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1 Definitioner 
 Ord och termer, med de olika böjningsformer som förekommer i Avtalet, ska i 

Avtalet ha den betydelse som anges i Bilaga Definitioner, såvida inte annat 
anges i Avtalet eller annars naturligt framgår av sammanhanget. Avtalet med alla 
i bilageförteckningen angivna bilagor och underbilagor benämns i detta avtal för 
Avtalet.  

2 Krav på Uppdragets utförande 
2.1 Uppdraget ska utföras i enlighet med vad som framgår av detta Avtal.  

2.2 Uppdraget ska under hela Avtalstiden utföras i enlighet med vid var tid gällande 
lagar, förordningar, tillämpliga myndighetsföreskrifter och liknande avseende bl.a. 
antidiskriminerings-, säkerhets-, trafiksäkerhets-, miljö-, arbetsmiljö- och 
arbetarskyddskrav.  

2.3 Leverantören bär det fulla trafiksäkerhetsansvaret för samtliga verksamheter och 
åtgärder som omfattas av Avtalet.  

2.4 Leverantören ska vid fullgörandet av Uppdraget i tillämpliga delar lojalt och utan 
särskild uppmaning från Skånetrafiken följa Skånetrafikens från tid till annan 
gällande värderingar och styrdokument som utgörs och framgår av Bilaga 
Verksamhetsplan, Bilaga Trafikförsörjningsprogram, Bilaga Marknadsplan och 
Bilaga Varumärkesmanual. Leverantören ska därtill i skälig omfattning rätta sig 
efter Skånetrafikens kompletterande riktlinjer och anvisningar. 

2.5 Leverantören ska under hela Avtalstiden inneha samtliga tillstånd och 
godkännanden från myndigheter som krävs för att kunna utföra Uppdraget, 
undantaget tillstånd för trygghetskameror i Fordonen. Senast sex (6) månader 
före Trafikstart ska giltiga tillstånd omfattande aktuell organisation och 
verksamhet kunna redovisas för Skånetrafiken. För det fall utfärdande myndighet 
inleder förfarande som kan leda till att utfärdade tillstånd återkallas är 
Leverantören skyldig att omgående informera Skånetrafiken om detta.  

3 Förberedelse- och Avvecklingsfasen 
Förberedelsefasen 

3.1 Leverantören ska vidta de åtgärder som framgår av Bilaga Anbud och Avtalet i 
övrigt, samt vidta de övriga åtgärder som krävs för att Uppdraget ska kunna 
påbörjas störningsfritt och utan problem. 

Avvecklingsfasen 

3.2 Inför avtalets upphörande ska Leverantören vidta de åtgärder som framgår av 
Avtalet, samt vidta de övriga åtgärder som krävs för att ny leverantör ska kunna 
påbörja sitt uppdrag störningsfritt och utan problem. 

  

    … / …  
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4 Försäkring  
4.1 Leverantören åtar sig att för Fordonen teckna och vidmakthålla en 

ansvarsförsäkring innefattande sitt ansvar enligt detta Avtal. 

4.2  Leverantören ska hålla all egendom som tillhör och/eller tillhandahålls av 
Skånetrafiken egendomsförsäkrad. Försäkringsbeloppen ska vara erforderliga så 
att underförsäkring inte föreligger. Skånetrafiken och Skånetrafikens finansiärer 
ska vara medförsäkrade i egendomsförsäkringen. 

Nyanskaffningsvärdet per fordon uppgår till 80 Mkr. Självrisken får inte överstiga 
1 Mkr.   

Egendomsförsäkringen ska minst omfatta följande punkter; 

• Allriskförsäkring inklusive maskinförsäkring, 
• Återställandetid om fem år från skadedagen (om Statens 

Haverikommission anser att en skada ska utredas och detta medför 
förseningar, ska återställandetiden förlängas i motsvarande mån), 

• Ersättning för merkostnader p.g.a. ökade myndighetskrav med lägst 5 
Mkr per skada, 

• Ersättning för merkostnader p.g.a. forceringsåtgärder med lägst 25 Mkr 
per skada och år, 

• Skydd vid naturskada intill det fulla försäkringsbeloppet för respektive 
objekt, 

• Ersättning för röjningskostnader med lägst 25 Mkr per skada, 
• Garanti mot underförsäkring med lägst 25 Mkr F,  
• Skydd vid lyft i samband med service, underhåll eller reparation intill 

det fulla försäkringsvärdet för Fordon och intill 10 Mkr F för 
högvärdeskomponenter och reservdelar m.m., 

• Försäkringsskyddet ska gälla utan inskränkning vid parkering av 
Fordon, 

• Oljeskadeförsäkring som inkluderar läckage från Fordon samt skada 
på räls/rälsområde, 

• Transportförsäkring i händelse av skada på Fordon, komponenter etc. 
till och från verkstäder inom Europa, 

• Skydd vid tester av Fordon vid övertagande samt efter service och 
underhåll, 

• Skydd för röjning/bärgning/bogsering, inklusive nödvändig röjning, 
demolering, förstöring, bärgning och förvaring av skadad egendom, 
intill lägst 25 Mkr per skada och år, 

• Restvärdesskydd inklusive skydd för oskadad egendom där 
reparation/återanskaffning av skadad egendom inte är möjlig, intill det 
fulla försäkringsvärdet, 

• Rätt för medförsäkrad med förmånsrätt i försäkrad egendom att begära 
ersättning från egen-domsförsäkringen i händelse av skada samt att 
erhålla skadeersättning, 

• Skydd för skada i samband med upplopp, uppror, strejk eller kravaller 
med lägst 10 Mkr F, 

• Skydd till följd av terrorism med lägst 100 Mkr,  
• Avdrag p.g.a. ökad avkastningsförmåga bör inte göras vid skada, 

    … / …  
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 Leverantören ska teckna erforderlig ansvarsförsäkring som inkluderar (i) allmänt 
ansvar, (ii) produktansvar, (iii) utökat skydd för skada på omhändertagen 
egendom, (iv) miljöansvar för plötslig och oförutsedd miljöskada, (v) i 
förekommande fall lagstadgad trafikförsäkring samt (vi) trafikansvar. 

 Leverantören förbinder sig att med bindande verkan avstå från regresskrav mot 
Skånetrafiken med anledning av detta Uppdrag. 

 Leverantören ansvarar fullt ut för alla person- eller sakskador som inträffar i 
samband med Uppdragets utförande. För den händelse en skadelidande begär 
skadestånd av Skånetrafiken för skada som inträffar i samband med Uppdragets 
utförande, ska Leverantören hålla Skånetrafiken skadeslös för sådan skada eller 
förlust, inklusive rättegångskostnader och kostnader för juridiskt biträde. 

 Skånetrafiken har rätt att på begäran ta del av Leverantörens försäkringsprogram 
avseende de försäkringar som Leverantören har för verksamheten. Om 
Skånetrafiken anser att försäkringsgivare eller försäkringsomfattning inklusive 
försäkringsvillkor och självrisker inte är godtagbara, kan Skånetrafiken begära att 
försäkringen omförhandlas eller placeras hos annan försäkringsgivare. Om 
Leverantören inte kan uppvisa godtagbara försäkringar har Skånetrafiken rätt att 
på Leverantörens bekostnad teckna nya försäkringar eller att säga upp Avtalet. 

4.3 Leverantören är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring 
avseende Raus depå. Leverantören är skyldig att teckna och vidmakthålla 
företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens 
som Leverantörens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. 

4.4  Kopia av försäkringsvillkor ska översändas till Skånetrafiken för godkännande 
senast tre (3) månader före det att försäkringsperioden påbörjas. Leverantören 
ska omgående vid varje förnyelse eller förändring av försäkringen översända en 
kopia av nya försäkringsbrev och villkorsändringar till Skånetrafiken.  

5 Personal 
5.1 Leverantörens personal ska ha utbildning och kunskap om Leverantörens 

åtaganden enligt Avtalet. Leverantören ska en gång per år informera 
Skånetrafiken om den utbildning av personal som genomförts. 

5.2 Leverantören ska säkerställa att all dess personal och samtliga som 
Leverantören anlitar och arbetar inom ramen för Uppdraget har kunskap och 
kompetens som krävs för att personalen ska kunna utföra Uppdraget.   

5.3 Leverantören ska ansvara för att löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga 
eller lagstadgade löneomkostnader och övriga kostnader och avgifter betalas 
avseende samtlig personal anställd av Leverantören. Leverantören ska även se 
till att arbetstidsregler i gällande lagar och förordningar tillämpas och följs. 
Leverantören ska verka för absolut drogfrihet bland Leverantörens personal som 
deltar i utförandet av Uppdraget och ska ha en uttalad drogpolicy.  

5.4 Leverantörens personal som har kundkontakt ska undvika faktorer som kan 
utlösa allergiska reaktioner. Rökning är inte tillåten i, eller i omedelbar anslutning 
till, Fordonet.  

    … / …  
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6 Immateriella rättigheter 
6.1 Genom Avtalet upplåter Skånetrafiken en begränsad, icke exklusiv, ej överlåtbar, 

licens att använda varumärken, design och den information och 
marknadsmaterial som Skånetrafiken och Grannlänen tillhandahåller för att 
användas av Leverantören inom ramen för Uppdraget. Varumärken och andra 
immateriella rättigheter får endast användas av Leverantören för utförandet av 
Uppdraget och inte för något annat ändamål. Leverantören får inte använda 
varumärken eller behålla kopior av material som erhållits till följd av Uppdraget 
efter det att Avtalet har upphört. Kopior av sådant material ska återlämnas 
omedelbart efter det att Avtalet upphört.  

6.2 Allt marknadsföringsmaterial ska överensstämma med Bilaga Marknadsplan och 
Bilaga Varumärkesmanual och anvisningar. Om Leverantören medverkar med 
marknadsföringsmaterial eller liknande ska Skånetrafikens godkännande i 
förhand inhämtas.  

6.3 Leverantören ska löpande informera Skånetrafiken om kommande lokala 
marknads-aktiviteter i anslutning till Uppdraget. Skånetrafiken får under 
Avtalstiden och därefter fritt och utan begränsningar nyttja, vidareutveckla och 
vidareöverlåta allt marknadsföringsmaterial med anknytning till Uppdraget 
(oavsett om detta gjorts av Leverantören eller annan part som Leverantören 
anlitar).  

6.4 Samtlig information, statistik, data och annan dokumentation och annat underlag 
som rapporteras in till Skånetrafiken av Leverantören eller på annat sätt 
redovisas för Skånetrafiken inom ramen för Uppdraget (oberoende av format) 
ska alltid utgöra Skånetrafikens egendom och Skånetrafiken ska fritt få använda 
sådan information. Motsvarande ska gälla för uppgifter som Skånetrafiken samlar 
in och/eller sammanställer avseende Uppdraget. 

7 Reklam, m.m.  
7.1 Såvida inte Skånetrafiken skriftligen medger annat eller det särskilt angivits i 

Avtalet har Skånetrafiken, Parterna emellan, en ensam och oinskränkt rätt att 
uppbära alla intäkter från Trafikuppdraget, inklusive men inte begränsat till 
intäkter från kunderna, intäkter från reklam, och alla andra former av 
kommersiella samarbeten.  

7.2 Skånetrafiken får ensam ingå avtal avseende reklam i den verksamhet som 
omfattas av Uppdraget och disponerar fritt över alla reklam- och 
informationsutrymmen som omfattas av verksamheten inom Uppdraget, inklusive 
men inte begränsat till samtliga reklam- och informationsutrymmen på Fordonen. 
Leverantören är införstådd med och accepterar att Skånetrafiken självt eller 
genom annan får anbringa reklam eller annan information på Fordonen. 
Leverantören får inte sälja reklam eller ingå kommersiella samarbeten med andra 
parter i den mån som sådana samarbeten är relaterade till eller berör Uppdraget.  

7.3 Utöver vad som sägs ovan är Leverantören såvitt avser reklam och information 
skyldig att iaktta vad som framgår av Samverkansavtal Bilaga 2 Kommunikation 
och marknadsföring.  

    … / …  
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8 Påföljder vid avtalsbrott 

8.1  Skadestånd och rättelse 

Skadestånd 

8.1.1 Vid avtalsbrott har Skånetrafiken alltid rätt att begära skadestånd avseende 
skada som Skånetrafiken drabbas av med anledning av avtalsbrottet. 
Skadeståndet ska motsvara skadans verkliga värde.  

8.1.2 Leverantörens ansvar för skador hos Skånetrafiken omfattar inte indirekta skador 
eller följdskador såsom omsättningsbortfall, vinstbortfall och bortfall av 
biljettintäkter. 

Rättelse 

8.1.3 Vid avtalsbrott får Skånetrafiken vidta rättelse på Leverantörens bekostnad. 
Rätten att vidta rättelse på Leverantörens bekostnad förutsätter att Leverantören 
först beretts möjlighet att själv vidta rättelse men inte genomfört sådan med den 
noggrannhet och/eller skyndsamhet som med hänsyn till situationen skäligen 
kunnat begäras.  

 Resegaranti 

8.1.4  För det fall Leverantören vid fullgörande av sitt uppdrag orsakar en situation som 
ger upphov till att Skånetrafiken blir skyldig att ersätta Kund i enlighet med vid var 
tid gällande resegaranti ska Leverantören ersätta Skånetrafiken med det belopp 
som Skånetrafiken betalt ut till Kund.        

 Vite 

8.1.5 Om Leverantören gör sig skyldig till avtalsbrott ska Leverantören utge vite på sätt 
som framgår av punkt 7 i Modellavtalet. Utöver vite har Skånetrafiken alltid rätt att 
begära skadestånd motsvarande skadans verkliga värde, med avdrag för 
eventuellt utdömt vite.  

8.1.6 Vidtagande av rättelse och/eller skadestånd och/eller utdömande av vite innebär 
inte att Part avstått från rätten att säga upp Avtalet till förtida upphörande.  

Hålla inne betalning och kvittning 

8.1.7 Om Leverantören begår avtalsbrott, eller det framstår som sannolikt att 
Leverantören kommer att begå avtalsbrott, har Skånetrafiken rätt att hålla inne 
betalning motsvarande storleken på avtalsbrottet till dess att avhjälpande skett 
eller till dess det kan konstateras att Leverantören inte kommer att begå 
avtalsbrott.  

8.1.8 Skånetrafiken får kvitta förfallen skuld mot eventuell fordran som Leverantören 
har i förhållande till Skånetrafiken. 

8.2  Förtida upphörande  

Väsentligt avtalsbrott 

8.2.1 Om Leverantören begår ett för Skånetrafiken väsentligt avtalsbrott ska 
Skånetrafiken ha rätt att säga upp hela eller delar av Avtalet med omedelbar 

    … / …  
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verkan eller vid den senare tidpunkt som Skånetrafiken anger i sin underrättelse 
om uppsägning. 

8.2.2 Med väsentligt avtalsbrott avses bland annat, men inte uteslutande: 

• Leverantörens tillstånd för genomförande av Uppdraget, t.ex. tillstånd 
för persontrafik på järnväg, dras in; 

• Hela eller delar av Uppdraget utförs i strid med tillämplig lagstiftning; 

• Leverantören på ett väsentligt sätt bryter mot Skånetrafikens 
värderingar på sätt som framgår av punkt 2.4 och de bilagor till vilka 
det hänvisas till däri.  

• Leverantören gör sig skyldig till att betala vite för delkriterium med över 
8 % vikt under minst sex på varandra följande månader. 

• Om Leverantören inte följer sina åtaganden enligt den i Bilaga Anbud 
angivna etableringsplan för Förberedelsefasen och detta riskerar att 
försena Trafikstart.  

• Vid omfattande anmärkningar från Transportstyrelsen. 

8.2.3 Uppsägning av hela eller delar av Avtalet vid väsentligt avtalsbrott får endast ske 
om Leverantören inte vidtar rättelse senast 14 dagar efter mottagande av skriftligt 
besked från Skånetrafiken i vilken skälen för varför väsentligt avtalsbrott ska 
anges. Sådana väsentliga avtalsbrott som till sin karaktär inte kan rättas får 
sägas upp omedelbart genom skriftligt besked.  

8.2.4 Meddelande om uppsägning ska ske genom bud eller rekommenderat brev till 
Leverantörens i ingressen angivna eller senare ändrade adress. Meddelandet 
ska anses ha kommit Leverantören tillhanda om avlämnat med bud: vid 
överlämnandet; eller, om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter 
avlämnande för postbefordran. Om Leverantören genomför adressändring ska 
detta meddelas Skånetrafiken Part på sätt som sägs ovan i denna punkt. 

8.2.5 Vid förtida upphörande på grund av väsentligt avtalsbrott upphör Avtalet 
omedelbart eller på den dag som anges i uppsägningen. Intill dess är Parterna 
skyldiga att i alla avseenden fullgöra sina prestationer mot varandra i enlighet 
med vad som framgår av Avtalet.  

Likvidation, konkurs, m.m.  

8.2.6 Skånetrafiken får med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Leverantören 
under Avtalstiden träder i likvidation, försätts i konkurs, inleder 
ackordsförhandlingar eller rekonstruktion, ställer in betalningarna eller på 
sannolika skäl kan anses vara på sådant obestånd, att denne inte kan förväntas 
fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet.  

8.2.7 Skånetrafiken får också säga upp Avtalet med omedelbar verkan om något av de 
förhållanden som räknas upp i 10 kap 1 och 2 §§ lag (2007:1092) om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, eller 
motsvarande tillämplig lagstiftning, föreligger.   

    … / …  
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9 Tredjemansskador  
9.1 Leverantören ansvarar fullt ut för person- eller sakskada som Leverantören vid 

Uppdragets utförande förorsakar Kund eller annan tredje man. Skulle vid 
utförandet av Uppdraget Kund eller annan tredje man förorsakas person- eller 
sakskada, ska Leverantören gentemot såväl Skånetrafiken som mot tredje man 
bära fullt och slutligt ansvar härför.  

9.2 För den händelse skadelidande tredje man skulle begära skadestånd av 
Skånetrafiken för sådan skada som anges i föregående avtalspunkt, ska 
Leverantören hålla Skånetrafiken skadeslösa för sådan skada eller förlust, 
inklusive rättegångskostnader och kostnader för juridiskt biträde. Leverantörens 
ansvar enligt denna punkt förutsätter dock att Leverantören informerats om 
kravet, getts oinskränkt möjlighet att tillsammans med Beställaren genomföra 
processföringen och att Leverantören, i förekommande fall, godkänt eventuell 
förlikning med tredje man som ingåtts av Skånetrafiken. 

10 Force majeure 
10.1 Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av krig, naturkatastrof, 

strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte 
kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen 
kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla 
sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. 

10.2 Part som önskar befrielse enligt ovan ska utan dröjsmål meddela övriga Parter 
därom samt om hindrets beräknade påverkan på Uppdragets utförande. Om 
sådant meddelande inte lämnas ska Part inte få åberopa befrielsegrunden.  

10.3 Om befriande omständighet inträffar bär vardera Parten själv risk och ansvar för 
eventuella merkostnader eller onödiga kostnader eller förlust av intäkter som 
Parten ådrar sig till följd av den befriande omständigheten.  

10.4 Befrielsegrund får inte åberopas om inte Part kan visa, att denne vidtagit alla 
skäliga åtgärder för att begränsa hindrets inverkan och påverkan på Uppdragets 
utförande. Även om befriande omständighet skulle föreligga är Leverantören 
alltid skyldig att visa tillbörlig hänsyn och omsorg om Kunden. 

11 Rätt till revision 
11.1 Skånetrafiken har rätt att utföra revision, aviserade eller oaviserade, såvitt avser 

Leverantörens verksamhet i syfte att säkerställa att Leverantören uppfyller sina 
åtaganden enligt Avtalet.  

11.2 Skånetrafikens rätt till besiktning och revision avser även Leverantörens 
underleverantörer. Leverantören ska bereda arbetsplats för Skånetrafikens 
representanter för nämnda besiktningar och revisioner. 

11.3 Leverantören ska inom skälig tid efter begäran om revision ge Skånetrafikens 
personal och berörda myndigheter tillträde till Leverantörens lokaler, dess 
personal samt till data, system och handlingar hänförliga till Uppdraget. I 
händelse av akut behov av att genomföra revision, till exempel om detta påkallas 
av myndighet, får Skånetrafiken eller relevant myndighet genomföra revision 
omgående.  

    … / …  
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11.4 I tillägg till vad som anges ovan, och utöver sådana kontroller och uppföljningar 
som Skånetrafiken kan genomföra utan att det stör Leverantörens utförande av 
Uppdraget (vilket Skånetrafiken alltid får genomföra), får Skånetrafiken när som 
helst stickprovsvis, själv eller genom anlitad part, kontrollera Leverantörens 
trafikutövning, tidhållning och andra delar av Uppdraget, bl.a., men inte 
uteslutande, kontroll av Kundernas Färdbevis, kontroll av tillämpning av taxor, 
taxeföreskrifter och tillämpliga resevillkor. 

11.5 Vardera Parten ska bära sina egna kostnader hänförliga till en revision och 
stickprovskontroller, inklusive kostnader för externt stöd. Om fel/avvikelser av 
redovisad utbetalning av ersättningar upptäcks vid revisionen ska Leverantören, 
förutom att omedelbart utbetala det felaktiga beloppet, även betala 
dröjsmålsränta på beloppet jämlikt bestämmelserna i 6 § räntelagen.   

12 Egenkontroll 
12.1 Leverantören ska utföra egenkontroll enligt vad som sägs i Bilaga Anbud. 

12.2 Syftet med Leverantörens egenkontroll ska vara att säkerställa den kvalitet som 
är beskriven i Bilaga Anbud. 

12.3 Leverantören ska genomföra egenkontroll minst årligen och skriftlig rapport med 
resultat av genomförd egenkontroll ska lämnas till Skånetrafiken. Den första 
egenkontrollen ska genomföras för de första sex (6) månaderna efter Trafikstart. 
Skriftlig rapport om den första egenkontrollen ska lämnas till Skånetrafiken 
senast fyra (4) veckor efter det att sex (6) månader från Trafikstart löpt. Därefter 
ska skriftlig rapport om genomförd egenkontroll för kalenderåret lämnas årligen 
till Skånetrafiken senast den 31 januari. 

12.4 Skånetrafiken granskar Leverantörens årliga rapport om egenkontroll under 
februari månad och avgör utifrån rapport om egenkontroll och Bilaga Anbud om 
avtalad kvalitet är säkerställd. Motsvarande gäller för den första rapporten om 
genomförd egenkontroll, med skillnaden att Skånetrafikens granskning sker i 
september för Trafikuppdrag med Trafikstart i december.  

12.5 Avseende brist som framkommer i Leverantörens rapport om egenkontroll 
och/eller Skånetrafikens granskning ska Leverantören lämna en skriftlig 
åtgärdsplan med beskrivning av hur bristen ska kunna åtgärdas inom tre (3) 
månader. Sådan åtgärdsplan ska vara Skånetrafiken tillhanda inom 14 
kalenderdagar efter Skånetrafikens begäran och bristen ska därefter vara 
åtgärdad inom tre (3) månader. Oaktat vad som sägs i denna punkt får 
Skånetrafiken vidta rättelse som sägs ovan i punkt 8 ”Påföljder vid avtalsbrott”.  

12.6 Brist ska anses vara åtgärdad när Leverantören kan visa för Skånetrafiken att 
brist är åtgärdad. 

12.7 Om avvikelse inte är åtgärdad inom tre (3) månader utgår vite enligt vad som 
framgår av Modellavtalet.  

13 Tjänster och vissa intäkter 
13.1 Leverantören får inte ta ut egna avgifter av Kund för genomförande av resa med 

Fordonen och får inte utan Skånetrafikens på förhand lämnade skriftliga 
godkännande erbjuda andra tjänster mot betalning ombord på Fordonen eller 
annars i samband med utförande av Uppdraget.  

    … / …  
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13.2 Av Skånetrafiken fastställda taxor och taxeföreskrifter, vilka Skånetrafiken fritt får 
ändra från tid till annan under Avtalstiden gäller. 

13.3 Skånetrafiken beslutar ensamt om former för försäljning och hantering av 
Färdbevis.  

13.4 Alla resor ska viseras med Valideringsutrustningen. Kontrollavgift ska i 
förekommande fall lämnas till Kunden. 

14 Information om icke uppfyllda förpliktelser 
14.1 Leverantören är skyldig att aktivt och på eget initiativ skriftligen underrätta 

Skånetrafiken så snart Leverantören ser en risk för att dennes förpliktelser enligt 
Avtalet på ett inte oväsentligt sätt kommer att fördröjas, försämras eller annars 
inte uppfyllas på sätt som angetts i Avtalet.  

14.2 Leverantörens information enligt denna avtalspunkt fråntar inte Leverantören från 
ansvar enligt Avtalets punkt 8 angående påföljder vid avtalsbrott, ovan.  

14.3 Om Leverantörens ekonomi försämras så att det finns skäl att misstänka att 
Leverantören närmar sig obestånd eller får problem med sin kassalikviditet, ska 
Leverantören omedelbart informera Skånetrafiken. 

15 Bankgaranti 
15.1 Säkerhet i form av en ovillkorad bankgaranti av on first demand-karaktär på 250 

miljoner SEK ska uppvisas på dagen för Avtalets undertecknande. Bankgaranti 
ska utfärdas av svensk eller utländsk bank med en rating motsvarande A/A2 eller 
högre hos något av kreditvärderingsföretagen Standard & Poor´s eller Moody´s. 

15.2 Garantin ska återlämnas av Skånetrafiken när Leverantörens samtliga 
förpliktelser fullgjorts, dock senast ett kalenderår efter Avtalstidens utgång.  

15.3 Leverantören får byta ut garantin mot ny garanti från en annan bank eller 
finansiellt institut och Skånetrafiken ska i utbyte mot ny garanti lämna tillbaka den 
tidigare garantin. Skånetrafikens skyldighet att återlämna tidigare garanti 
förutsätter dock att den nya garantin uppgår till samma belopp, har samma villkor 
i övrigt som tidigare garanti och är utfärdad av en kreditvärdig bank eller 
finansiellt institut som godkänns av Skånetrafiken. 

15.4 Bevakning av bankgarantin åligger Leverantören. Skulle bankens rating under 
garantitiden försämras ska ny bankgaranti omedelbart tecknas från bank som 
uppfyller Region Skånes krav på rating. 

15.5 Skånetrafiken är medveten om att ett felaktigt utnyttjande av garanti kan leda till 
återbetalningsskyldighet mot Leverantören och bekräftar att garanti endast 
kommer att tas i anspråk i sådan omfattning och till sådana belopp som är skäligt 
i förhållande till den eller de brister som finns i Leverantörens fullgörelse av sina 
åtaganden enligt Avtalet.  

16 Överlåtelse av avtalet, underentreprenörer 
16.1 Leverantören får inte helt eller delvis överlåta Avtalet utan Skånetrafikens på 

förhand lämnade skriftliga godkännande. Skånetrafiken får dock överlåta Avtalet 
till annan juridisk person utan att Leverantören ska ha rätt att motsätta sig detta.   

    … / …  
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16.2 Leverantören får om Skånetrafiken på förhand lämnar skriftligt godkännande, 
utse underentreprenörer till fullgörande av delar av Uppdraget.   

16.3 Leverantören bär gentemot Skånetrafiken fullt ansvar för att anlitad 
underentreprenör i samtliga hänseenden utför Uppdraget enligt de villkor och 
förutsättningar som anges i Avtalet och ansvarar för underleverantörens 
utförande av Uppdraget så som sitt eget.  

17 Sekretess 
17.1 Parterna är överens om att, i den mån inget annat följer av tvingande lagstiftning 

om offentlighet och sekretess, såväl under som efter Avtalstiden iaktta sekretess 
beträffande varandras affärshemligheter eller annan information av konfidentiell 
natur, som t.ex. sådan information som tredje man försett Skånetrafiken med och 
för vilken Skånetrafiken åtagit sig att inte obehörigen avslöja. Utlämnade av 
handlingar och/eller information som Skånetrafiken delger/utlämnar till tredje man 
på grund av att Skånetrafiken är skyldig härtill enligt gällande lagstiftning, t.ex. 
offentlighets- och sekretesslagen, ska således inte utgöra avtalsbrott. 

17.2 Detta sekretessåtagande gäller intill dess sådan information blivit allmänt känd 
på annat sätt än genom brott från Leverantörens sida mot vad som sägs i denna 
punkt. 

17.3 Parterna är medvetna om att Skånetrafiken är offentliga aktörer som omfattas av 
bl.a. offentlighetsprincipen och accepterar den allmänna insyn som kan följa 
därav.  

18 Tvister 
18.1 Tvist med anledning av Avtalet, eller med Avtalet sammanhängande 

rättsförhållanden, som Parterna inte kan lösa i samförstånd, ska avgöras av 
allmän domstol med Kristianstad tingsrätt som första instans. 

 

    … / …  
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