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Avtalsnamn IT-utbildning
Ref. nr. RJL 2022/1588

Startdatum 2023-01-01
Slutdatum 2025-12-31
Förlängning Ingen förlängning

Avtalsparter

Köpare
Region Jönköpings Län  
2321000057

Säljare
Ädelfors Folkhögskola  
8275002254

Adress
BOX 1024 
55111 
JÖNKÖPING 
Sverige

Adress
Kunskapens väg 3 
57015 
HOLSBYBRUNN 
Sverige

Kontaktperson
Emma Hansson 
+46 (0)10 242 41 36 (tel) 
073 076 94 85 (mob) 
emma.hansson@rjl.se

Kontaktperson
Peter Söderholm 
+46 383 57153 (tel) 
+46 705 34254 (mob) 
peter.soderholm@adelfors.nu

1. Ramavtal IT utbildning

1.1 ALLMÄN ORIENTERING

1.1.1 Avtalets omfattning
Leverantören åtar sig att utföra tjänst och varor till Region Jönköpings län i den omfattning och till de 
priser och villkor med tillhörande bilagor som anges i detta avtal och övriga avtalshandlingar som 
följer av stycket "Handlingars inbördes ordning" nedan.

1.1.2 Avtalsperiod
Avtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter, dock tidigast 2023-01-01. Avtalet gäller 
sedan i 36 månader.

1.1.3 Volym
Leverantör garanteras inga volymer. Köparens avrop enligt kommande avtal står i relation till dennes 
behov vid varje tidpunkt under avtalsperioden.
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1.1.4 Kontaktperson
Region Jönköpings län 

Annette Frisk  
Telefon: +072 201 16 34 
E-post: annette.frisk@rjl.se

Ädelfors Folkhögskola

Ole Busse 
Rektor 
Tel 0383-571 11, 0709 600 855 
E-post: ole.busse@adelfors.nu
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2. Kravspecifikation

2.1 Uppdragets omfattning
Uppdraget i detta avtal innebär att Leverantören ska erbjuda en individanpassad utbildning där en 
yrkesinriktad IT-utbildning kombineras med social träning och arbete med att få vardagsrutiner att 
fungera för personer med huvuddiagnosen ASD/Aspergers syndrom.

Uppdraget består i att Leverantören ska erbjuda lokaler, utrustning och behöriga lärare för att kunna 
genomföra IT-utbildningen.

Utbildningen ska ha 15 platser med löpande ansökan och antagning. Ett av huvudmålen med 
utbildningen är att de studerande ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till arbete eller 
passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens.

2.2 Intagning
Leverantören ska ta in sökande i turordning utifrån mottagna behöriga ansökningar. Löpande intag 
dvs. när en elev avslutar sin utbildning påbörjar en ny elev.

2.3 Lokaler
Lokalerna ska vara specialanpassade för målgruppen. Detta innebär fast studieplats med egen 
arbetsplats för varje studerande. Lokalen ska också vara anpassad utifrån behovet av möjligheten 
för de studerande att arbeta med begränsad påverkan från omgivningen.

2.4 Studiesituationen
Leverantören ska ansvara att alla studerande har en individuell studieplan utifrån den studerandes 
behov, motivation och förkunskaper. Innehållet ska väljas inom nedanstående kurser och 
kunskapsområden. Undervisningstiderna anpassas utifrån den studerandes förutsättningar och sker 
någon gång mellan kl. 8.00 och 17.00.

En del av undervisningen kan ske i små undervisningsgrupper.

2.5 Studietakt/studielängd
Studielängden är anpassningsbar efter den studerandes behov. Grunden är en 2-årig utbildning men 
kan variera mellan 1- 2,5 år beroende på den studerandes förutsättningar och behov. Varje elev ska 
ha minst 20 timmar lärarledd tid per vecka, 40 veckor per år.

2.6 Utbildningsinnehåll
Leverantören ska erbjuda IT-utbildning med nedan innehåll.

Den yrkesinriktade IT-utbildningen är uppdelad i följande tre moduler:

Modul 1: Kurser på gymnasienivå

Webbutveckling•
Programmering 1 & 2•
Dator- och nätverksteknik: 
Datorteknik 1 a&b 
Dator- och nätverksteknik 
Nätverksadministration 
Nätverksteknik 
Nätverkssäkerhet

•

Modul 2: Fördjupningskurser på eftergymnasial nivå (motsvarande innehåll på 
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YH/högskolenivå)

Webbprogrammering•
Databasadministration•
Databasteknik•
Objektorienterad programmering•

Modul 3: Praktik/Arbete

Praktik på företag, i föreningar eller organisationer•

Tillsammans med eleven görs en individuell studieplan som kontinuerligt revideras. Ovanstående 
kurser är exempel på innehåll att välja mellan beroende på elevens individuella intresse och 
förutsättningar.

2.7 Utrustning
Leverantören ska kunna tillhandahålla IT-utrustning och -miljö för att genomföra samtliga praktiska 
moment och laborationer i kurserna enligt ovan.

2.8 Inackordering
Leverantören ska erbjuda inackordering med ”helpension” till de studerande.

Den studerande står för denna kostnad.

2.9 Intyg
Efter fullgjord utbildning, ska Leverantören utfärda ett intyg eller motsvarande till den studerande.

Intyget (efter fullgjord utbildning) ska innehålla en beskrivning av den individuella utbildningens 
innehåll.

2.10 Implementering
Inför uppstart av avtal ska Leverantör delta i genomgång av rutiner för genomförande av uppdraget. 
Kostnader för uppstart ska ingå i de offererade priserna. Implementeringsmöten beräknas ske vid 
flera tillfällen.

RJL 2022/1588 IT-utbildning

Sida 4/12

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
45

ba
a0

09
-6

15
5-

41
30

-a
cb

0-
de

18
e0

06
fa

54



3. Särskilda avtalsvillkor

3.1 Tider för uppdragets genomförande
Leverantören ska genomföra uppdraget i enlighet med de tidsplaner som anges i 
upphandlingsdokumentets Kravspecifikation.
 
Leverantören ska omedelbart underrätta Köparen om omständighet som väsentligt påverkar 
tidsplaneringen.

3.2 Beställning
Enheter som omfattas av detta avtal har rätt att beställa avtalade tjänster. Beställningar ska kunna 
tas emot av Leverantören fram till datum för avtalsperiodens utgång.

3.3 Priser
Leverantörens ersättning för detta uppdrag är 2 250 000 SEK per år.
 
Priser är angivna i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt.
 
Samtliga angivna avtalspriser inkluderar leverantörens samtliga ingående kostnader såsom 
exempelvis arbetsgivaravgifter, övertidsersättning, kostnader för eventuella resor och traktamenten 
etc. för utförande av uppdrag enligt detta avtal.

3.4 Prisjustering
Det pris som anges i avtalet är fast under hela avtalsperioden.

3.5 Leverantörens personal
Leverantören förbinder sig att vid utförande av uppdraget använda sig av personal med för 
uppdraget relevant kompetens i form av utbildning och dokumenterad erfarenhet. Leverantören ska 
utan onödigt dröjsmål ersätta personal som Köparen anser saknar erforderlig kompetens. Detta 
gäller också för personal med vilken Köparen anser sig ha samarbetssvårigheter.
    
Leverantören är ansvarig för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade 
kostnader för sig och sin personal och har ensam arbetsgivaransvar för personal som utför uppdrag 
enligt detta avtal.
 
För underleverantör till Leverantör gäller bestämmelserna i Allmänna avtalsvillkor.

3.6 Kontaktuppgifter för underleverantör
Leverantören ska ange namn på och kontaktuppgifter för de underleverantörer som anlitas och för 
underleverantörernas legala ställföreträdare. Uppgifterna ska lämnas till Köparen innan Leverantören 
påbörjar uppdraget.  
 
Leverantören ska även löpande underrätta Köparen om varje ändring av namn och kontaktuppgifter 
som görs under avtalets löptid. 
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4. Allmänna avtalsvillkor

4.1 Lagstiftning
Leverantören ska för verksamhetens bedrivande följa de lagar och förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd, branschspecifika rekommendationer, råd och anvisningar som vid varje tidpunkt gäller 
för denna typ av verksamhet.   
   
Leverantören förbinder sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter som 
verksamheten föranleder vid varje tillfälle.

4.2 Korrespondens under avtalstiden
Korrespondens mellan parterna under avtalstiden sker på svenska språket.

4.3 Underleverantör
I det fall Leverantören anlitar underleverantör ska detta godkännas av Köparen, såvitt detta inte 
beslutats vid avtalsstart.
 
Leverantören ansvarar för att underleverantörer, vid fullgörande av Avtalet, uppfyller samtliga krav 
och villkor enligt Avtalet. Leverantören ansvarar själv gentemot Köparen för samtliga förpliktelser 
enligt Avtalet även då underleverantör utför del av uppdraget.

Vid byte av underleverantör som direkt påverkar Köparen ska Köparens kontaktperson för Avtalet 
informeras senast tre månader innan bytet. Finns särskilda skäl som gör att information inte kan ges 
tre månader före bytet ska Köparen informeras snarast möjligt.

4.4 Försäkringar
Leverantören ska under hela avtalstiden och minst 12 månader därefter, inneha och vidmakthålla, 
adekvat ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, som täcker alla skador som kan drabba 
Köparen eller tredje man på grund av fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Leverantören 
ansvarar även för egen personal och av Leverantören anlitad underleverantör. Försäkringarna ska 
vara gällande i Sverige. 

4.5 FAKTURERING

4.5.1 Elektronisk fakturering
Från och med den 1 april 2019 ska inköp i offentlig sektor faktureras genom elektronisk faktura (e-
faktura). Mer information finns på rjl.se/skickafakturor.

Region Jönköpings län har följande alternativ för e-fakturering:

E-faktura via PEPPOL 
Region Jönköpings län är ansluten till PEPPOL-nätverket med PEPPOL-id0007:2321000057.

E-faktura i Svefakturaformat 
Region Jönköpings län tar emot e-fakturor via vår tjänsteleverantör Pagero. Region Jönköpings län: 
GLN 7381000000706 
 
E-faktura via Pagero Free Web Portal 
Leverantörer utan befintlig lösning för elektronisk fakturering erbjuds kostnadsfri tillgång till Pagero 
Free Web Portal för att skicka e-fakturor till Region Jönköpings län. För information och skapande av 
konto, läs mer på https://www.pagero.se/project-pages/rjl.
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4.5.2 Faktureringsuppgifter
Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

Köparens referens i form av beställarens namn och sexställig ansvarskod XXXXXX•
Beställande enhet hos Köparen•
Kort sammanfattning av uppdraget•

 
Ansvarskod lämnas till Leverantören av kontaktperson. 
 
Avtalspris ska anges exklusive moms. Moms ska särredovisas på fakturan.   
     
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från Leverantören eller tredje 
part. Dessa kostnader inkluderas i avtalat pris och föranleder ej särskild debitering.
 
Faktura eller fakturering får inte överlåtas till annan part utan Köparens skriftliga godkännande.

4.5.3 Betalningsvillkor
Köparens betalning ska ske trettio (30) dagar efter godkänt och fullgjort uppdrag och korrekt 
uppställd faktura.
  
Betalning innebär inte godkännande av leverans.

4.5.4 Dröjsmålsränta
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelag (1975:635).

4.6 Immateriella rättigheter
Parterna är överens om att Köparen, så långt det är möjligt, förvärvar äganderätten till Leverantörens 
arbetsresultat för uppdrag åt Köparen, inklusive samtliga immaterialrättsliga rättigheter. I de fall det 
inte är möjligt att förvärva äganderätten erhåller Köparen en vederlagsfri och obegränsad 
nyttjanderätt. Leverantören har rätt att helt eller delvis nyttja avidentifierat resultat för eget ändamål.

4.7 Avtalsuppföljning
Under avtalsperioden ska Leverantören och Köparen vid behov genomföra 
uppföljningsmöten. Initiativet till uppföljningsmöten tas av Köparen.

4.8 Statistik
På begäran av Köparen ska Leverantören lämna statistik avseende genomförda leveranser. 
Statistiken ska lämnas till Köparen senast 15 arbetsdagar efter Köparens begäran.

4.9 Upplysningsplikt
Leverantören och Köparen ska löpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något 
avseende påverkar vad som omfattas av avtalet. Leverantören ska ge råd gällande 
förbättringspotential inom avtalat område och föreslå åtgärder som kan förbättra de tjänster och 
funktioner som omfattas av avtalet.

4.10 Marknadsföring
Leverantören äger inte rätt att, utan Köparens skriftliga medgivande, använda sig av avtalat uppdrag 
i sin marknadsföring. Leverantören äger inte heller rätt att, med hänvisning till detta avtal, till 
Köparen, marknadsföra eller sälja varor eller tjänster som inte omfattas av detta avtal.

4.11 Kontroll och revision

RJL 2022/1588 IT-utbildning
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Köparen förbehåller sig rätten att, i egen regi och/eller med extern part, genomföra revision 
avseende Leverantör, avtalade varor och tjänsters uppfyllelse av de krav och kriterier som redovisats 
i det upphandlingsdokument och anbud som ligger till grund för detta avtal, samt att den ersättning 
som erlagts är i enlighet med vad som parterna avtalat.

4.12 Antidiskrimineringsvillkor
Leverantören ska i sin verksamhet i Sverige följa vid varje tillfälle i Sverige gällande 
antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som för närvarande särskilt avses är förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt den s.k. 
antidiskrimineringsförordningen, Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken 
(1962:700) och förbud mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584).
      
Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av Köparen skriftligen redovisa de åtgärder, 
upprättade planer m.m. som vidtagits med anledning av ovanstående.

4.13 Sekretess
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. 
Leverantören förbinder sig, att inte röja eller utnyttja Köparens uppgifter, vad det än må vara 
(person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), vilka kan komma Leverantören tillkänna. För 
Leverantören innefattas alla personer, som Leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina 
åtaganden i uppdraget och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.          
        
Sekretess gäller även efter det, att avtalet i övrigt upphört att gälla. Leverantören förbinder sig, tillse 
att dess personal och eventuell underleverantör gör motsvarande åtagande.

4.14 Förbehåll
För möjligheten att kunna få leverans av den aktuella varan eller tjänsten förbehåller sig Köparen 
rätten att, när särskilda skäl så kräver och Leverantören efter förfrågan inte kan tillgodose detta, 
kunna utan ersättnings- eller skadeståndsansvar för Leverantören anlita även annan Leverantör för 
uppdrags genomförande.

Köparen förbehåller sig också rätten att, vid sidan av avtalet, i begränsad omfattning, prova nya och 
alternativa varor eller tjänster med motsvarande funktion från annan Leverantör. 

Köparen har även rätt att använda andra varor eller tjänster än dem som upphandlas för exempelvis 
forskning eller kliniska prövningar eller av särskilda medicinska skäl. Likaså förbehåller sig Köparen 
rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs. 

4.15 Omförhandling
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras, exempelvis genom myndighetsbeslut eller 
liknande händelse, vilket parterna inte kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående, äger 
Köparen rätt att påkalla omförhandling av gällande avtalsvillkor.

Köparen förbehåller sig rätten, att efter omförhandling, utföra kontroller så att alla ställda krav 
uppfylls.

Om parterna inte kommer överens om nya villkor efter omförhandling har Köparen rätt att säga upp 
avtalet, med iakttagande av sex månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden ska avtalade 
villkor gälla.

4.16 Reklamationer vid fel
Köparen ska, inom skälig tid från det fel eller brist upptäckts eller borde upptäckts, meddela 
Leverantören att fel i varan eller tjänsten föreligger.
 
Leverantören ska omedelbart efter mottagen reklamation återkomma till Köparen med skriftlig 
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förklaring till avvikelsen. Leverantörens svar ska vara på svenska. 

4.17 Leveransförsening
Leverantören ska omedelbart meddela Köparen så snart Leverantören har anledning att misstänka 
att leverans inte kan ske inom avtalad tid.

4.18 PÅFÖLJDER
I händelse av avtalsbrott har Köparen rätt att göra gällande en eller flera av följande påföljder mot 
Leverantören. Om inget annat framgår av detta avtals Särskilda villkor gäller följande: 

4.18.1 Avhjälpande
Leverantören ska, utan dröjsmål,  avhjälpa fel eller brist. Alla kostnader i samband med avhjälpandet 
ska bäras av Leverantören.

4.18.2 Ersättningsprodukt
Fel i vara eller tjänst 
Vid fel i vara har Köparen, som alternativ till avhjälpande, rätt att begära att Leverantören ska 
tillhandahålla av Köparen godkänd ersättningsprodukt (vara eller tjänst) utan merkostnad för 
Köparen. 

Leveransförsening 
Vid försening har Köparen rätt att begära att Leverantören ska tillhandahålla av Köparen godkänd 
ersättningsprodukt (vara eller tjänst) utan merkostnad för Köparen.  

4.18.3 Uppsägning till förtida upphörande
Om felet eller bristen i varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse eller om Leverantören på annat 
sätt bryter mot eller inte uppfyller väsentlig del av avtalet eller föreskrift i upphandlingsdokumentet 
äger Köparen rätt att häva detta avtal eller säga upp hela eller delar av avtalet till den dag Köparen 
bestämmer.
       
Brott mot för verksamheten gällande lagar och förordningar anses alltid som väsentligt avtalsbrott. 
Detsamma gäller om det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbud eller på 
annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse 
vid bedömning av tilldelning av avtal.  
 
Köparens rätt till uppsägning till upphörande i förtid gäller också om:

någon av förutsättningarna i LOU 17 kap 17 § är uppfyllda,•
Leverantören under kontraktstiden omfattas av någon av situationerna i LOU 13 kap 1-3 §§,•
en förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i 
Leverantören eller det bestämmande inflytandet över Leverantören på annat sätt förändras 
direkt eller indirekt eller på annat sätt som Köparen inte skäligen kan godta eller,

•

ramavtalet kan sägas upp om angiven takvolym har överstigits. •
 
Leverantören är inte berättigad till någon ersättning för förlust som åsamkas Leverantören vid 
uppsägning av avtalet enligt denna punkt

4.18.4 Skadestånd
Köparens rätt till vite och/eller annan påföljd förtar inte Köparens rätt till skadestånd för direkt skada.

Som direkt skada definieras även utredningskostnader vid avhjälpande och ersättningsprodukt samt 
då Leverantören inte är godkänd för F-skatt eller Skatteverkets bedömning att sådan inte är giltig.
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4.18.5 Upprepade fel eller leveransförseningar
Vid upprepade fel i vara eller tjänst eller upprepade leveransförseningar, inklusive bristande 
uppfyllnad av leveranssäkerhet, ska Leverantören inom fem arbetsdagar efter Köparens begäran 
återkomma till Köparen med en åtgärdsplan för hur fel eller leveransförseningar inte ska uppstå 
framledes.

Lämnar Leverantören inte en godtagbar åtgärdsplan eller om Leverantören inte följer en sådan 
godkänd åtgärdsplan ska väsentligt avtalsbrott anses föreligga. Köparen har då rätt till vite, 
skadestånd och/eller hävning av avtalet enligt ovan.

4.18.6 Prisavdrag
Har Leverantören inte avhjälpt fel eller brist som påtalats av Köparen inom tio (10) dagar från 
av Leverantören mottagen reklamation har Köparen rätt till prisavdrag som svarar mot felet eller 
bristen.

Köparen har, på motsvarande sätt, rätt till prisavdrag om Leverantören inte kan leverera godkänd 
ersättningsprodukt.

4.19 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.     
     
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte 
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:      
     
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal     
2. Detta avtal med bilagor 
3. Eventuella kompletteringar av upphandlingsdokumentet, inklusive frågor och svar 
4. Upphandlingsdokumentet med bilagor     
5. Eventuella kompletteringar av anbud     
6. Anbud med bilagor

4.20 Force majeure
Parterna äger rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om fullgörandet 
hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom naturhändelse, svenskt eller 
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout 
gäller även om Leverantören själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
 
Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning 
av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar åberopa force majeure, att utan uppskov 
skriftligen underrätta motparten om uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela 
motparten när force majeure upphör.
 
Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

4.21 Avtalsöverlåtelse och ägarskifte
Leverantören äger inte rätt att överlåta hela eller någon del av avtalet utan Köparens skriftliga 
godkännande.
 
Köparen äger rätt att, om sådana politiska beslut fattas eller organisatoriska förändringar sker, i 
samband med eventuellt skapande av nya regioner eller motsvarande överlåta detta avtal, med 
motsvarande omfattning, till den nya huvudmannen.
 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos Leverantören, eller hos Leverantörens 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Köparen. På begäran av Köparen 
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ska Leverantören lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om Leverantörens 
framtida möjligheter att uppfylla avtalet.

4.22 Tvist och tillämplig lag
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser ska i första hand lösas av 
parterna och i andra hand avgöras av svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första 
instans. Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag.
 
Medan tvist pågår ska Leverantören fullgöra sina avtalsenliga åtaganden till dess Köparen eller 
domstol meddelar annat.
 
Denna bestämmelse gäller även när avtalet i övrigt har upphört att gälla.

4.23 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att äga giltighet vara skriftliga och undertecknas av båda 
parter eller skriftligen bekräftas av mottagande part.

4.24 Avtalets upphörande
När avtalet upphör ska Leverantören bistå Köparen med tillhandahållande av begärda uppgifter och i 
förekommande fall verka för en enkel övergång till nytt avtal. 
 
Leverantören ska vid avtalets upphörande eller senast en månad därefter återlämna allt material och 
information som tillhör Köparen.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande 
avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.

Underskrift av behörig avtalstecknare:

Köpare
Region Jönköpings Län

2321000057

Säljare
Ädelfors Folkhögskola

8275002254

Ort / datum
 

Ort / datum
 

Underskrift
 

Underskrift
 

Namnförtydligande
 

Namnförtydligande
 

Befattning
 

Befattning
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: mIkv8pAMGe1s3PR3Cj1Ccw

OLE-JONAS BUSSE

2022-09-22 08:55

Serienummer: tVzPuT2i21DfVxS09qFpsA

Carina Mattsson Sandberg
Inköpschef

2022-09-22 09:44

Serienummer: ft5CjaWsoUsV4FvYifX6Zw

Gunnel Cecilia Alfheim

2022-09-22 10:37

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Avtal ej sign.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-09-20 11:48 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-20 11:48 En avisering har skickats till Ole Busse
2022-09-20 11:50 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ole Busse
2022-09-22 08:55 OLE-JONAS BUSSE har signerat dokumentet Avtal ej sign.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

mIkv8pAMGe1s3PR3Cj1Ccw)
2022-09-22 08:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-22 08:55 Alla dokument har undertecknats av Ole Busse
2022-09-22 08:55 En avisering har skickats till Carina Mattsson Sandberg
2022-09-22 09:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carina Mattsson Sandberg
2022-09-22 09:44 Carina Mattsson Sandberg har signerat dokumentet Avtal ej sign.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

tVzPuT2i21DfVxS09qFpsA)
2022-09-22 09:44 Alla dokument har undertecknats av Carina Mattsson Sandberg
2022-09-22 09:44 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-22 09:44 En avisering har skickats till Cecilia Alfheim
2022-09-22 10:33 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Cecilia Alfheim
2022-09-22 10:37 Gunnel Cecilia Alfheim har signerat dokumentet Avtal ej sign.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

ft5CjaWsoUsV4FvYifX6Zw)
2022-09-22 10:37 Alla dokument har undertecknats av Cecilia Alfheim

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Ramavtal
2022-09-20


Avtalsnamn IT-utbildning
Ref. nr. RJL 2022/1588


Startdatum 2023-01-01
Slutdatum 2025-12-31
Förlängning Ingen förlängning


Avtalsparter


Köpare
Region Jönköpings Län  
2321000057


Säljare
Ädelfors Folkhögskola  
8275002254


Adress
BOX 1024 
55111 
JÖNKÖPING 
Sverige


Adress
Kunskapens väg 3 
57015 
HOLSBYBRUNN 
Sverige


Kontaktperson
Emma Hansson 
+46 (0)10 242 41 36 (tel) 
073 076 94 85 (mob) 
emma.hansson@rjl.se


Kontaktperson
Peter Söderholm 
+46 383 57153 (tel) 
+46 705 34254 (mob) 
peter.soderholm@adelfors.nu


1. Ramavtal IT utbildning


1.1 ALLMÄN ORIENTERING


1.1.1 Avtalets omfattning
Leverantören åtar sig att utföra tjänst och varor till Region Jönköpings län i den omfattning och till de 
priser och villkor med tillhörande bilagor som anges i detta avtal och övriga avtalshandlingar som 
följer av stycket "Handlingars inbördes ordning" nedan.


1.1.2 Avtalsperiod
Avtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter, dock tidigast 2023-01-01. Avtalet gäller 
sedan i 36 månader.


1.1.3 Volym
Leverantör garanteras inga volymer. Köparens avrop enligt kommande avtal står i relation till dennes 
behov vid varje tidpunkt under avtalsperioden.
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1.1.4 Kontaktperson
Region Jönköpings län 


Annette Frisk  
Telefon: +072 201 16 34 
E-post: annette.frisk@rjl.se


Ädelfors Folkhögskola


Ole Busse 
Rektor 
Tel 0383-571 11, 0709 600 855 
E-post: ole.busse@adelfors.nu
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2. Kravspecifikation


2.1 Uppdragets omfattning
Uppdraget i detta avtal innebär att Leverantören ska erbjuda en individanpassad utbildning där en 
yrkesinriktad IT-utbildning kombineras med social träning och arbete med att få vardagsrutiner att 
fungera för personer med huvuddiagnosen ASD/Aspergers syndrom.


Uppdraget består i att Leverantören ska erbjuda lokaler, utrustning och behöriga lärare för att kunna 
genomföra IT-utbildningen.


Utbildningen ska ha 15 platser med löpande ansökan och antagning. Ett av huvudmålen med 
utbildningen är att de studerande ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till arbete eller 
passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens.


2.2 Intagning
Leverantören ska ta in sökande i turordning utifrån mottagna behöriga ansökningar. Löpande intag 
dvs. när en elev avslutar sin utbildning påbörjar en ny elev.


2.3 Lokaler
Lokalerna ska vara specialanpassade för målgruppen. Detta innebär fast studieplats med egen 
arbetsplats för varje studerande. Lokalen ska också vara anpassad utifrån behovet av möjligheten 
för de studerande att arbeta med begränsad påverkan från omgivningen.


2.4 Studiesituationen
Leverantören ska ansvara att alla studerande har en individuell studieplan utifrån den studerandes 
behov, motivation och förkunskaper. Innehållet ska väljas inom nedanstående kurser och 
kunskapsområden. Undervisningstiderna anpassas utifrån den studerandes förutsättningar och sker 
någon gång mellan kl. 8.00 och 17.00.


En del av undervisningen kan ske i små undervisningsgrupper.


2.5 Studietakt/studielängd
Studielängden är anpassningsbar efter den studerandes behov. Grunden är en 2-årig utbildning men 
kan variera mellan 1- 2,5 år beroende på den studerandes förutsättningar och behov. Varje elev ska 
ha minst 20 timmar lärarledd tid per vecka, 40 veckor per år.


2.6 Utbildningsinnehåll
Leverantören ska erbjuda IT-utbildning med nedan innehåll.


Den yrkesinriktade IT-utbildningen är uppdelad i följande tre moduler:


Modul 1: Kurser på gymnasienivå


Webbutveckling•
Programmering 1 & 2•
Dator- och nätverksteknik: 
Datorteknik 1 a&b 
Dator- och nätverksteknik 
Nätverksadministration 
Nätverksteknik 
Nätverkssäkerhet


•


Modul 2: Fördjupningskurser på eftergymnasial nivå (motsvarande innehåll på 
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YH/högskolenivå)


Webbprogrammering•
Databasadministration•
Databasteknik•
Objektorienterad programmering•


Modul 3: Praktik/Arbete


Praktik på företag, i föreningar eller organisationer•


Tillsammans med eleven görs en individuell studieplan som kontinuerligt revideras. Ovanstående 
kurser är exempel på innehåll att välja mellan beroende på elevens individuella intresse och 
förutsättningar.


2.7 Utrustning
Leverantören ska kunna tillhandahålla IT-utrustning och -miljö för att genomföra samtliga praktiska 
moment och laborationer i kurserna enligt ovan.


2.8 Inackordering
Leverantören ska erbjuda inackordering med ”helpension” till de studerande.


Den studerande står för denna kostnad.


2.9 Intyg
Efter fullgjord utbildning, ska Leverantören utfärda ett intyg eller motsvarande till den studerande.


Intyget (efter fullgjord utbildning) ska innehålla en beskrivning av den individuella utbildningens 
innehåll.


2.10 Implementering
Inför uppstart av avtal ska Leverantör delta i genomgång av rutiner för genomförande av uppdraget. 
Kostnader för uppstart ska ingå i de offererade priserna. Implementeringsmöten beräknas ske vid 
flera tillfällen.
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3. Särskilda avtalsvillkor


3.1 Tider för uppdragets genomförande
Leverantören ska genomföra uppdraget i enlighet med de tidsplaner som anges i 
upphandlingsdokumentets Kravspecifikation.
 
Leverantören ska omedelbart underrätta Köparen om omständighet som väsentligt påverkar 
tidsplaneringen.


3.2 Beställning
Enheter som omfattas av detta avtal har rätt att beställa avtalade tjänster. Beställningar ska kunna 
tas emot av Leverantören fram till datum för avtalsperiodens utgång.


3.3 Priser
Leverantörens ersättning för detta uppdrag är 2 250 000 SEK per år.
 
Priser är angivna i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt.
 
Samtliga angivna avtalspriser inkluderar leverantörens samtliga ingående kostnader såsom 
exempelvis arbetsgivaravgifter, övertidsersättning, kostnader för eventuella resor och traktamenten 
etc. för utförande av uppdrag enligt detta avtal.


3.4 Prisjustering
Det pris som anges i avtalet är fast under hela avtalsperioden.


3.5 Leverantörens personal
Leverantören förbinder sig att vid utförande av uppdraget använda sig av personal med för 
uppdraget relevant kompetens i form av utbildning och dokumenterad erfarenhet. Leverantören ska 
utan onödigt dröjsmål ersätta personal som Köparen anser saknar erforderlig kompetens. Detta 
gäller också för personal med vilken Köparen anser sig ha samarbetssvårigheter.
    
Leverantören är ansvarig för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade 
kostnader för sig och sin personal och har ensam arbetsgivaransvar för personal som utför uppdrag 
enligt detta avtal.
 
För underleverantör till Leverantör gäller bestämmelserna i Allmänna avtalsvillkor.


3.6 Kontaktuppgifter för underleverantör
Leverantören ska ange namn på och kontaktuppgifter för de underleverantörer som anlitas och för 
underleverantörernas legala ställföreträdare. Uppgifterna ska lämnas till Köparen innan Leverantören 
påbörjar uppdraget.  
 
Leverantören ska även löpande underrätta Köparen om varje ändring av namn och kontaktuppgifter 
som görs under avtalets löptid. 
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4. Allmänna avtalsvillkor


4.1 Lagstiftning
Leverantören ska för verksamhetens bedrivande följa de lagar och förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd, branschspecifika rekommendationer, råd och anvisningar som vid varje tidpunkt gäller 
för denna typ av verksamhet.   
   
Leverantören förbinder sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter som 
verksamheten föranleder vid varje tillfälle.


4.2 Korrespondens under avtalstiden
Korrespondens mellan parterna under avtalstiden sker på svenska språket.


4.3 Underleverantör
I det fall Leverantören anlitar underleverantör ska detta godkännas av Köparen, såvitt detta inte 
beslutats vid avtalsstart.
 
Leverantören ansvarar för att underleverantörer, vid fullgörande av Avtalet, uppfyller samtliga krav 
och villkor enligt Avtalet. Leverantören ansvarar själv gentemot Köparen för samtliga förpliktelser 
enligt Avtalet även då underleverantör utför del av uppdraget.


Vid byte av underleverantör som direkt påverkar Köparen ska Köparens kontaktperson för Avtalet 
informeras senast tre månader innan bytet. Finns särskilda skäl som gör att information inte kan ges 
tre månader före bytet ska Köparen informeras snarast möjligt.


4.4 Försäkringar
Leverantören ska under hela avtalstiden och minst 12 månader därefter, inneha och vidmakthålla, 
adekvat ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, som täcker alla skador som kan drabba 
Köparen eller tredje man på grund av fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Leverantören 
ansvarar även för egen personal och av Leverantören anlitad underleverantör. Försäkringarna ska 
vara gällande i Sverige. 


4.5 FAKTURERING


4.5.1 Elektronisk fakturering
Från och med den 1 april 2019 ska inköp i offentlig sektor faktureras genom elektronisk faktura (e-
faktura). Mer information finns på rjl.se/skickafakturor.


Region Jönköpings län har följande alternativ för e-fakturering:


E-faktura via PEPPOL 
Region Jönköpings län är ansluten till PEPPOL-nätverket med PEPPOL-id0007:2321000057.


E-faktura i Svefakturaformat 
Region Jönköpings län tar emot e-fakturor via vår tjänsteleverantör Pagero. Region Jönköpings län: 
GLN 7381000000706 
 
E-faktura via Pagero Free Web Portal 
Leverantörer utan befintlig lösning för elektronisk fakturering erbjuds kostnadsfri tillgång till Pagero 
Free Web Portal för att skicka e-fakturor till Region Jönköpings län. För information och skapande av 
konto, läs mer på https://www.pagero.se/project-pages/rjl.
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4.5.2 Faktureringsuppgifter
Fakturan ska innehålla följande uppgifter:


Köparens referens i form av beställarens namn och sexställig ansvarskod XXXXXX•
Beställande enhet hos Köparen•
Kort sammanfattning av uppdraget•


 
Ansvarskod lämnas till Leverantören av kontaktperson. 
 
Avtalspris ska anges exklusive moms. Moms ska särredovisas på fakturan.   
     
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från Leverantören eller tredje 
part. Dessa kostnader inkluderas i avtalat pris och föranleder ej särskild debitering.
 
Faktura eller fakturering får inte överlåtas till annan part utan Köparens skriftliga godkännande.


4.5.3 Betalningsvillkor
Köparens betalning ska ske trettio (30) dagar efter godkänt och fullgjort uppdrag och korrekt 
uppställd faktura.
  
Betalning innebär inte godkännande av leverans.


4.5.4 Dröjsmålsränta
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelag (1975:635).


4.6 Immateriella rättigheter
Parterna är överens om att Köparen, så långt det är möjligt, förvärvar äganderätten till Leverantörens 
arbetsresultat för uppdrag åt Köparen, inklusive samtliga immaterialrättsliga rättigheter. I de fall det 
inte är möjligt att förvärva äganderätten erhåller Köparen en vederlagsfri och obegränsad 
nyttjanderätt. Leverantören har rätt att helt eller delvis nyttja avidentifierat resultat för eget ändamål.


4.7 Avtalsuppföljning
Under avtalsperioden ska Leverantören och Köparen vid behov genomföra 
uppföljningsmöten. Initiativet till uppföljningsmöten tas av Köparen.


4.8 Statistik
På begäran av Köparen ska Leverantören lämna statistik avseende genomförda leveranser. 
Statistiken ska lämnas till Köparen senast 15 arbetsdagar efter Köparens begäran.


4.9 Upplysningsplikt
Leverantören och Köparen ska löpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något 
avseende påverkar vad som omfattas av avtalet. Leverantören ska ge råd gällande 
förbättringspotential inom avtalat område och föreslå åtgärder som kan förbättra de tjänster och 
funktioner som omfattas av avtalet.


4.10 Marknadsföring
Leverantören äger inte rätt att, utan Köparens skriftliga medgivande, använda sig av avtalat uppdrag 
i sin marknadsföring. Leverantören äger inte heller rätt att, med hänvisning till detta avtal, till 
Köparen, marknadsföra eller sälja varor eller tjänster som inte omfattas av detta avtal.


4.11 Kontroll och revision
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Köparen förbehåller sig rätten att, i egen regi och/eller med extern part, genomföra revision 
avseende Leverantör, avtalade varor och tjänsters uppfyllelse av de krav och kriterier som redovisats 
i det upphandlingsdokument och anbud som ligger till grund för detta avtal, samt att den ersättning 
som erlagts är i enlighet med vad som parterna avtalat.


4.12 Antidiskrimineringsvillkor
Leverantören ska i sin verksamhet i Sverige följa vid varje tillfälle i Sverige gällande 
antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som för närvarande särskilt avses är förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt den s.k. 
antidiskrimineringsförordningen, Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken 
(1962:700) och förbud mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584).
      
Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av Köparen skriftligen redovisa de åtgärder, 
upprättade planer m.m. som vidtagits med anledning av ovanstående.


4.13 Sekretess
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. 
Leverantören förbinder sig, att inte röja eller utnyttja Köparens uppgifter, vad det än må vara 
(person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), vilka kan komma Leverantören tillkänna. För 
Leverantören innefattas alla personer, som Leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina 
åtaganden i uppdraget och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.          
        
Sekretess gäller även efter det, att avtalet i övrigt upphört att gälla. Leverantören förbinder sig, tillse 
att dess personal och eventuell underleverantör gör motsvarande åtagande.


4.14 Förbehåll
För möjligheten att kunna få leverans av den aktuella varan eller tjänsten förbehåller sig Köparen 
rätten att, när särskilda skäl så kräver och Leverantören efter förfrågan inte kan tillgodose detta, 
kunna utan ersättnings- eller skadeståndsansvar för Leverantören anlita även annan Leverantör för 
uppdrags genomförande.


Köparen förbehåller sig också rätten att, vid sidan av avtalet, i begränsad omfattning, prova nya och 
alternativa varor eller tjänster med motsvarande funktion från annan Leverantör. 


Köparen har även rätt att använda andra varor eller tjänster än dem som upphandlas för exempelvis 
forskning eller kliniska prövningar eller av särskilda medicinska skäl. Likaså förbehåller sig Köparen 
rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs. 


4.15 Omförhandling
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras, exempelvis genom myndighetsbeslut eller 
liknande händelse, vilket parterna inte kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående, äger 
Köparen rätt att påkalla omförhandling av gällande avtalsvillkor.


Köparen förbehåller sig rätten, att efter omförhandling, utföra kontroller så att alla ställda krav 
uppfylls.


Om parterna inte kommer överens om nya villkor efter omförhandling har Köparen rätt att säga upp 
avtalet, med iakttagande av sex månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden ska avtalade 
villkor gälla.


4.16 Reklamationer vid fel
Köparen ska, inom skälig tid från det fel eller brist upptäckts eller borde upptäckts, meddela 
Leverantören att fel i varan eller tjänsten föreligger.
 
Leverantören ska omedelbart efter mottagen reklamation återkomma till Köparen med skriftlig 
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förklaring till avvikelsen. Leverantörens svar ska vara på svenska. 


4.17 Leveransförsening
Leverantören ska omedelbart meddela Köparen så snart Leverantören har anledning att misstänka 
att leverans inte kan ske inom avtalad tid.


4.18 PÅFÖLJDER
I händelse av avtalsbrott har Köparen rätt att göra gällande en eller flera av följande påföljder mot 
Leverantören. Om inget annat framgår av detta avtals Särskilda villkor gäller följande: 


4.18.1 Avhjälpande
Leverantören ska, utan dröjsmål,  avhjälpa fel eller brist. Alla kostnader i samband med avhjälpandet 
ska bäras av Leverantören.


4.18.2 Ersättningsprodukt
Fel i vara eller tjänst 
Vid fel i vara har Köparen, som alternativ till avhjälpande, rätt att begära att Leverantören ska 
tillhandahålla av Köparen godkänd ersättningsprodukt (vara eller tjänst) utan merkostnad för 
Köparen. 


Leveransförsening 
Vid försening har Köparen rätt att begära att Leverantören ska tillhandahålla av Köparen godkänd 
ersättningsprodukt (vara eller tjänst) utan merkostnad för Köparen.  


4.18.3 Uppsägning till förtida upphörande
Om felet eller bristen i varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse eller om Leverantören på annat 
sätt bryter mot eller inte uppfyller väsentlig del av avtalet eller föreskrift i upphandlingsdokumentet 
äger Köparen rätt att häva detta avtal eller säga upp hela eller delar av avtalet till den dag Köparen 
bestämmer.
       
Brott mot för verksamheten gällande lagar och förordningar anses alltid som väsentligt avtalsbrott. 
Detsamma gäller om det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbud eller på 
annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse 
vid bedömning av tilldelning av avtal.  
 
Köparens rätt till uppsägning till upphörande i förtid gäller också om:


någon av förutsättningarna i LOU 17 kap 17 § är uppfyllda,•
Leverantören under kontraktstiden omfattas av någon av situationerna i LOU 13 kap 1-3 §§,•
en förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i 
Leverantören eller det bestämmande inflytandet över Leverantören på annat sätt förändras 
direkt eller indirekt eller på annat sätt som Köparen inte skäligen kan godta eller,


•


ramavtalet kan sägas upp om angiven takvolym har överstigits. •
 
Leverantören är inte berättigad till någon ersättning för förlust som åsamkas Leverantören vid 
uppsägning av avtalet enligt denna punkt


4.18.4 Skadestånd
Köparens rätt till vite och/eller annan påföljd förtar inte Köparens rätt till skadestånd för direkt skada.


Som direkt skada definieras även utredningskostnader vid avhjälpande och ersättningsprodukt samt 
då Leverantören inte är godkänd för F-skatt eller Skatteverkets bedömning att sådan inte är giltig.
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4.18.5 Upprepade fel eller leveransförseningar
Vid upprepade fel i vara eller tjänst eller upprepade leveransförseningar, inklusive bristande 
uppfyllnad av leveranssäkerhet, ska Leverantören inom fem arbetsdagar efter Köparens begäran 
återkomma till Köparen med en åtgärdsplan för hur fel eller leveransförseningar inte ska uppstå 
framledes.


Lämnar Leverantören inte en godtagbar åtgärdsplan eller om Leverantören inte följer en sådan 
godkänd åtgärdsplan ska väsentligt avtalsbrott anses föreligga. Köparen har då rätt till vite, 
skadestånd och/eller hävning av avtalet enligt ovan.


4.18.6 Prisavdrag
Har Leverantören inte avhjälpt fel eller brist som påtalats av Köparen inom tio (10) dagar från 
av Leverantören mottagen reklamation har Köparen rätt till prisavdrag som svarar mot felet eller 
bristen.


Köparen har, på motsvarande sätt, rätt till prisavdrag om Leverantören inte kan leverera godkänd 
ersättningsprodukt.


4.19 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.     
     
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte 
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:      
     
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal     
2. Detta avtal med bilagor 
3. Eventuella kompletteringar av upphandlingsdokumentet, inklusive frågor och svar 
4. Upphandlingsdokumentet med bilagor     
5. Eventuella kompletteringar av anbud     
6. Anbud med bilagor


4.20 Force majeure
Parterna äger rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om fullgörandet 
hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom naturhändelse, svenskt eller 
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout 
gäller även om Leverantören själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
 
Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning 
av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar åberopa force majeure, att utan uppskov 
skriftligen underrätta motparten om uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela 
motparten när force majeure upphör.
 
Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.


4.21 Avtalsöverlåtelse och ägarskifte
Leverantören äger inte rätt att överlåta hela eller någon del av avtalet utan Köparens skriftliga 
godkännande.
 
Köparen äger rätt att, om sådana politiska beslut fattas eller organisatoriska förändringar sker, i 
samband med eventuellt skapande av nya regioner eller motsvarande överlåta detta avtal, med 
motsvarande omfattning, till den nya huvudmannen.
 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos Leverantören, eller hos Leverantörens 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Köparen. På begäran av Köparen 
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ska Leverantören lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om Leverantörens 
framtida möjligheter att uppfylla avtalet.


4.22 Tvist och tillämplig lag
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser ska i första hand lösas av 
parterna och i andra hand avgöras av svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första 
instans. Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag.
 
Medan tvist pågår ska Leverantören fullgöra sina avtalsenliga åtaganden till dess Köparen eller 
domstol meddelar annat.
 
Denna bestämmelse gäller även när avtalet i övrigt har upphört att gälla.


4.23 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att äga giltighet vara skriftliga och undertecknas av båda 
parter eller skriftligen bekräftas av mottagande part.


4.24 Avtalets upphörande
När avtalet upphör ska Leverantören bistå Köparen med tillhandahållande av begärda uppgifter och i 
förekommande fall verka för en enkel övergång till nytt avtal. 
 
Leverantören ska vid avtalets upphörande eller senast en månad därefter återlämna allt material och 
information som tillhör Köparen.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande 
avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.


Underskrift av behörig avtalstecknare:


Köpare
Region Jönköpings Län


2321000057


Säljare
Ädelfors Folkhögskola


8275002254


Ort / datum
 


Ort / datum
 


Underskrift
 


Underskrift
 


Namnförtydligande
 


Namnförtydligande
 


Befattning
 


Befattning
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