eller Servicebyrån.

5

4.2

Om ett Pastorat, som tidigare anlitat Leverantören, i ett nytt ärende vänder sig
direkt till Leverantören ska Leverantören hänvisa Pastoratet till Servicebyrån.

4.3

samtliga ärenden där Leverantören anlitats av ett Pastorat ska Leverantören
fakturera Kunden genom Servicebyrån, som i sin tur fakturerar Pastoratet.

4.4

Fakturering ska ske inom en (1) månad efter ärendets avslutande. För tjänster
som ska utföras under mer än en (1) månad ska fakturering ske månadsvis i

i

efterskott.

Leverantörens åtagande
5.1

Leverantören ska tillhandahålla Kunden Tjänster enligt punkt 7 och 8 nedan.

5.2

Leverantören ska vid Avtalets ikraftträdande inneha konsultansvarsförsäkring,
innefattande ansvar för ren förmögenhetsskada, och vidmakthålla nämnda
försäkring under hela avtalsperioden. Leverantören ska vid anmodan kunna visa
upp giltigt försäkringsbevis.

5.3

Leverantörens Ieveranskapacitet avseende Tjänster ska hållas intakt under hela
avtalsperioden.

5.4

Leverantören ska i samverkan med sina underleverantörer tillförsäkra en stabil
och långsiktig relation vad gäller leveranser under hela avtalsperioden.

5.5

Leverantören ska kunna medverka vid möten med Kunden samt med
Servicebyrån och dess kunder även utanför normal kontorstid.

Styrgrupp
6.1

Styrgruppen är Servicebyråns övergripande styrorgan med representanter från
Kunden och Kyrkoherdegruppen och, såvitt avser tjänster inom Personalstöd,
Leverantören. Styrgruppen ska inom detta område fungera som en styrelse för
Servicebyrån, med syftet att säkerställa att Avtalets bestämmelser och
målsättningar efterlevs.

Tjänsterna
7.1

Leverantören åtar sig att under avtalstiden tillhandahålla Kunden respektive
Pastoraten de Tjänster som Kunden/Pastoraten vid var tid beställer i den
omfattning som Kunden/Pastoraten efterfrågar i enlighet med Avtalet.

Förändring av Tjänsterna
8.1

Ny Tjänst och Ändrad Tjänst

27

8.1.1

Kunden äger rätt att under avtalstiden beställa Ny Tjänst eller begära Ändrad
Tjänst.

8.1.2

Kunden äger när som helst under avtalstiden begära att Leverantören ska lämna
offert avseende Ändrad Tjänst. Sådan offert ska utarbetas och lämnas av
Leverantören utan ersättning. Sådan offert ska lämnas inom 60 dagar, från
Kundens skriftliga begäran. Leverantörens offert ska innefatta förslag till
införandeplan, om Kunden så önskar, samt de ekonomiska villkor som gäller för
Ändrad Tjänst. Överenskommelse om Ändrad Tjänst ska ske enligt villkoren för

Förändringshantering.
8.1.3

Kunden äger när som helst under avtalstiden begära att Leverantören ska lämna
offert avseende Ny Tjänst. Sådan offert ska utarbetas och lämnas av
Leverantören utan ersättning. Sådan offert ska lämnas inom 90 dagar, från
Kundens skriftliga begäran. Leverantörens offert ska innefatta förslag till
införandeplan, om Kunden så önskar, samt de ekonomiska villkor som gäller för
Ny Tjänst. Överenskommelse om Ny Tjänst ska ske enligt villkoren för

Förändringshantering.
8.1.4

Såvida inte annat framgår av Avtalet ska Kunden/Pastoratet äga rätt att
avbeställa Tjänst genom skriftligt meddelande till Leverantören varvid
Kunden/Pastoratet, med tillämpning av i förekommande fall gällande
uppsägningstid vilken i avsaknad av överenskommelse ska vara tre (3) månader,
för tiden därefter ska vara befriad från skyldigheten att erlägga ersättning för
berörd Tjänst i förhållande till Leverantören.

8.1.5

Kunden äger rätt begära och Leverantören ska vara skyldig att tillhandahålla Ny
Tjänst eller Ändrad Tjänst om Kunden skäligen anser att Ny Tjänst eller Ändrad
Tjänst är nödvändiga för att möta Regulatoriska Krav.

8.2

Av punkt 8.3 nedan följer en skyldighet för Leverantören att i vissa fall föreslå
Förbättringar av Tjänsten. Leverantörens rätt att ändra Tjänsten i övrigt följer av
och ska ske enligt villkoren för Förändringshantering.

8.3

Proaktivitet

8.3.1

Vid utförandet av Tjänsterna ska Leverantören vid var tid och utan särskild
ersättning agera med en hög nivå av proaktivitet i syfte att identifiera och
fortlöpande informera Kunden om teknisk utveckling och innovationer av
relevans för Tjänsterna, innefattande bl.a. möjligheter att utveckla, effektivisera
eller förbättra Tjänsternas kvalitet, prestanda och kostnadseffektivitet samt
andra omständigheter av betydelse för Tjänsternas tillhandahållande och
nyttjande ("Förbättringar"). Leverantören ska därvid iakttaga villkoren för

Förändringshantering.
8.3.2

För det fall Leverantören identifierar möjligheter till Förbättringar enligt punkt
8.3.1 ovan vid Tjänsternas utförande ska Leverantören informera Kunden därom.

Parterna ska inom ramen för Styrgruppen diskutera om Parterna ska vidta
sådana Förbättringar. Om Kunden beslutar att vidta de av Leverantören
föreslagna Förbättringarna ska implementeringen av dessa ske i enlighet med?

i

villkor för Förändringshantering. Leverantören ska därvid visa vilka ändringar av
priser, besparingar och andra fördelar som uppstår på grund av åtgärden.

Faktura
9.1

Fakturor ska innehålla beskrivning av arbetets omfattning, nedlagd tid och
timarvode, samt i övrigt vara specificerade enligt överenskommelse mellan
Kunden och Leverantören. Betalningsvillkor ska vara 30 dagar från fakturadatum
och utan faktureringsavgifter.

9.2

Leverantören ska utforma fakturor till Kunden på ett enkelt och lättförståeligt
sätt. Flexibilitet i fakturering ska tillgodoses av Leverantören så att Kunden
erbjuds möjlighet att välja detaljnivå på faktura och fakturaspecifikation.

9.3

Leverantören ska fakturera Kunden. Faktura får ej skickas direkt från
underleverantör, såvida inte annat framgår av Avtalet.

10.

Underleverantörer

10.1

Leverantören får inte utan Kundens skriftliga godkännande använda
underleverantör för att utföra någon del av sina åtaganden. Använder
Leverantören underleverantör för att utföra del av sina åtaganden under Avtalet
svarar Leverantören fullt ut för sina underleverantörers arbete såsom för sitt
eget.

10.2

Mellan Leverantör och underleverantör ska finnas ett giltigt skriftligt
samarbetsavtal. Leverantören ska på Kundens begäran uppvisa ett giltigt
samarbetsavtal.

11.

Avtalsperiod

11.1

Avtalet träder ikraft när båda Parterna undertecknat Avtalet och gäller, förutsatt
att Avtalet inte dessförinnan sagts upp i förtid i enlighet med Avtalets
bestämmelser, till och med den 31 december 2021. i händelse av att Avtalet inte
sagts upp av någon av Parterna senast tolv (12) månader innan avtalstidens
utgång, ska Avtalet därefter gälla tills vidare och kan sägas upp av endera Parten
med tolv (12) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig.

11.2

Därutöver äger Kunden rätt att avbeställa Tjänst i enlighet med de villkor som
gäller för respektive Tjänst.

12.

Förtida upphörande

12.1

Kunden äger rätt att säga upp Avtalet eller viss Tjänst, helt eller delvis, i förtid om
Leverantören, eller annan för vilken Leverantören svarar, iväsentligt mån brister
i förpliktelse enligt Avtalet/05h inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter
skriftlig anmodan därom. ,
-

(i

12.2

Kunden äger rätt att säga upp Avtalet eller viss Tjänst, helt eller delvis, i förtid vid
förändring av Leverantörens företagsledning och/eller vid förändring av
Leverantörens ägarkrets.

12.3

Vid avsaknad av giltigt samarbetsavtal mellan Leverantören och av denne
anlitad(e) underleverantör(er) äger Kunden rätt att säga upp Avtalet eller viss
Tjänst, helt eller delvis, i förtid.

12.4

Såvida inte annat framgår av Avtalet äger Leverantören rätt att säga upp Avtalet
förtid om Kunden i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Avtalet och inte

i

vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom.
12.5

Kundens eller Leverantörens uppsägning enligt denna punkt 12 ska ske med en
uppsägningstid om mellan en (1) -tolv (12) månader som anges av uppsägande
Part i samband med uppsägningen.

13.

Överlåtelse

13.1

Part får inte utan motpartens föregående skriftliga godkännande överlåta Avtalet
till tredje man.

13.2

Kunden ska dock äga rätt att utan Leverantörens godkännande överlåta Avtalet
ägs av Kunden.

till bolag som direkt eller indirekt
13.3

Leverantören äger inte utan Kundens föregående skriftliga godkännande överlåta
fordringar eller andra anSprâk (inklusive bl a krav på skadestånd) hänförliga till
Avtalet till tredje man.

14.

Ändringar och tillägg

14.1

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska regleras genom tilläggsavtal som ska
upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknat av Kunden och
Leverantören för att vara gällande.

15.

Kundens tolkningsföreträde

15.1

Vid oenighet mellan Parterna avseende tolkningen av en bestämmelse i Avtalet
ska Kundens tolkning av den tvistiga bestämmelsen gälla till dess
meningsskiljaktigheten slutligen avgjorts. Kunden ska vid utnyttjande av
tolkningsföreträde enligt denna punkt 15 skriftligen underrätta Leverantören,
med hänvisning till denna bestämmelse och informera Leverantören om sin
tolkning av den tvistiga bestämmelsen. Om Kunden utnyttjar sitt
tolkningsföreträde är Leverantören skyldig att fortsatt tillhandahålla Tjänsten i
och/eller villkoren därför
enlighet med Kundens tolkning av Tjänstens
till dess meningsskiljaktigheten slutligen avgjort .

uthe
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16.

Tvistelösning

16.1

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat
Skiljeförfarande.

17.

Meddelanden

17.1

Meddelanden enligt Avtalet ska tillställas den andra Parten skriftligen till Parts
kontaktperson.

18.

Kontaktpersoner

18.1

Kontaktperson för Kunden

- 24 26 38

Jakob Järpenmyr

Telefon: 013

Box 1367

Fax: 013

581 13 Linköping

E-post: “akobfargenmyrstenskakyrkanse

- 14 90 95

Kontaktperson för Leverantören

18.2

- 962 52 72

Kristin Halldorsdottir

Telefon: 073

Wadströmsgatan 12

Fax: -

603 50 Norrköping

E-post: Kristin.halldorsdottirQsanktlukas.se

*#31:*

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Datum: 2019-03-29

Datum: 2019-03-29

Ort: Linköping

Ort: Linköping

W'

an Linköpings

stift

Szt Lukas

Namn: Pether Nordin

/
áiüáfáiááéáäâr/

Position: Stiftsdirektor

Position: Verksamhetschef

.14

'

Bilaga

1

Avtalade tjänster med Specifikationen
Bakgrund
S:t Lukas erbjuder sedan 1939 psykoterapi, samtalsstöd, handledning, krisstöd, utbildning
och andra tjänster för företag, organisationer och privatpersoner. S:t Lukas utgår från en
helhetssyn på människan där känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov blir en
del av samtalet och vi har kulturkompetens kopplat till Svenska kyrkan, Verksamheten drivs
utan vinstintresse med fokus att befrämja psykisk hälsa och det goda samtalet.

Våra legitimerade psykoterapeuter/psykologer och organisationskonsulter har mångårig
erfarenhet av krishantering, konflikthantering, arbetsmiljöfrågor, chefsstöd och
organisationsutveckling, psykologiska- och existentiella frågor,
samIevnads/relationsproblem. Vi har gedigen kompetens inom bl. a. traumabehandling och
posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Avtalet omfattar möjlighet för medarbetare och chefer inom Linköpings stift att erhålla
samtalsstöd och handledning. l avtalet ges också möjligheten att köpa
avlastningssamtal/krisstöd och persongenomgång.

Samtalsstöd
Samtalsstöd med en erfaren psykoterapeut/leg psykolog ger möjlighet att lyfta frågor om
människans hela livssituation. S:t Lukas vill medverka till att var och en, med hjälp av
samtalspartner, hittar sina egna svar på de frågor som hans/hennes liv ställer.

Handledning
Regelbunden handledning till medarbetare och chefer möjliggör att en långsiktig kompetens
byggs upp. Syftet är att utveckla medarbetaren/chefen i sin yrkesroll och stärka beredskapen
att hantera svåra situationer. Handledning kan ske både individuellt och i grupp.
Handledningen utvärderas fortlöpande.
S:t Lukas leg psykoterapeuter/psykologer har en lång och bred erfarenhet av handledning
samt en påbyggnadsutbildning till handledare motsvarande 45 hpl.

Krissamtal
Vid särskild händelse, t. ex. organisationsförändringar, kan medarbetarna behöva stöd i
m hänt. lnterventionen bör ses som en enstaka insats i den
hantera och bearbeta

d?

uppkomna situationen \

Å\

Persongenomgång
Diakoners och prästers identitet präglas mycket av den egna Iivshistorien. Tanken med
persongenomgången är att ge kandidaten en samtaisserie som ger möjlighet till
självreflektion och medvetenhet kring den egna personligheten och livshistorien samt vad
som formar dessa. Mer konkret kan det handla om hur kandidaten jobbar med

reiationer/beroenderelationer/anknytning i sitt

IM?
Ä

\

Bilaga 2

Leverantörens Tjänsteförteckning

Utöver de tjänster som presenterats i Bilaga 1, d v 5:
I samtalsstöd
0
handledning
0
krissamtal
0
persongenomgång
kan leverantören även erbjuda föreläsningar, chefshandledning/utveckling enligt Backstagemodellen, samt familjerekonstruktion för personer inom människovårdande yrken.
0

Backstage chefshandledning/utveckling

Chefer befinner sig ofta "on stage” i mötet med kunder, medarbetare och ledningsgruppen
Förväntan om snabba beslut och ställningstaganden innebär ofta att tid för eftertanke är en
bristvara. För att utvecklas som ledare finns behovet att få träda tillbaks - "backstage" att
därigenom nå en ökad förståelse för sitt eget agerande i det aktuella sammanhanget. Under
samtalsledning får chefer möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer avseende
ledarrollen. Genom utforskande av konkreta frågor och problem kopplade till uppdraget
ökar deltagarna sin förståelse för ledarskap, förändringar, organisatoriskt samspel, samt får
stöd i att hitta sin egen ledarstil. Backstegegruppen skapas ett professionellt sammanhang
där cheferna får stöd och utrymme att ventilera sina funderingar, samla energi, inhämta ny
kunskap, samt utforma nya handlingsstrategier utifrån sin yrkesroll. Målsättningen är att
skapa ett prestigelöst möte mellan människor som delar erfarenheter, där deras
förtrogenhetskunskap kan tillvaratas och delas med andra i liknande roller. "Arbetet bygger
på att tillvarata deltagarnas egna erfarenheter och tysta kunskap, genom att föra en dialog
bidra till förslag om möjliga handlingsvägar, men framförallt en fördjupad förståelse av
situationen. På så vis fördjupas den tysta (implicita) kunskapen samtidigt som den kunskap
man har ord till (den exp/icita) blir mer sammansatt och nyanserad” (Sandahl m fl, 2007).

-

I

0

Familjerekonstruktion

Familjerekonstruktion är en strukturerad teknik för att utforska strukturer och processer i
den egna familjebakgrunden. Den ökar deltagarnas insikt och förståelse för den aktuella
livssituationen samt förhällnlngssätt/agerande i såväl privata som yrkesmässiga
sammanhang. Familjerekonstruktionen syftar till att skapa ökade förutsättningar för
deltagarna att få en fördjupad kunskap om sin egen familjehistoria och därmed få ökade
möjligheter att reflektera kring hur den påverkar/påverkat personens olika livsval och
relationella förutsättningar. Under familjerekonstruktionen kommer deltagarna bland annat
att skapa sitt släktträd/genogram utifrån intervjuer och annan information om sin släkt de
ledsagats att utforska. Genom vägledande och gestaltande interventioner kommer
deltagarna med stöd av gruppdeltagare att fördjupa sin kunskap och förståelse för sin
familjehistoria och sig själv. Gruppens deltagare kommer att spegla varandras familjebild och
berättelser.
0

Föreläsningar om olika relationella/psykologiska teman anpassas efter

deltagarnañ

Bilaga 3

Priser och avgifter

Tjänst
Samtalsstöd
Krissamtal
Persongenomgáng
Arbetshandleding individuellt
Arbetshandledning i grupp max 7 pers
Chefshandledning individuellt
Chefshandledning i grupp max 7 pers
Restidsersättning för insats hos kund

kr/ 45

kr/GO

min

min

1850

Momsfri tjänst
Momsfri tjänst
Momsfri tjänst
Moms tillkommer
Moms tillkommer
Moms tillkommer
Moms tillkommer

900

Moms tillkommer

1120
1120
1120
1150

1450
1600
1600

Reskostnad 25 kr/mil

Tidsangivelsen avser den tid deltagaren/konfidenten arbetar tillsammans med leg
psykoterapeuten/handledaren. Ordinarie tid per session är 45 minuter, men längre sessioner
kan erbjudas om Kund så önskar.
Vid återbud med mindre än två vardagar (48 timmar) innan överenskommet samtal och vid

uteblivit besök debiteras hela avgiften. Om Kund lämnar återbud för grupphandledning inom
en vecka debiteras tiden. Om Leverantör är förhindrad att utföra uppdraget på avtalad tid
ska i första hand en alternativ tid förhandlas.
Revidering av pris
Ovan angivna priser gäller oförändrat under avtalstiden, det vil säga till och med den 31
december 2021. i händelse av att avtalet inte sägs upp av någon av parterna, i enlighet med
punkt 11.1, äger Leverantören rätt att årligen justera priset. Prisjustering ska meddelas
Kunden senast tre (3) månader innan den träder i

krafá:

Bilaga 4

Konsultansvarsförsäkring
Registrering
Leverantör intygar att verksamheten är registrerad i ett officiellt organisationsnummerregister, som Bolagsverket eller Skatteverket.

Socialförsäkringsavgifter och skatter
Leverantör intygar att den fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av
socialförsäkringsavgifter och skatter, är registrerad för mervärdesskatt samt är godkänd för
F-skatt för tjänsteupphandlingm

\

Bilaga 5

Underleverantörer
Leverantören avser att använda sig av tillsvidareanställd och timmanställd personal för
utföranden av åtaganden i enlighet med avrop. Leverantören avser inte att använda
underleverantör för utförande av åtaganden. Ifall frågan skulle aktualiseras inhämtar
Leverantören Kundens godkännande/7
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