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Avtal avseende Hälsoprofilbedömning™ - exempel 
 

Avtal avseende Hälsoprofilbedömning mellan [Företaget ABC] (org.nr. [000000-0000]) (nedan kallad 
Leverantören), [adress, postnr postadress], och [Företaget XYZ] (org.nr. [000000-0000]) (nedan kallad 
Beställaren), [adress, postnr postadress]. 

 

§ 1. Omfattning av tjänst 
1.1 Beställaren anlitar Leverantören för att utföra [antal] Hälsoprofilbedömningar (nedan kallade HPB) samt 
tillhörande tjänster (nedan gemensamt kallade HPB-tjänster; se vidare Bilaga 1 avseende vilka tjänster som 
ingår i HPB-tjänsten) på [antal] anställda hos Beställaren. 

1.2 Leverantören är kontrakterad att för varje anställd som omfattas genomföra [två] HPB vid [två] olika 
tillfällen. Varje HPB beräknas att ta cirka [1 ½] timme i anspråk. 

 

§ 2. Utförare av tjänst 
2.1 Leverantören ombesörjer att utbildade hälsoprofilbedömare - i Leverantörens egen regi eller genom av 
Leverantören kontrakterade underleverantörer - utför HPB på Beställarens anställda. 

2.2 Leverantören ansvarar gentemot Beställaren för de eventuella underleverantörer som kan komma att 
utföra uppdraget. 

 

§ 3. Avtalstid 
Leverantören skall leverera avtalad tjänst med början den [dag månad år]. Avtalet upphör den [dag månad år] 
eller tidigare för det fall utvärdering och analys av resultatet från samtliga HPB enligt detta avtal är utförda vid 
en tidigare tidpunkt. 

 

§ 4. Prissättning och fakturering 
4.1 Beställaren skall till Leverantören erlägga SEK [xxx.xxx] för utförandet av HPB-tjänsterna enligt detta avtal. 

4.2 För det fall ytterligare HPB-tjänster genomförs (antingen enligt § 6.3 eller för det fall Beställaren och 
Leverantören överenskommer ytterligare HPB-tjänster utöver vad som reglerats i detta avtal) skall Beställaren 
för dessa erlägga SEK [xxx] per styck. 

4.3 Fakturering sker i efterhand månadsvis/kvartalsvis. Fakturan skall innehålla redovisning av utfört arbete. 
Betalning skall ske [30 dagar] från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. 

4.3 Alt: Fakturering sker genom att SEK [xx] debiteras i förskott och resterande belopp erlägges i efterhand i 
enlighet med separat faktura.] Fakturan skall innehålla redovisning av utfört arbete. Betalning skall ske [30 
dagar] från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. 

 

§ 5. Ersättning för resor 
I den mån Leverantören – eller dess underleverantörer – behöver genomföra resor annat än till Beställarens 
huvudadress [adress enligt ovan] för att utföra HPB-tjänster enligt detta avtal, skall Beställaren ersätta 
kostnader för dessa resor inklusive eventuellt uppehälle. 
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§ 6. Bokning och avbokning 
6.1 Beställaren skall förse Leverantören med en lista omfattande de anställda hos Beställaren som önskar 
genomgå HPB. Bokning av HPB skall ske direkt hos Leverantören, varefter Leverantören via Beställaren 
bekräftar beställd HPB per individ. 

6.1 Alternativt: Beställaren skall förse Leverantören med en lista omfattande de anställda hos Beställaren som 
önskar genomgå HPB. Bokning av HPB skall ske via Beställaren, varefter Leverantören via Beställaren bekräftar 
beställd HPB per individ.  

6.2 Bokad deltagare kan till Leverantören [eller till vem?] avboka beställd och bekräftad HPB med minst 24 
timmars varsel. För avbokning som sker 24 timmar eller mindre före tidpunkten för beställd och bekräftad HPB 
skall full ersättning utgå till Leverantören. 

6.3 Leverantören kan tillsammans med Beställaren boka en ny tid för deltagare, dock att detta skall anses som 
en ytterligare HPB-tjänst som faktureras i enlighet med § 4.2 ovan. 

 

§ 7. Lokal och material 
7.1 [All verksamhet enligt detta avtal skall äga rum i Beställarens lokaler. Beställaren skall tillhandahålla lokal, 
nödvändig utrustning etc., som kan komma att behövas för utförandet av HPB.] 

7.1 Alternativt: [All verksamhet enligt detta avtal skall äga rum i Leverantörens lokaler. Leverantören skall 
tillhandahålla all nödvändig utrustning som kan komma att behövas för utförandet av HPB. För det fall 
Leverantören utför HPB-tjänster hos Beställaren, skall Beställaren tillhandahålla lokal, nödvändig utrustning 
etc., som kan komma att behövas för utförandet av dessa HPB-tjänster.] 

7.2 Material för att genomföra HPB-tjänsten enligt detta avtal tillhandahålles av Leverantören. 

[7.3 Beställaren förbinder sig, för det fall Leverantören så önskar, att under eget ansvar i låst utrymme förvara 
Leverantörens material hänförligt till HPB-tjänsterna under avtalstiden. ] 

 

§ 8. Förvaring och rätten till personuppgifter 
8.1 Utfallet av HPB per individ är konfidentiellt. Rätten samt tillgång till personuppgifter tillkommer endast 
Leverantören, varför Beställaren ej äger se de individuella resultaten av HPB, endast övergripande 
gruppmaterial och analyser som sammanställs av Leverantören på basis av genomförda HPB. 

8.2 Personuppgifterna skall på ett betryggande sätt förvaras av Leverantören. 

 

§ 9. Skatter och anställningsförhållanden 
Leverantören garanterar att denne bedriver självständig verksamhet och innehar F-skattesedel och det åligger 
Leverantören att själv svara för samtliga skatter och avgifter. Parterna är således överens om att uppdraget 
inte innebär att Leverantören blir anställd hos Beställaren. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

[Ort] den [dag månad år]   [Ort] den [dag månad år] 

 

 

 

____________________________   ____________________________________ 

[Företaget ABC]    [Företaget XYZ] 
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