Avtal
Eget val i hemtjänsten
§ 1 Parter
Mellan nedanstående parter har idag följande avtal träffats:
Kommunen
Mönsterås kommun
Box 54
382 22 MÖNSTERÅS KOMMUN
Organisationsnummer: 212000-0720
Leverantör
Xx
Xx
Xx
Organisationsnummer:

§ 2 Avtalets omfattning
Leverantören förbinder sig att utföra följande tjänster (markera med kryss):
Kategori 1:
Personlig omsorg och service samt delegerad och instruerad hälso- och sjukvård
Kategori 2:
Service i form av städning, tvätt och klädvård samt inköp och ärenden
enligt de krav och förutsättningar som anges i avtalsbilagan ”Eget val i hemtjänsten” daterad
2010-04-22 med bilagor.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Org.nr.

Postgiro

Bankgiro

Mönsterås kommun
Socialförvaltningen
Box 54

Kvarngatan 2

0499-17000

0499-17900

212000-0720

3 19 96-2

855-6110

383 22 Mönsterås

e-post: kommun@monsteras.se

hemsida: www.monsteras.se

Geografisk omfattning
För exakt områdesindelning se avsnitt 4.2.3 i kravspecifikationen. Avtalet omfattar utförande
av tjänster inom följande geografiska område/n (markera med kryss):
Blomstermåla

Norra Mönsterås

Fliseryd

Södra Mönsterås

Ålem
Kapacitetstak
Ja
med ………………….. biståndsbedömda timmar per månad.
Nej

ingen begränsning i kapacitet.

§ 3 Avtalshandlingar
Alla ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan
i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till tecknat avtal
2. Detta avtal med tillhörande bilagor
3. Leverantörens ansökan daterad 2011-10-31.

§ 4 Avtalstid
Avtalet gäller från och med xxxx-xx-xx och tillsvidare.
Angående avtalstid se punkt 2.7 i avtalsbilagan.

§ 5 Priset
Ersättning utgår för år xxxx med xxx kronor per utförd timme. Ersättningen är fast från
tidpunkten för avtalets tecknade till och med december år xxxx. Ersättning till leverantör
enligt kategori 1 är momsbefriad.
Priset för respektive år bestäms av kommunfullmäktige senast i december månad året innan.

§ 6 Underskrifter
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Mönsterås den

/

20xx

Mönsterås den

/

20xx

Mönsterås kommun

Leverantören

…………………………………

……………………………………….

Socialchef

Verksamhetsansvarig

2

