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AVTAL FÖR LEVERANS AV WEBB & 

TJÄNSTER FRÅN CONSID AB 
 

Nedanstående avtal finns i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

§ 1. Avtalets parter 
 

Kund  Leverantör  
Uddevalla IS Skidor och Skridsko Consid AB 
Almåsvägen 2A Lillsjöraden 22  

451 75 Uddevalla 553 20 Jönköping 

Org.nr: 858500-7456 Org. nr: 556599–4307 
 

Leverantören och Kunden ingår härigenom detta avtal vilket reglerar Leverantörens leverans 
av tjänster utförda av Leverantörens tillsatta team till Kunden. 

 

 

§ 2. Avtalshandlingar 
 

Avtalet består av denna huvudtext samt nedan angivna dokument vilka utgör integrerade 

delar av Avtalet.  
 

Avtalet består av Bilagor: 
1. Detta Avtal 

2. Allmänna bestämmelser IT-tjänster version 2014 (IT & Telekomföretagen) 

 
Förekommer i ovan 2 nämnda kontraktshandlingar mot varandra stridande uppgifter eller 

föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, 

sinsemellan i ovan angiven ordning. 
 

I ovan angiven timdebitering ingår samtliga av konsultens kostnader för fullgörandet av 
uppdraget.  
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§ 3. Uppdragsbeskrivning 
 

Leverantörens uppdrag innefattar:  
Leverans av ny webbplats byggd på Consids baspaket som levereras på plattformen Sitevision 

och hostas i deras svenska moln. Baspaketet levereras med en färdig design som gör att ni 

enkelt kommer igång med er nya hemsida. Vi hjälper er att lägga in er färg, typsnitt samt er 
logotyp.  

 
Paketet består av färdiga mallar som används för att skapa olika delar av er hemsida. I vårt 

paket finns de vanligaste mallarna för att du ska kunna bygga och växa med din hemsida som 

ni själva önskar. Hemsidan följer WCAG 2.1 AA i sitt grundutförande och är självklart anpassat 
för både mobilen och datorn.  

 

I baspaketet ingår följande mallar:  

• Startsida 

• Nyhetssida 

• Kalender 

• Informationssida 

 
Med dessa mallar kan ni sedan skapa vilken struktur och hur många sidor och 

arbetsrum/undersiter (tex. för en grenförening/tävlingslag/tävlingssiter etc) som ni är i behov 

utav.  
 

Utöver mallar innehåller även paketet funktionssidor så som söksida, inloggningssida, sidträd 
och 404-sida (Sidan kan inte hittas). 

 

Consid genomför installation av baspaket, lägger in er färg samt er logotyp och bokar 
driftsättning hos Sitevision. Hemsidan tilldelas då en tillfällig adress (domän) som används för 

att redigera innan det är dags för lansering. 
 

Vi behöver följande från er för att kunna genomföra detta:  
 

• Er profilfärg 

• Er logotype i rätt format och storlek 

• Ert typsnitt för rubriker samt texter 

• Ert domännamn som webbplatsen ska ha vid lansering 
 

När vi levererat baspaketet med era färger samt logga, finns hemsidan tillgänglig via en 

tillfällig adress där ni har möjlighet att redigera och skapa upp sidor och lägga in det innehåll 
som ni önskar ska finnas på hemsidan. 

Vill ni ha hjälp med att lägga in innehåll/content, så hjälper vi er gärna med detta till ett 
timpris av 700 kr/h inkl. moms. 

 

Ni har fått tillgång till ett så kallat IP-nummer dit ni ska peka ert domännamn. Så fort ni har 
pekat ert domännamn till detta IP-nummer lanseras hemsidan.  
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Om ni inte har ett domännamn har vi tips och guider på hur ni skaffar detta. 

 
Vill ni efter detta ha hjälp med att vidareutveckla er webbplats, tex. utveckla en ny funktion, 

integrera med ett annat system eller bygga nya/fler mallar etc, så offereras detta separat. 

 
Alla vidareutvecklingsprojekt och uppdrag bedrivs agilt och i ett nära samarbete mellan 

Kunden och Leverantörens verksamhet.  
 

§ 4. Investering/kostnad: 
 

Baspaketet kostar till Uddevalla IS Skidor och Skridsko 5000 SEK som faktureras av Consid AB 

efter leverans.  
 

Kostnader för särskilt beställda tjänster enligt Tjänsteprislista i §5 detta avtal, faktureras av 
Consid AB efter godkänd leverans. 
 

Licenskostnad: 
Det tillkommer en engångsavgift samt licens och driftkostnad för Sitevision som faktureras 
från Sitevision AB enligt deras separata avtal.  

1 500 SEK i engångsavgift för att driftsätta er webbplats i molnet. 
2 400 SEK per år. 

För mer detaljinformation om vilka moduler och funktioner som ingår i Sitevisions licens, se 

avtal/offert från Sitevision.  
Vill ni även ha support från Sitevision, tillkommer en kostnad på 360 kr/månad, beställs hos 

Sitevision.  
 

Alla priser är inklusive mervärdesskatt 
 
Leverantören skall utföra arbetet i enlighet med villkoren i detta Avtal samt, då inte annat 

anges i Avtalet, i enlighet med i branschen rådande sedvänja (se bilaga) och på ett i övrigt 

fackmannamässigt sätt. Leverantören skall i enlighet härmed ta de initiativ som kan 
behövas för att Leverantören skall erhålla erforderlig kunskap om och förståelse för Avtalets 

fulla fullgörande.  
 

Det åligger Leverantören att löpande hålla Kunden underrättad om Uppdragets status och om 

eventuella problem som har uppkommit eller kan förväntas uppkomma. Leverantören 
förutsätts på ett proaktivt sätt föreslå lösningar som ligger i linje med Kundens strategi och 

mål. 
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§ 5. Tjänsteprislista 
 
Följande tjänsteprislista gäller vid tillkommande beställning av vidareutveckling eller 
framtagande av diverse nya projekt/material mm. Detta offereras och beställs separat.  

 

Roller Arvode/SEK H 

Designer/grafisk formgivare 1 250 kr 

Digital strateg 1 500 kr 

Kravanalytiker 1 250 kr 

Lösningsarkitekt 1 875 kr 

Projektledare 1 250 kr 

Sökmotors-specialist (SEO/SEM) 1 250 kr 

Testare 1 125 kr 

Webbutvecklare/systemutvecklare 1 125 kr 

Hjälp med att flytta innehåll till den nya webbplatsen 700 kr 

Key Account Manager 0 kr 

 
Arbete utöver paketet debiteras enligt principen löpande räkning, enligt bifogade timpriser. 

Samtliga priser redovisas inklusive mervärdesskatt.  

Eventuell restid samt faktisk reskostnad tillkommer och faktureras separat. För restid inom 
ordinarie arbetstid (08:00-17:00) debiteras 100% av timpris och för resor utanför ordinarie 

arbetstid debiteras hälften av timpriset. 

 
 

§ 6. Leverantörens åtagande 
 

Leverantören garanterar att konsulterna som är involverade i respektive projekt besitter 
erfarenhet av kvalificerat arbete enligt uppdragsbeskrivningen. Leverantören garanterar att 

konsultens uppdrag utförs med största möjliga omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. 

 
 

§ 7. Uppsägning av Avtalet 
 
§ 6.1 Kunden har rätt att säga upp detta avtal till upphörande med en uppsägningstid om        

3 månader. Leverantör har rätt att säga upp detta avtal till upphörande med en 

uppsägningstid om 3 månader. 
 

§ 6.2 Vardera parten äger rätten att säga upp avtalet till upphörande om motparten försatts 

i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller är på obestånd. 
 

§ 6.3 Uppsägning skall ske skriftligen för att vara gällande. 
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§ 8. Säkerhet och sekretess 
 

Parterna är skyldiga att iaktta de säkerhetsbestämmelser som gäller respektive parts 
verksamhet. Affärs- och yrkeshemligheter inkluderar all information, tillämpning och 

processer som Leverantören får kännedom om i samband med uppdraget som är föremål för 

detta avtal. 
 

§ 9. Betalningsvillkor 
 

Fakturering skall ske per kalendermånad i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. 
 

 

§ 10. Indexjustering 
 
Consid får en gång per år ändra avtalade timarvoden. Den årliga prishöjningen kommer att 

motsvara den årliga ökningen av LCI med bas i tredje kvartalet plus 2 %, dock minst 4 %.  
2023 Q1 ska användas som bas för första prisjusteringen. 

 

 

§ 11. Tillämplig lag m.m. 
 

Parternas rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet bestäms i sin helhet av svensk rätt med 

undantag av dess lagvalsregler. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och 
därmed sammanhängande rättsfrågor ska prövas av allmän domstol. 

 
 

§ 12. Marknadsföring 
 

Varken Leverantören eller Kunden äger rätt att använda varandras företagsnamn i reklam- 
och marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från den andra 

parten. 

 

§ 13. Undertecknande 
 

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar där parterna har erhållit var sitt 

exemplar. 
Underteckning av behörig avtalstecknare från respektive part: 

 
Datum:       Datum: 
 
 

Underskrift:  …………………………………….  Underskrift:  ……………………………… 
Namnförtydligande: Johnny Jönsson   Namnförtydligande: Louise Ohlin (KAM) 

Uddevalla IS Skidor och Skridsko    Consid AB 
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Participants

  CONSID AB 556599–4307 Sweden

Signed with E-sign

Louise Ohlin

Key Account Manager

louise.ohlin@consid.se

+46732300051

2022-05-04 13:29:51 UTC

Date

Delivery channel: Email

  UDDEVALLA IS SKIDOR OCH SKRIDSKO 858500-7456 Sweden

Signed with E-sign

Johnny Jönsson

johnny.jonsson2@telia.com

+46709104025

19580207-4939

2022-05-04 14:16:42 UTC

Date

Delivery channel: Email
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Allmänna bestämmelser

IT-Tjänster version 2014
Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014
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Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas på avtal om IT-relaterade tjänster. Dessa allmänna bestäm-
melser är inte avsedda att tillämpas på uppdrag där leverantören ska åstadkomma ett visst resultat med överens-
komna egenskaper.  

Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Avtalet med bilagor benämns nedan Avtalet. 
Om det i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter har de av parterna upprättade delarna av Avtalet företräde framför 
dessa allmänna bestämmelser.

1. Tjänstens omfattning
1.1 Leverantören ska utföra den överenskomna Tjänsten.
1.2 Om beskrivningen av Tjänsten består av olika handlingar 

och det i handlingarna förekommer motstridiga uppgifter 
har senare upprättad handling företräde.

2. Tjänstens genomförande
2.1 Parterna ska samarbeta och samråda vid Tjänstens ge-

nomförande. Parterna ska utse varsin kontaktperson som 
har ansvar för samarbetet avseende Avtalet. Motparten 
ska underrättas om valet av kontaktperson. Kontaktper-
sonen har rätt att företräda sin huvudman i frågor som 
rör Tjänstens genomförande.  

2.2 Leverantören ska utföra sina åtaganden med för ändamålet 
lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och 
på ett fackmannamässigt sätt.  
Leverantören får, såvida inte annat har överenskommits, 
anlita underkonsult för utförande av Tjänsten, såvida 
det inte avser hela eller större delen av Tjänsten. Om 
leverantören anlitar underkonsult ansvarar leverantören 
för såväl underkonsults arbete som för sitt eget. 
Leverantören ska innan leverantören avser att anlita 
underkonsult eller låta annan anställd än i Avtalet namn-
given medarbetare utföra arbete inom ramen för Tjänsten 
informera kunden om detta.

2.3 Kunden ska lämna leverantören tillgång till den informa-
tion och det underlag avseende kundens verksamhet  som 
är erforderligt för Tjänstens genomförande. Ska Tjänsten 
utföras hos kunden ska kunden lämna leverantören tillgång 
till erforderlig arbetsplats och infrastruktur. Leverantören 
ska utföra Tjänsten enligt av kunden redovisade säker-
hetsföreskrifter.  

2.4 Om personuppgifter behandlas inom ramen for Tjäns-
ten är kunden personuppgiftsansvarig och leverantören 
personuppgiftsbiträde. Kunden är ansvarig i egenskap 
av personuppgiftsansvarig för att behandling av per-
sonuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 
Leverantören förbinder sig att endast behandla person-
uppgifter i enlighet med Avtalet och kundens skriftliga 
instruktioner. Leverantören ska ha rätt till ersättning för 
att följa kundens skriftliga instruktioner om den begärda 
åtgärden inte framgår av Avtalet. I det fall leverantören 
utför behandling av personuppgifter på leverantörens 
utrustning ska leverantören vidta de tekniska och orga-
nisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda 
personuppgifterna. I det fall leverantören utför behandling 
av personuppgifter på kundens utrustning ska kunden 
ansvara för att de nödvändiga tekniska och organisatoriska 
åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna, 

vidtas. Personuppgifter rörande anställda hos leveran-
tören kan, för att underlätta genomförandet av Tjänsten, 
behandlas inom ramen för Tjänsten, exempelvis genom 
publicering på intranät. Leverantören ansvarar för att in-
hämta erforderliga samtycken och informera anställda om 
sådan personuppgiftsbehandling. Använder leverantören 
underkonsult (”underbiträde”), som behandlar kundens 
personuppgifter, ska leverantören som ombud för kunden 
underteckna ett avtal med underkonsulten enligt vilket 
underkonsulten som personuppgiftsbiträde åtar sig att 
gentemot kunden följa vad som anges i denna punkt 2.4.

2.5 Part som får kännedom om förhållande som kan medföra 
ändring av betydelse för Tjänstens genomförande ska 
utan dröjsmål meddela motparten.

3. Ansvar
3.1 Leverantören ansvarar med nedan angivna begränsningar 

för skada som uppstår på grund av leverantörens försum-
lighet vid utförande av Tjänsten.

3.2 Parts skadeståndsansvar ska vara begränsat till ett i Av-
talet angivet belopp. Har ett maximalt sådant belopp inte 
angivits i Avtalet är skadeståndsskyldigheten begränsad 
till ett sammanlagt belopp om 50 prisbasbelopp, dock 
högst till arvodet för Tjänsten. Vid uppdrag på löpande 
räkning utgörs arvodet för Tjänsten av det sammanlagda 
arvodet för Tjänsten under de 12 månader som ligger i 
tiden före skadetidpunkten. Om det arvode som avtalats 
för Tjänsten understiger ett prisbasbelopp ska parts 
maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp 
som motsvarar två prisbasbelopp. Med prisbasbelopp 
avses enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 
fastställt vid skadetidpunkten gällande prisbasbelopp. 
Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst 
eller annan indirekt skada eller förlust av information. 
Inte heller omfattar ansvaret motpartens eventuella 
ersättningsskyldighet gentemot tredje man utom i fall 
som avses i punkterna 5 och 6. Ansvarsbegränsningen 
enligt denna punkt 3.2 gäller inte vid personskada, eller 
för ersättningsskyldighet som avses i punkt 5 och 6 eller 
om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

3.3 Om leverantören varit försumlig vid utförande av Tjänsten 
(nedan i denna punkt 3.3 benämnt fel) ska leverantören 
utan oskäligt uppehåll där så är praktiskt möjligt avhjälpa 
fel som kunden reklamerat inom den tid som anges i punkt 
3.4. Leverantörens skyldighet att avhjälpa fel, gäller inte 
om avhjälpandet skulle medföra olägenhet och kostnader 
för leverantören som är oskäligt stora i förhållande till 
felets betydelse för kunden. I det fall leverantören inte 
har avhjälpt felet har kunden rätt till skäligt avdrag på 
ersättningen för felaktigt utfört arbete.  

2017-04-28 - 2018-04-28
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3.4 Part förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk, om 
sådant anspråk inte framställts senast tre (3) månader efter 
det att parten märkt eller bort märka grunden för kravet, 
dock senast femton (15) månader efter det att arbetet har 
utförts.

4. Immateriella rättigheter
4.1 Kunden erhåller, mot betalning av avtalad ersättning,

upphovsrätten (innefattande rätten att fritt använda, 
ändra, licensiera och överlåta till tredje part) till resultatet 
av det av leverantören inom ramen för Tjänsten utförda 
arbetet. Överlåtelsen av upphovsrätten omfattar inte 
upphovsrätten till sådan programvara, dokumentation 
och annat material som leverantören innehar vid Avtalets 
ingående, eller som leverantören utvecklar eller förvärvar 
utanför ramen för Tjänsten, eller uppdateringar eller annan 
utveckling av sådan leverantören tillhörig programvara, 
dokumentation och annat material som sker inom ramen 
för Tjänsten. Överlåtelsen av upphovsrätten omfattar inte 
heller upphovsrätten till sådan programvara som omfattas 
av tredje stycket enligt denna punkt 4.1. Överlåtelsen av 
upphovsrätten sker med förbehåll för sådana ideella rät-
tigheter som enligt lag endast kan efterges i begränsad 
omfattning.
Om leverantören tillhörig programvara, dokumentation 
och annat material ingår i resultatet av det av leverantören 
utförda arbetet har kunden en icke-exklusiv och i tiden 
obegränsad rätt att, inom ramen för sin verksamhet och i 
samband med användning av det resultat till vilket kunden 
erhåller upphovsrätten enligt föregående stycke, använda 
och ändra sådan leverantören tillhörig programvara, 
dokumentation och annat material. Denna rätt får kun-
den underlicensiera eller överlåta till tredje man endast 
i samband med upplåtelse av licens till, eller överlåtelse 
av, det resultat till vilket kunden erhåller upphovsrätten 
enligt föregående stycke. Detta stycke omfattar inte sådan 
programvara som omfattas av tredje stycket i denna punkt 
4.1.
Till eventuell open source-programvara och Program-
produkt som ingår i resultatet av det av leverantören 
utförda arbetet, erhåller kunden, i stället för vad som 
anges i andra stycket i denna punkt 4.1,sådan nyttjanderätt 
som framgår av licensvillkoren för sådan open-source 
programvara eller Programprodukt. Med Programprodukt 
avses standardprogramprodukt eller annan programvara 
som leverantören angivit ingår i resultatet av det utförda 
arbetet och som leverantören angivit omfattas av särskilda 
licensvillkor.
Leverantören har, om annat inte överenskommits, en 
icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att återanvända 
resultatet av det av leverantören utförda arbetet (innefat-
tande rätten att fritt använda, ändra och licensiera till 
tredje man).

4.2 Oaktat bestämmelserna i punkt 4.1 har leverantören 
rätt att fritt använda det kunnande, den yrkeskunskap, 
erfarenhet och färdigheter som leverantören förvärvar 
genom eller i anslutning till utförande av Tjänsten.

4.3 Kunden ansvarar för att licensvillkoren för använd 
open-source programvara lämpar sig för kundens tänkta 
användningsområde för resultatet av leverantörens ut-

förda arbete. Leverantören är skyldig att följa av kunden 
redovisade instruktioner för användande av open-source 
programvara.

5. Rättighetsklarering
5.1 Part, som tillhandahåller material, svarar för att denne 

från rättighetsinnehavaren har inhämtat de rättigheter 
som erfordras för utförande av Tjänsten i enlighet med 
Avtalet.  

5.2 Leverantören ansvarar för att det beträffande sådant 
material, som leverantören tillhandahåller inom ramen 
för Tjänsten, inte erfordras någon ytterligare licens eller 
royaltybetalning för Tjänstens nyttjande enligt Avtalet, 
utöver vad som angivits i Avtalet.

6. Intrång i immateriell rätt
6.1 Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara 

kunden om krav riktas eller talan förs mot denne om 
intrång på grund av kundens egen användning i Sverige 
och andra överenskomna länder av resultatet av leve-
rantörens arbete förutsatt att intrånget är hänförligt till 
leverantörens arbete eller till material som leverantören 
har tillfört. Leverantören åtar sig vidare att ersätta kun-
den för de kostnader och skadestånd som denne genom 
förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Leveran-
törens åtagande gäller endast under förutsättning, dels 
att leverantören inom skälig tid skriftligen underrättas 
av kunden om framförda anspråk eller väckt talan, dels  
att leverantören ensam får bestämma över försvaret mot 
sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller 
förlikning. Om intrång slutligen befinns föreligga och 
leverantören på sätt som föreskrivs ovan har fått delta i 
rättegång eller förlikning eller om det enligt leverantörens 
egen bedömning är troligt att intrång föreligger, som 
är hänförligt till resultatet av leverantörens arbete eller 
till av leverantören tillfört material, ska leverantören på 
egen bekostnad tillförsäkra kunden fortsatt användning 
av resultatet av leverantörens arbete eller ersätta den del 
av resultatet av leverantörens arbete som utgör intrång 
med annan del, som kunden skäligen kan godkänna och 
vars användning inte innebär intrång eller ändra den 
delen så att intrång inte föreligger. Leverantören är inte 
ansvarig för intrångsanspråk som grundas på material som 
kunden har tillfört eller tillhandahållit (jfr 5.1), material 
som leverantören använder efter anvisning från kunden i 
sitt arbete eller för en ändring som kunden har företagit i 
resultatet till leverantörens arbete. Leverantörens ansvar 
för att resultatet av leverantörens arbete och material som 
leverantören har tillfört inte gör intrång i immateriella 
rättigheter är uttömmande reglerat av denna punkt 6. 

6.2 För eventuell open source-programvara eller Program-
produkt som ingår i resultatet av det av leverantören 
utförda arbetet gäller i stället vad som anges beträffande 
intrång i licensvillkoren för sådan open-source program-
vara eller Programprodukt. Med Programprodukt avses 
standardprogramprodukt eller annan programvara som 
leverantören angivit ingå i resultatet av det utförda ar-
betet och som leverantören angivit omfattas av särskilda 
licensvillkor.
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7.  Sekretess
7.1 Vardera parten förbinder sig att inte utan motpartens

medgivande till tredje man under Tjänstens genomför-
ande eller under en tid av tre år därefter, lämna ut sådana 
uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att 
betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift 
som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Som affärs- 
eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas leverantörens 
prisinformation samt sådan annan information som part 
angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag. 
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som 
part kan visa blivit känd för parten på annat sätt än genom 
Tjänsten eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten 
gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, domstols-/
myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler, att 
lämna ut uppgifter. Är part på detta sätt skyldig att lämna 
ut uppgifter ska, innan sådant utlämnande sker, andra 
parten informeras om detta. Om kunden får del av käll-
koden eller annan dokumentation som ingår i resultatet av 
leverantörens arbete och upphovsrätten till sådant material 
inte övergår till kunden, gäller kundens sekretesskyldighet 
beträffande källkoden och dokumentation obegränsad i 
tiden.

7.2 Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller 
andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan 
iakttas. Part ansvarar för att även eventuell underkonsult 
samt dennes anställda som deltar i utförande av Tjänsten 
undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande 
innehåll .

8. Ersättning
8.1 Arvode

Om annat inte överenskommits, ska kunden betala 
ersättning enligt löpande räkning med det timarvode, 
övertidsersättning m.m. som framgår av Avtalet. Har nå-
gon sådan överenskommelse inte träffats, sker debitering 
enligt leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista. 
För restid utanför leverantörens ordinarie arbetstid debi-
teras hälften av avtalat timarvode. 
Leverantören får en gång per år fr.o.m. nytt kalenderår 
ändra avtalade timarvoden i överensstämmelse med 
förändringen enligt det av SCB publicerade Labor Cost 
Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 
2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksam-
het).
Arvodena är exklusive moms och andra efter Avtalets 
träffande fastställda tillkommande skatter och avgifter 
på Tjänsten.

8.2 Övertid
Om annat inte framgår av Avtalet, har leverantören rätt 
till ersättning för övertid enligt nedan.
För överenskommet arbete som ska utföras utanför ordi-
narie arbetstid men efter 06.00 och före 20.00, helgfria 
måndagar – fredagar debiteras det timarvode som framgår 
av punkt 8.1 multiplicerat med faktorn 1,5.
För överenskommet övertidsarbete på annan tid debiteras 
det timarvode som framgår av punkt 8.1 multiplicerat 
med faktorn 2,0.

8.3 Utlägg, resekostnader
Leverantören har rätt till ersättning för utlägg enligt vad 
som särskilt överenskommits. 
Leverantören har rätt till ersättning för traktaments-
kostnader samt rese- och logikostnader enligt vad som 
överenskommits. Har ingen överenskommelse träffats har 
leverantören vid resa från leverantörens i Avtalet angivna 
stationeringsort, rätt till ersättning för traktamentskostna-
der och resekostnader avseende resa med egen bil enligt 
leverantörens gällande prislista och för logikostnader 
och resekostnader avseende resa med annat färdmedel 
än egen bil med uppkomna kostnader.

8.4 Annan ersättning
Om kunden förorsakar att leverantören inte kan utnyttja 
avdelade resurser, har leverantören efter att ha meddelat 
kundens kontaktperson detta, rätt att debitera ersättning 
för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas. Detta gäller 
i den utsträckning leverantören inte kan belägga avdelade 
resurser med annat arbete. Leverantören förlorar sin rätt 
att framställa anspråk på ersättning till följd av att leve-
rantören inte kan utnyttja avdelade resurser, om sådant 
anspråk inte skriftligen framställts senast tre månader 
efter det att försening inträtt.

9. Betalning
9.1 Om annat inte överenskommits har leverantören rätt att få 

betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete 
samt för nedlagda kostnader.

9.2 Betalning sker mot faktura. Av fakturan ska arten och 
omfattningen av det arbete som utförs under den tidsperiod 
som fakturan avser, under perioden nedlagda kostnader 
samt annan ersättning som överenskommits samt antalet 
arbetstimmar jämte timersättning för var och en av de 
personer eller personalkategorier som sysselsatts med 
Tjänsten framgå.
Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans 
utställandedatum. Vid dröjsmål med betalning ska dröjs-
målsränta och annan ersättning utgå enligt lag.
Leverantören ska inom sex månader från det att Tjänsten 
har avslutats, till kunden översända faktura upptagande 
samtliga återstående fordringar avseende Tjänsten. Har 
leverantören inte gjort detta förlorar leverantören sin rätt 
till ersättning för utfört arbete, utom vad avser sin rätt att 
kvittningsvis göra gällande motfordran.

9.3 Är kunden i dröjsmål med betalning och har leverantören 
skriftligen anmodat kunden att betala förfallet belopp, får 
leverantören 30 dagar efter skriftlig underrättelse därom 
till kunden med hänvisning till denna punkt avbryta 
fortsatt arbete till dess kunden betalt utestående förfallna 
belopp. Leverantören har därvid rätt till ersättning enligt 
punkt  8.4.

10. Affärsetiska principer
10.1 Leverantören förbinder sig att i sin verksamhet tillämpa

affärsetiska principer som står i överensstämmelse med 
IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper.
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11. Upphörande
11.1 Kunden har rätt att utan skäl säga upp Avtalet till upp-

hörande såvitt avser icke utförda delar med iakttagande 
av 30 dagars uppsägningstid.
Leverantören har rätt till ersättning för utfört arbete och 
styrkt nödvändig kostnad samt under uppsägningstiden 
för avdelade resurser.   

11.2 Avtalet kan sägas upp till omgående upphörande enligt 
följande:
a) Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till upp-
hörande om motparten väsentligen bryter mot sina
åtaganden enligt Avtalet och inte inom 30 dagar efter
skriftlig anmodan, ställd till motparten med hänvis-
ning till denna punkt, vidtagit rättelse.
b) Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till upp-
hörande om motparten har försatts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekon-

 struktion eller annars är på obestånd.

11.3 Vid leverantörens uppsägning med stöd av punkt 11.2 
har leverantören rätt till ersättning enligt principerna i 
punkt 11.1 Vid kundens uppsägning med stöd av punkt 
11.2 har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen 
för försumligt utfört arbete och rätt till ersättning enligt 
bestämmelserna i punkt 3.

11.4 Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande.
11.5 Då Avtalet upphört enligt punkt11.1, eller då leverantören 

har sagt upp Avtalet enligt punkt 11.2, är leverantören 
skyldig att senast då betalning erläggs redovisa och 
överlämna resultatet av utfört arbete. Upphör Avtalet på 
grund av kundens uppsägning enligt punkt 11.2, föreligger 
denna skyldighet omedelbart efter Avtalets upphörande. 
Kunden har rätt att nyttja resultatet som om Tjänsten 
fullföljts under förutsättning att kunden har fullgjort 
sina betalningsskyldigheter.

12. Force majeure
Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet 
på grund av omständighet som part inte kunnat råda över 
såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkata-
strof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingri-
pande samt fel eller försening i tjänster från underleve-
rantör på grund av omständigheter som här angivits, ska 
detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av
tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och 
andra eventuella påföljder. Om Avtalets fullgörande till
väsentliga delar förhindras för längre tid än tre månader
på grund av här angiven omständighet, har part rätt att
skriftligen säga upp Avtalet. Vid sådan uppsägning har
leverantören rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört
arbete och styrkt nödvändig kostnad.

13. Överlåtelse
13.1 Avtalet får inte överlåtas utan motpartens godkännande.
13.2 Leverantören får dock utan kundens medgivande överlåta 

rätten att ta emot betalning enligt Avtalet.

14. Meddelande
Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom
bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande
till motpartens kontaktperson på av motparten angiven
adress.
Meddelandet ska anses ha kommit motparten tillhanda
a) om avlämnat med bud; vid avlämnandet,
b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter

avsändandet för postbefordran,
c) om avsänt som elektroniskt meddelande; då det elek-

troniska meddelandet kommit till mottagarens elek-
troniska adress

15. Tillämplig lag, Tvist
15.1 Svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler, ska

gälla för Avtalet.
15.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras 

av allmän domstol.
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        Audit trail


        

        
            
            
                
                    2022-05-0413:29:47
                    Louise Ohlin at Consid AB created the contract and invited Johnny Jönsson at Uddevalla IS Skidor och Skridsko as a signatory.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0413:29:51
                    Louise Ohlin at Consid AB signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0414:07:48
                    Johnny Jönsson at Uddevalla IS Skidor och Skridsko opened for the first time.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0414:15:28
                    Johnny Jönsson at Uddevalla IS Skidor och Skridsko made changes to themselves.


                

                
                
                    Phone number: empty ➝ +46709104025


                

                
                
                    Date of birth: empty ➝ 19580207-4939


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0414:16:42
                    Johnny Jönsson at Uddevalla IS Skidor och Skridsko signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0414:16:42
                    All signatories in Consid AB and Uddevalla IS Skidor och Skridsko have signed.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3011397/103014181e05acd15fb2e93d9170796484db208c/?asset=verification.pdf

