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Mellan 

Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisations-
nummer 232100-0016, (”Beställaren”) 

och 

Norra Stockholms psykiatri organisationsnummer 232100-0016 (”Vårdgivaren”), 

har slutits följande 

Vårdavtal  

§ 1. Avtalets omfattning 

I detta Avtal regleras Vårdgivarens bedrivande av kunskapscenter för transkulturell 
psykiatri samt hälso- och sjukvård inkl tandvård för asylsökande m fl samt nyanlända 
flyktingar som ingår i kommunala flyktingmottagandet och arbetsförmedlingens etable-
ringsprogram samt hälsokommunikation. 

Med Avtalet förstås bestämmelserna i detta Vårdavtal och dess bilagor (”Avtalet”). 

§ 2. Avtalet 

Vårdgivaren åtar sig (”Åtagandet”) att utföra Uppdraget och agera enligt Avtalet. Villko-
ren för Vårdgivarens utförande av Uppdraget framgår av Avtalet.  
Båda parter förbinder sig att följa gällande villkor i Avtalet. Om det förekommer mot-
stridiga villkor i Avtalets olika delar, dvs. Avtalet och de delar av förfrågningsunderlaget 
som är bilagor till Avtalet, ska de tolkas i följande ordning: 

1 Vårdavtal 

2 Ersättningsvillkor, bilaga 1 

3 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning, bilaga 2 

4 Allmänna villkor, bilaga 3 

§ 3. Definitioner 

Avtal Detta Vårdavtal med bilagor  

Befrielsegrund Parts (Beställarens och Vårdgivarens) möjlighet att bli befriad från 
påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet 
till följd av särskild omständighet som preciseras i § 8 ”Force ma-
jeure”. 
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Beställare Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Driftstart Den dag Vårdgivaren enligt Avtalet ska inleda att utföra Uppdraget 

SLL Stockholms läns landsting 

Uppdrag Det uppdrag Vårdgivaren har att bedriva hälso- och sjukvård enligt 
detta Avtal. Uppdraget beskrivs i bilagan Specifik uppdragsbeskriv-
ning och uppföljning 

Uppdragsguiden Uppdragsguiden är Beställarens portal för information till vårdgi-

varna. På Uppdragsguiden finns information och styrdokument för 

vårdgivare. www.uppdragsuiden.sll.se.  

Vårdgivare Den person (juridisk eller enskild fysisk person) Beställaren tecknat 
Avtalet med, se inledningen av Avtalet. 

Åtagande Vårdgivarens åtagande att utföra Uppdraget och att uppfylla övriga 
delar av Avtalet 

§ 4. Avtalsperiod 

Avtalet gäller perioden 2013-01-01 till och med 2015-12-31. Beställaren äger rätt att för-
länga Avtalet i högst 2 år. Vårdgivaren ska skriftligen informeras om sådan förlängning 
senast 3 månader före avtalsperiodens upphörande. Regler för förtida upphörande finns 
i § 7. 

Utförande av Uppdraget inleds vid (”Driftstarten”). Driftstart för detta Avtal är  

2013-01-01.  

§ 5. Överlåtelse 

Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon rättighet eller 
skyldighet enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke. 

§ 6. Brister i utförande av Åtagandet och sankt-

ioner 

Beställaren följer att Vårdgivaren uppfyller sitt Åtagande och vidmakthåller den kvalitet 
i utförande av Uppdraget som följer av Åtagandet. Uppföljningen sker bland annat ge-
nom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvali-
tetsutfall, uppföljningsmöten och revisioner samt om Vårdgivaren följer lagar, förord-
ningar och landstingets policys. Om Beställaren konstaterar att Vårdgivaren brister i sitt 
Åtagande kan Beställaren vidta sanktioner mot Vårdgivaren. Beroende på bristens all-
varlighet tillämpas olika sanktioner. 
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6.1 Vårdgivarens åsidosättande av skyldigheter – rättelse 
och innehållande av ersättning 

Om Vårdgivaren åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet har Beställaren rätt att 
uppmana Vårdgivaren att inom skälig tid vidta rättelse för avhjälpa bristen. En sådan 
uppmaning görs genom att Beställaren tilldelar Vårdgivaren en skriftlig varning. Av 
varningen framgår när bristen ska vara åtgärdad. Av varningen framgår också att om 
bristen inte är åtgärdad vid denna tidpunkt äger Beställaren rätt att innehålla upp till 
fem procent av den ersättning som utbetalas varje månad fram till dess bristen är åtgär-
dad. När bristen är åtgärdad utbetalar Beställaren 80 procent av den innehållna ersätt-
ningen. 

6.2 Brister i rapportering och fakturering – rättelse, reduce-
rad ersättning och vite 

Vårdgivaren ansvarar för all sin rapportering till Beställaren. Vårdgivaren ska ha rutiner 
för att säkerställa att rapporteringen är korrekt. Om Vårdgivare är osäker på Beställa-
rens rapporteringsinstruktioner är det Vårdgivarens ansvar att införskaffa tillräcklig 
information för att rapporteringen ska vara korrekt. 

Om det finns fel i rapporteringen som innebär att för höga ersättningskrav ställs eller 
för hög utbetalning sker äger Beställaren rätt att reducera ersättningen på kommande 
utbetalningar till Vårdgivaren med det belopp som felaktigt betalats ut. Beställaren ska 
skriftligen underrätta Vårdgivaren om felet. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som be-
hövs för att felet inte ska upprepas. Om Vårdgivaren upprepar felet flera gånger har 
Beställaren rätt att ta ut ett vite på upp till det dubbla felaktiga beloppet.  

§ 7. Förtida upphörande 

7.1   Uppsägning till omedelbart upphörande 

Var och en av parterna har rätt att säga upp hela eller delar av Avtalet till omedelbart 
upphörande eller den senare dag som anges vid uppsägningen om den andra parten i 
väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet.  

Exempel på väsentligt åsidosättande av skyldigheter enligt Avtalet kan vara att: 

a) Vårdgivaren eller företrädare för Vårdgivaren har gjort sig skyldig till allvarligt 
fel i yrkesutövningen eller har dömts för brott avseende yrkesutövning eller an-
nat brott som allvarligt skadar förtroendet för vården,  

b) det i väsentlig omfattning saknas förutsättning att utföra Uppdraget till följd av 
bristande kompetens, brister i ekonomi, lokaler, utrustning eller av annat skäl,  

c) Vårdgivaren vid upprepade tillfällen fått skriftliga varningar från Beställaren en-
ligt § 6.1 på grund av åsidosättande av skyldigheter enligt Avtalet utan att bris-
terna avhjälpts på tillfredsställande sätt,  
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d) Vårdgivaren i sin rapportering lämnat uppgifter som leder till väsentliga fel i 
underlag för ersättning eller i utbetalning från Beställaren, 

e) Vårdgivaren väsentligt åsidosätter bestämmelser i lagar, förordningar eller före-
skrifter, 

f) Vårdgivaren saknar tillstånd som krävs för att utföra Uppdraget, 

7.2 Uppsägning efter anmaning 

Var och en av parterna har rätt att säga upp hela eller delar av Avtalet om den andra 
parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 30 dagar vidtar rättelse 
efter skriftlig anmaning från den första parten. 

7.3   Andra villkor för uppsägning av hela Avtalet till förtida 
upphörande. 

a) I § 8 regleras parts rätt att säga upp Avtalet om Befrielsegrund föreligger enligt 
Force majeure, 

b) Vårdgivaren i väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen brutit mot reg-
lerna i Allmänna Villkor om anställdas rätt till meddelarfrihet. 

Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den om-
ständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande par-
ten. 

Om Avtalet sägs upp på grund av fel eller brist i Åtagandet är den part som brustit i Åta-
gandet skyldig att till den andra parten utge skadestånd för den skada denna part lidit. 
Detta gäller dock inte vid Force majeure enligt § 8. 

 

§ 8. Force majeure 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, 
om underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapp-
het på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstift-
ning eller annan omständighet som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll och om-
ständigheten förhindrar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen (”Befrielsegrund”). 

Part som påkallar Befrielsegrund enligt stycket ovan ska utan dröjsmål skriftligen med-
dela den andra parten därom. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra om-
fattningen och effekten av Befrielsegrund.  

Part ska återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindrats eller försenats så 
snart det praktiskt kan ske. För det fall Befrielsegrunden varar mer än två månader, har 
den andra parten rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid 
sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 
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Vårdgivaren är dock skyldig att fortsätta utföra Uppdraget under bl.a. kris- och kata-
strofläge enligt punkten 12 ”Katastrofsituation och höjd beredskap” i bilagan Allmänna 
villkor. 

§ 9. Kontaktpersoner 

Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller kontakt-
uppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

§ 10. Meddelanden 

Meddelanden i anledning av Avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson med 
post, e-post eller telefax. Meddelandet ska anses ha kommit till mottagaren tre arbets-
dagar efter att det skickats. 

§ 11. Tillämplig lag och tvister 

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.  

Tvister mellan Beställaren och Vårdgivare som ingår i SLL:s förvaltningsorganisation 
samt med av SLL ägda bolag löses enligt SLL:s interna regler. 

§ 12. Efter Avtalets upphörande 

Vårdgivaren ska vid Avtalets upphörande samråda med Beställaren kring hantering av 
lokaler och personal. Vårdgivaren ska hantera arkivmaterial och annan information i 
sin verksamhet avseende uppdraget i enlighet med gällande författningar och SLL:s 
riktlinjer för bevarande och gallring. Vid upphörande av Uppdraget ska Vårdgivaren stå 
för kostnader som kan uppkomma i samband med överlämnandet av handlingar.  

För utförda tjänster enligt Avtalet gäller Avtalets bestämmelser i tillämpliga delar även 
efter det att Avtalet upphört att gälla. 

§ 13. Övrigt 

Tillägg och ändringar i detta Avtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av 
behöriga företrädare för båda parter.  

Vårdgivaren ska utföra Uppdraget enligt Avtalet som en självständig aktör och äger inte 
rätt att företräda Beställaren utöver vad som framgår av Avtalet.  

Parts försummelse att vid ett eller flera tillfällen göra gällande rättighet enligt Avtalet 
eller att påtala förhållande som är hänförligt till Avtalet innebär inte att part avstått från 
rätten att vid senare tillfälle göra gällande eller påtala rättighet eller förhållande av ifrå-
gavarande slag.  
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Om någon bestämmelse i Avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att Avtalet i sin hel-
het ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av parterna äger 
denna part rätt till skälig jämkning av Avtalet. 

 

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.  

 

Stockholm den 201  -     -                  Stockholm  den 201    -     - 
Stockholms läns landsting                  Norra Stockholms Psykiatri 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

 

 

___________________________  _______________________ 

Olle Olofsson   Göran Rydén 

Avdelningschef   Verksamhetschef 


