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DETTA SEKRETESSAVTAL (”Sekretessavtalet”) är träffat mellan: 

(1) Staffanstorps kommun, org. nr. 212000–1017 (”Beställaren”) och 

(2) [Utförare anges], org. nr. [anges], [adress anges] (”Utföraren”). 

Beställaren och Utföraren benämns nedan var för sig ”Part” eller gemensamt 
”Parterna”. 

1 BAKGRUND 

Beställaren har ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem 

(”LOV”) inom verksamhet Hemtjänst i ordinärt boende. Utföraren har ansökt om 

och godkänts som utförare avseende [ange ingående tjänster] (hemtjänst). Parterna 

har samma dag som denna undertecknat avtal avseende dessa tjänster (”Avtalet”). 

Inom ramen för Avtalet kommer Parterna att utbyta företagshemligheter, 

patientinformation och annan konfidentiell information. Utföraren kan även 

komma att få tillgång till sekretessbelagd information inom ramen för Avtalet. 

Parterna har mot bakgrund härav ingått Sekretessavtalet. 

2 KONFIDENTIELL INFORMATION 

Upplysningar som Utföraren erhåller av Beställaren med anledning av Avtalet, 

oavsett om upplysningarna dokumenterats eller inte, ska behandlas som 

”Konfidentiell Information”. Konfidentiell Information omfattar information 

oavsett form och medium och innefattar således information i skriftlig och muntlig 

form. Konfidentiell Information innefattar allt material och dylikt som Utföraren 

tar fram med anledning av Avtalet. 

3 SEKRETESSÅTAGANDE 

Utföraren förbinder sig, utan begränsning i tiden, att: 

a) Behandla all mottagen Konfidentiell Information med sekretess och inte utan 

Beställarens skriftliga medgivande för tredje man direkt eller indirekt röja 

Konfidentiell Information, 

b) Särskilt tillse att ingen information kommer någon obehörig tillhanda,  

c) Tillse att anställda, eventuella underkonsulter eller andra som får del av 

Konfidentiell Information respekterar dess konfidentiella natur och 

efterkommer bestämmelserna i Sekretessavtalet,  
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d) Utföraren förbinder sig att inte utanför Beställaren föra sådant material som 

är internt, annat än i den omfattning som behövs, för att fullgöra ålagda 

uppgifter,  

e) All Konfidentiell Information och internt material som Utföraren kommit i 

besittning av ska omgående återställas när Utföraren inte längre behöver 

detta eller när Avtalet upphör, samt 

f) Att Utföraren ser till att konfidentiell information och/eller sekretessbelagd 

information endast delges sådana personer som behöver informationen för 

genomförande av Avtalet enligt ovan. 

g) Att Utföraren, vid tveksamhet om utlämnande av uppgift, inhämtar 

godkännande hos den som kan lämna sådant hos Beställaren.  

4 VITE 

Bryter Utföraren mot bestämmelserna i Sekretessavtalet ska Utföraren vid 

anfordran till Beställaren utge ett vite om 100 000 kronor i varje enskilt fall, dvs vid 

varje tillfälle avtalsbrott begås. 

5 SKADESTÅND 

Utgivande av vite inverkar inte på Beställarens rätt att göra andra påföljder gällande 

med anledning av avtalsbrottet. Beställaren har alltid rätt att utöver nämnda vite 

begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. 

6 TVIST 

Tvist som uppstår i anledning av Sekretessavtalet ska avgöras av allmän domstol 

eller skiljenämnd enligt Beställarens val. 

__________________ 

 

Sekretessavtalet är upprättat i två (2) likalydande exemplar och utväxlade mellan Parterna. 

 

För Beställaren   För Utföraren 

Staffanstorp den   [anges] den 

STAFFANSTORPS KOMMUN  [anges] 

 

……………………………….  ……………………………….. 

[namn anges]    [namn anges]  
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[titel anges]                  [titel anges] 


