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ÅRSAVTAL SKOLHÄLSOVÅRDSBLANKETTER 
 

 

§ 1 Parter 

Mellan SKL Kommentus AB, Blanketter, 117 99 Stockholm, nedan 

kallad leverantören, och X-by kommun, nedan kallad köparen, har 

följande avtal träffats. 

 

§ 2 Omfattning 

Leverans av standardblanketter enligt leverantörens blankettsortiment 

för Kommun och Skola/Skolhälsovården för successiva uttag under 

leveranstiden. Detta gäller endast tryckta blanketter. 

Leverantören kan åta sig att ta fram verksamhetsanpassade blanketter 

vid behov och distribuera dessa. 

 

§ 3 Avtalstid  

Avtalstiden är 1 år fr o m 2018-..-.. och förlängs automatiskt med 1 år i 

taget, om avtalet inte sagts upp av endera parten minst tre månader före 

den innevarande avtalstidens slut. Uppsägningen skall ske skriftligt. 

 

§ 4 Priser 

Leverantörens gällande prislista enligt lägsta priskolumnen. 

Verksamhetsanpassade blanketter enligt offert. 

Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lagstiftning 

 

§ 5 Leveransvillkor 

Leverans av lagerblanketter sker inom 5 arbetsdagar från leverantörens 

lager till anvisad plats. Verksamhetsanpassade blanketter levereras 10 

arbetsdagar efter godkänt korrektur. 

Frakt tillkommer. 

 

§ 6 Garanti 

SKL Kommentus standardblanketter är utformade enligt gällande lagar 

och förordningar från berörda myndigheter. 

SKL Kommentus Blanketter följer de senaste rönen beträffande kraven 

på miljövänlighet och kretsloppsbaserad returanvändbarhet av sina 

produkter. 

 

§ 7 Beställning 

Beställning görs skriftligen per mail till order@sklkommentus.se eller 

per telefon 08-709 59 90 till leverantörens orderavdelning. Ange att du 

är avtalskund gällande skolhälsovårdsblanketter. 
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Mer information om våra blanketter hittar du på: www.sklkommentus.se  

 

 

§ 8 Betalningsvillkor 

Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum. Efter förfallodagen 

debiteras dröjsmålsränta.  

Faktura utställs på och sändes i ett (1) exemplar till beställande enhet. 

Som fakturadatum räknas datum när fakturan mottagits av beställande 

förvaltning. 

 

§ 9 Reklamationer 

Eventuella reklamationer skall framställas till leverantören fjorton (14) 

dagar efter mottagen leverans. 

 

 

 

Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar, varav parterna tagit varsitt. 

 

 

Stockholm den ………. 2018 

 

SKL Kommentus AB 

 

 

.............................................................................. 

Maria Dahlberg 

Affärsområdeschef 

 

 

Skola/kommun…................................................... 

 

  

.............................................................................. 
(Underskrift) 
 

.............................................................................. 
(Namnförtydligande)    

  

.............................................................................. 
(Telefonnummer) 

 

.............................................................................. 
(E-postadress) 

http://www.sklkommentus.se/

