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Beslut avseende Tilläggsavtal nr 190 Diverse
Servicetjänster för Nya Karolinska Solna
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag till godkännande av ”Tilläggsavtal nr 190 Diverse
Servicetjänster”. Detta tilläggsavtal avser perioden 1 januari 2021 till och
med den 31 mars 2022 och avser nyttjandet av c:a 25 st temporära
servicetjänster i enlighet med Karolinska Universitetssjukhusets önskemål i
avvaktan på ett framtida beslut om vilka servicetjänster som ska göras
permanenta.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Tilläggsavtal nr 190 Diverse Servicetjänster
Beslut K 2020-6901 Beställa genomförande av tidigare utställda ÄF TA 190
Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.
1. Att godkänna Tilläggsavtal nr 190 Diverse Servicetjänster
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I Projektavtalet avseende Nya Karolinska Solna finns ett antal servicetjänster
definierade och överenskomna, till exempel lokalvård, hantering av post,
reception och distribution av patientmåltider. Efter det att Karolinska
Universitetssjukhuset har flyttat in och börjat använda sig av dessa
servicetjänster har nya önskemål framkommit. Exempel på dessa nya
önskemål är avemballering av paket till Operation och IVA, hantering av
smutstvätt i näromklädningsrum, pentrytjänster och bäddning av jourrum.
Region Stockholm beslutade i samband med ingåendet av tilläggsavtal nr 146
och 153 att utnyttja möjligheten att beställa några av de tilläggstjänster som
finns specificerade i Projektavtalet. Det överenskoms mellan parterna att
tilläggstjänsterna skulle utföras under en initial period om femton (15)
månader (”Inflyttningsperioden”) för att därefter utvärderas och en
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permanent överenskommelse övervägas. Till följd av osäkerheter kopplat till
verksamhetens behov och tilläggstjänsternas volym har parterna sedermera
vid fyra tillfällen ingått brevöverenskommelser för att förlänga
Inflyttningsperioden.
Parterna har under våren 2020 fört diskussioner om en permanent
överenskommelse, och vissa behov av förändringar rörande
tilläggstjänsternas omfattning och volym har identifierats. Det råder
emellertid fortfarande en osäkerhet om verksamhetens behov och
tilläggstjänsternas volym, varför Region Stockholms behov av en permanent
lösning behöver utvärderas ytterligare. Parterna har därför kommit överens
om att ingå detta tilläggsavtal som ersätter tilläggsavtal nr 146 och 153 till
Projektavtalet samt därtill relaterade brevöverenskommelser med verkan till
den 31 december 2020 och som ska löpa från och med den 1 januari 2021 till
och med den 31 mars 2022 (”Förlängda Inflyttningsperioden”).
Region Stockholms behov av en permanent lösning och tilläggstjänsternas
omfattning kommer att utvärderas ytterligare under den Förlängda
Inflyttningsperioden och när Karolinska Universitetssjukhuset har bestämt
sig för vilken omfattning de önskar kan ett beslut om permanenta tjänster
fattas.
Bakgrund
Karolinska Universitetssjukhuset har efter inflyttning i Nya Karolinska Solna
konstaterat ett nytt behov av vissa servicetjänster vilket innebär att
Fastighets- och servicenämnden nu behöver fatta beslut om ”Tilläggsavtal nr
190 Diverse Servicetjänster” som avser nyttjandet av möjligheten att beställa
några av de tilläggstjänster (till exempel avemballering av paket till
Operation och IVA, hantering av smutstvätt i näromklädningsrum,
pentrytjänster och bäddning av jourrum) som definieras i Projektavtalet
avseende Nya Karolinska Solna.
Överväganden
Om inte ”Tilläggsavtal nr 190 Diverse Servicetjänster” beslutas innebär det
att Karolinska Universitetssjukhuset inte kan beställa de tilläggstjänster som
de nu har behov av och som behöver prövas under en period (från och med
den 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2022) för att därefter ta fram
beslutsunderlag inför ett nytt beslut om vilka tilläggstjänster som ska göras
permanenta.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför inga miljökonsekvenser.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för hantering av denna ändring, försäkring under den Förlängda
Inflyttningsperioden samt finansiärens extra kostnader uppgår till ca 500
000 kronor.
Summa årlig ersättning för den fasta delen i TA 190 uppgår till c:a 17 000
000 kr kronor (i 2010 års prisnivå) exklusive moms under perioden från och
med den 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2022 (”Förlängda
Inflyttningsperioden”). Till detta tillkommer vissa volymbaserade
servicetjänster som har överenskomna à-priser.
Ovanstående kommer att vidarefaktureras Karolinska Universitetssjukhuset.
……………………………………..
Anette Henriksson
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt
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TILLÄGGSAVTAL NR. 190
till Avtalet

ÄF 177 – Diverse Servicetjänster

REGION STOCKHOLM
(STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING)
och
SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
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Mellan:
(1)

REGION STOCKHOLM (STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING), org.nr 232100-0016,
med adress Box 22550, 104 22 Stockholm; (“SLL”); och

(2)

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB, org.nr 556741-8743, med adress Eugeniavägen 3,
171 64 Solna; (“Projektbolaget”),

har träffats följande

TILLÄGGSAVTAL NR. 190
BAKGRUND
A.

SLL och Projektbolaget träffade den 30 juni 2010 ett avtal om att projektera, bygga, driva och
underhålla samt finansiera ett nytt sjukhus på Karolinska sjukhusområdet i Solna (”Avtalet”).

B.

Definierade begrepp som används i Avtalet skall ha samma innebörd i detta tilläggsavtal,
såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

C.

SLL beslutade i samband med ingåendet av tilläggsavtal nr 146 och 153 till Avtalet att utnyttja
möjligheten att beställa några av de tilläggstjänster som finns specificerade i Avtalet. Det
överenskoms mellan Parterna att tilläggstjänsterna skulle utföras under en initial period om
femton (15) månader (”Inflyttningsperioden”) för att därefter utvärderas och en permanent
överenskommelse övervägas. Till följd av osäkerheter kopplat till verksamhetens behov och
tilläggstjänsternas volym har Parterna sedermera vid fyra tillfällen ingått
brevöverenskommelser för att förlänga Inflyttningsperioden. Parterna har under våren 2020
fört diskussioner om en permanent överenskommelse, och vissa behov av förändringar
rörande tilläggstjänsternas omfattning och volym har identifierats. Det råder emellertid
fortfarande en osäkerhet om verksamhetens behov och tilläggstjänsternas volym, varför SLLs
behov av en permanent lösning behöver utvärderas ytterligare. Parterna har därför kommit
överens om att ingå detta tilläggsavtal som ersätter tilläggsavtal nr 146 och 153 till Avtalet
samt därtill relaterade brevöverenskommelser med verkan från den 31 december 2020 och
som ska löpa från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2022 (”Förlängda
Inflyttningsperioden”). SLLs behov av en permanent lösning och tilläggstjänsternas
omfattning kommer att utvärderas ytterligare under den Förlängda Inflyttningsperioden.

D.

Ändringen som omfattas av detta tilläggsavtal har ingen påverkan Projektbolagets kostnader
för Arbeten, på Projektbolagets livscykelkostnader eller på Projektbolagets kostnader för
försäkringar som Projektbolaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla under Driftsfasen
(utöver vad som anges i punkt 1.1 (t) nedan) utan enbart på Projektbolagets kostnader för
Tjänsterna.

E.

Ändringen innebär att SLL avropar (beställer) följande tilläggstjänster:
•

Hantering av dokumentlådor för scanning (Tilläggstjänst till O131 Posthantering);

•

Hantering av kylt gods (Tilläggstjänst till O132 Paket- och Godshantering);

•

Rangering vagnar GKS (Tilläggstjänst till O132 Paket- och Godshantering);

•

Avemballering paket, operation och IVA (Tilläggstjänst till O132 Paket- och
Godshantering);
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•

Direktleverans paket (Tilläggstjänst till O132 Paket- och Godshantering);

•

Akutleveranser (Tilläggstjänst till O132 Paket- och Godshantering);

•

Flaskhantering av medicinska gaser (Tilläggstjänst till O134 Försörjning med
förbrukningsvaror);

•

Extempore (Tilläggstjänst till O134 Försörjning med förbrukningsvaror);

•

Spol- och infusionsvätskor
förbrukningsvaror);

•

Läkemedel (Tilläggstjänst till O134 Försörjning med förbrukningsvaror);

•

Slutenvårdsdos (Tilläggstjänst till O134 Försörjning med förbrukningsvaror);

•

Tillhandahållande av
Avfallshantering);

•

Hantering av smutstvätt
Textilhantering);

•

Leverans av hemgångsset till patienter (Tilläggstjänst till O142 Textilhantering);

•

Textilier för specifika behov (Tilläggstjänst till O142 Textilhantering);

•

Akutleverans av förplockade textilier (Tilläggstjänst till O142 Textilhantering);

•

Komplettering av textilsortiment (Tilläggstjänst till O142 Textilhantering);

•

Pentrytjänster (Tilläggstjänst till O143 Lokalvård);

•

Bäddning av jourrum (Tilläggstjänst till O143 Lokalvård);

•

Mellanstädning av operationssalar, traumasalar, hybridsalar och angiosalar
(Tilläggstjänst till O143 Lokalvård);

•

Extra städning av Renrum inom Radiofarmaci (Tilläggstjänst till O143 Lokalvård);
samt

•

Transport av hjälpmedel (Tilläggstjänst till Flyttjänst).

(Tilläggstjänst

sorteringsboxar
i

för

till

O134

Försörjning

med

avfall

(Tilläggstjänst

till

O141

näromklädningsrum

(Tilläggstjänst

till

O142

Detta tilläggsavtal är ett resultat av förhandlingar relaterade till:
•

SLLs Ändringsförfrågan ÄF 177 daterad den 15 november 2017;

•

SLLs Ändringsförfrågan ÄF 176 daterad den 16 november 2017;

•

Projektbolagets svar ÄF176 daterat den 9 mars 2018;

•

Projektbolagets svar ÄF177 daterat den 24 maj 2018;

•

Projektbolagets reviderade svar ÄF176 daterat den 31 maj 2018;
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•

Projektbolagets reviderade svar ÄF177 daterat den 9 april 2019;

•

SLLs kompletterade Ändringsförfrågan ÄF 176 och ÄF 177 daterad den 17 maj 2019;

•

Projektbolagets svar ÄF177 daterat den 27 april 2020; samt

•

Projektbolagets reviderade svar ÄF177 daterat den 3 augusti 2020.

G.

Med anledning av ovanstående har Parterna ingått den överenskommelse som framgår av detta
tilläggsavtal.

1.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
I enlighet med vad som anges i punkt 30.3 i Projektavtalet, som föreskriver att samtliga
ändringar i och tillägg till Avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av en behörig
företrädare för respektive Part för att vara bindande, har Parterna kommit överens om följande
ändringar i och tillägg till Avtalet.
Parterna är överens om följande:
(a)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O131
Posthantering utföra tilläggstjänsten ”Hantering av dokumentlådor för scanning” i
enlighet med vad som framgår av Bilaga A till detta tilläggsavtal samt i övrigt i
enlighet med kraven i Avtalet.

(b)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O132 Paketoch Godshantering utföra tilläggstjänsten ”Hantering av kylt gods” i enlighet med vad
som framgår av Bilaga B till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i
Avtalet.

(c)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O132 Paketoch Godshantering utföra tilläggstjänsten ”Rangering vagnar GKS” i enlighet med
vad som framgår av Bilaga C till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven
i Avtalet.

(d)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O132 Paketoch Godshantering utföra tilläggstjänsten ”Avemballering paket, operation och IVA”
i enlighet med vad som framgår av Bilaga D till detta tilläggsavtal samt i övrigt i
enlighet med kraven i Avtalet.

(e)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O132 Paketoch Godshantering utföra tilläggstjänsten ”Direktleverans paket” i enlighet med vad
som framgår av Bilaga E till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i
Avtalet.

(f)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O132 Paketoch Godshantering utföra tilläggstjänsten ”Akutleveranser” i enlighet med vad som
framgår av Bilaga F till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i
Avtalet.

(g)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O134
Försörjning med förbrukningsvaror utföra tilläggstjänsten ”Flaskhantering av
medicinska gaser” i enlighet med vad som framgår av Bilaga G till detta tilläggsavtal
samt i övrigt i enlighet med kraven i Avtalet.
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(h)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O134
Försörjning med förbrukningsvaror utföra tilläggstjänsten ”Extempore” i enlighet
med vad som framgår av Bilaga H till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med
kraven i Avtalet.

(i)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O134
Försörjning med förbrukningsvaror utföra tilläggstjänsten ”Spol- och
infusionsvätskor” i enlighet med vad som framgår av Bilaga I till detta tilläggsavtal.
Parterna noterar att det inom denna tilläggstjänst ingår speciellt beställda vagnar som
används och skrivs av under perioder på fem (5) år. I händelse av att tilläggstjänsten
upphör på begäran av SLL innan de vagnar som krävs för utförandet av denna
tilläggstjänst har skrivits av fullt ut skall SLL lösa ut sådana ännu ej avskrivna vagnar
för restvärdet, varvid noteras att vagnarna kommer att skrivas av linjärt under en
period om fem (5) år. I övrigt utförs tilläggstjänsten i enlighet med kraven i Avtalet.

(j)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O134
Försörjning med förbrukningsvaror utföra tilläggstjänsten ”Läkemedel” i enlighet
med vad som framgår av Bilaga J till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med
kraven i Avtalet.

(k)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O134
Försörjning med förbrukningsvaror utföra tilläggstjänsten ”Slutenvårdsdos” i enlighet
med vad som framgår av Bilaga K till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med
kraven i Avtalet.

(l)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O141
Avfallshantering utföra tilläggstjänsten ”Tillhandahållande av sorteringsboxar för
avfall” i enlighet med vad som framgår av Bilaga L till detta tilläggsavtal samt i övrigt
i enlighet med kraven i Avtalet.

(m)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O142
Textilhantering
utföra
tilläggstjänsten
”Hantering
av
smutstvätt
i
näromklädningsrum” i enlighet med vad som framgår av Bilaga M till detta
tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i Avtalet.

(n)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflytningsperioden inom tjänsten O142
Textilhantering utföra tilläggstjänsten ”Leverans av hemgångsset till patienter” i
enlighet med vad som framgår av Bilaga N till detta tilläggsavtal samt i övrigt i
enlighet med kraven i Avtalet.

(o)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O142
Textilhantering utföra tilläggstjänsten ”Textilier för specifika behov” i enlighet med
vad som framgår av Bilaga O till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven
i Avtalet.

(p)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O142
Textilhantering utföra tilläggstjänsten ”Akutleverans av förplockade textilier” i
enlighet med vad som framgår av Bilaga P till detta tilläggsavtal samt i övrigt i
enlighet med kraven i Avtalet.

(q)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflytningsperioden inom tjänsten O142
Textilhantering utföra tilläggstjänsten ”Komplettering av textilsortiment” i enlighet
med vad som framgår av Bilaga Q till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med
kraven i Avtalet.
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(r)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O143
Lokalvård utföra tilläggstjänsten ”Pentrytjänster” i enlighet med vad som framgår av
Bilaga R till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i Avtalet.

(s)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O143
Lokalvård utföra tilläggstjänsten ”Bäddning av jourrum” i enlighet med vad som
framgår av Bilaga S till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i Avtalet.

(t)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O143
Lokalvård utföra tilläggstjänsten ”Mellanstädning av operationssalar, traumasalar,
hybridsalar och angiosalar” i enlighet med vad som framgår av Bilaga T till detta
tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i Avtalet. Projektbolaget skall, i
tillägg till de försäkringar som Projektbolaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla
enligt vad som anges i Bilaga 28 (Försäkringar), teckna och vidmakthålla
ändamålsenlig försäkring som täcker skada på SLLs Tillgångar som kan uppkomma
vid utförande av tilläggstjänsten som anges i Bilaga T till detta tilläggsavtal.
Projektbolagets kostnad för tecknande och vidmakthållande av sådan försäkring skall,
Parterna emellan, regleras i enlighet med vad som anges i punkt 1.2 (b) nedan.

(u)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten O143
Lokalvård utföra tilläggstjänsten ”Extra städning av Renrum inom Radiofarmaci” i
rum angivna för Renrumskvalitetsnivå C och D i Bilaga X till detta tilläggsavtal, i
enlighet med vad som framgår av Bilaga U till detta tilläggsavtal samt i övrigt i
enlighet med kraven i Avtalet.

(v)

Projektbolaget skall under Förlängda Inflyttningsperioden inom tjänsten Flyttjänst
utföra tilläggstjänsten ”Transport av hjälpmedel” i enlighet med vad som framgår av
Bilaga V till detta tilläggsavtal samt i övrigt i enlighet med kraven i Avtalet.

(w)

Parterna skall gemensamt under Förlängda Inflyttningsperioden utvärdera
tilläggstjänsternas omfattning, med avsikt att till utgången av den Förlängda
Inflyttningsperioden ha bedömt om ett permanent tilläggsavtal skall träffas och vilka
eventuella villkor som då skall korrigeras inför ingående av sådant permanent
tilläggsavtal.

(x)

Parterna är överens om att detta tilläggsavtal skall träda i kraft från och med den 1
januari 2021 och gälla fram till utgången av den Förlängda Inflyttningsperioden, dvs.
till och med den 31 mars 2022. I samband med att detta tilläggsavtal träder i kraft skall
tilläggsavtal nr 146 och 153 till Avtalet, samt därtill relaterade
brevöverenskommelser, upphöra att gälla, utom såvitt avser tilläggstjänster som har
utförts under perioden fram till och med den 31 december 2020.

SLL skall, som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som framgår av detta
tilläggsavtal, ersätta Projektbolaget enligt följande:
(a)

Tjänster
SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget för hanteringen av
Ändringsförfrågan som omfattas av detta tilläggsavtal med
tvåhundraåttiotusenniohundraåttioen (280.981) vid undertecknandet av
tilläggsavtal. SLL skall erlägga sådan ersättning senast femton (15) Dagar
mottagande av faktura från Projektbolaget.
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Den ändrade omfattningen av Tjänsterna som beskrivs i punkt E ovan innebär en
ändring (ökning) av Projektbolagets ersättning för Tjänster enligt vad som redovisas
i Bilaga Y till detta tilläggsavtal och skall regleras genom att SLL erlägger sådan
ersättning till Projektbolaget utöver Vederlaget.
Det noteras vidare:
(i)

att tilläggstjänsten ”Bäddning av jourrum” (som beskrivs i Bilaga S till detta
tilläggsavtal) innebär månadsvis debitering per jourrum enligt löpande
överenskommelse av jourrumsspecifikation, och enligt vad som framgår av
Bilaga Y till detta tilläggsavtal;

(ii)

att vid akuta avrop av steriltransporter vid annan tidpunkt än vardagar 07:0018:00 inom tilläggstjänsten ”Akutleveranser” (som beskrivs i Bilaga F till
detta tilläggsavtal), akuta avrop inom tilläggstjänsterna ”Flaskhantering av
medicinska gaser” (som beskrivs i Bilaga G till detta tilläggsavtal),
”Extempore” (som beskrivs i Bilaga H till detta tilläggsavtal), ”Akut leverans
av förplockade textilier” (som beskrivs i Bilaga P till detta tilläggsavtal),
”Transport av hjälpmedel” (som beskrivs i Bilaga V till detta tilläggsavtal)
samt akuta avrop av dialysvagn inom tilläggstjänsten ”Spol- och
infusionsvätskor” (som beskrivs i Bilaga I till detta tilläggsavtal) skall SLL
ersätta Projektbolaget med kostnad per avrop i enlighet med vad som framgår
av Bilaga Y till detta tilläggsavtal;

(iii)

att vid avrop inom tilläggstjänsterna ”Textilier för specifika behov” (som
beskrivs i Bilaga O till detta tilläggsavtal) och ”Komplettering av
textilsortiment” (som beskrivs i Bilaga Q till detta tilläggsavtal) skall SLL
ersätta Projektbolaget med kostnad per styck/avrop i enlighet med vad som
framgår av Bilaga Y till detta tilläggsavtal;

(iv)

att inom tilläggstjänsten ”Textilier för specifika behov” (som beskrivs i
Bilaga O till detta tilläggsavtal) hanteras kundägd tvätt till kostnad per kg och
SLL skall ersätta Projektbolaget härför i enlighet med vad som framgår av
Bilaga Y till detta tilläggsavtal; samt

(v)

att inom tilläggstjänsten ”Komplettering av textilsortiment” (som beskrivs i
Bilaga Q till detta tilläggsavtal) tillhandahålls artiklar till kostnad per styck
och SLL skall ersätta Projektbolaget härför i enlighet med vad som framgår
av Bilaga Y till detta tilläggsavtal.

Beloppen i Bilaga Y till detta tilläggsavtal är angivna i 2010 års prisnivå, och skall
indexjusteras enligt Avtalet. SLL skall erlägga sådan ersättning senast femton (15)
Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturering sker månadsvis i
samband med fakturering av Vederlaget samt, vid avrop av akuta transporter enligt
punkt 1.2 (a) (ii) ovan, månadsvis i efterskott utifrån avropad eller förbrukad volym.
Till undvikande av tvivel noteras att ersättning utöver Vederlaget i enlighet med vad
som anges i föregående stycke inte reflekteras i den Finansiella Modellen enligt Bilaga
16 (Finansiell Modell) samt att ersättningen utöver Vederlaget inte skall inverka på
storleken på Avdrag.
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(b)

Projektbolagets extra kostnader för försäkringar
Projektbolaget skall - i enlighet med vad som anges i punkt 1.1 (t) ovan och i tillägg
till de försäkringar som Projektbolaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla enligt
vad som anges i Bilaga 28 (Försäkringar) - teckna och vidmakthålla ändamålsenlig
försäkring som täcker skada på SLLs Tillgångar som kan uppkomma vid utförandet
av den tilläggstjänst som anges i Bilaga T till detta tilläggsavtal. SLL skall ersätta
Projektbolaget med SEKetthundraåttiosjutusenfemhundra (187.500), motsvarande
premiekostnaden för nämnda försäkring under den Förlängda Inflyttningsperioden.
Ersättningen skall erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter mottagande av
faktura från Projektbolaget.

(c)

Finansiärernas extra kostnader m.m.
SLL skall, i den mån sådana extra kostnader slutligen uppkommer, erlägga ersättning
till Projektbolaget med SEK femtontusen (15.000) (indikativt) avseende
Finansiärernas extra kostnader. Ersättningen skall erläggas av SLL senast femton (15)
Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturabelopp skall baseras
på av Finansiärerna (samt deras rådgivare) faktiskt fakturerat belopp för extra
kostnader föranledda av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta
tilläggsavtal.

Projektbolaget skall inte vara berättigat till, och Projektbolaget avstår från all eventuell rätt att
begära, ytterligare ersättning av SLL, inklusive ändring av Vederlaget, utöver vad som anges
ovan i denna punkt 1.2, eller att begära någon tidsförlängning som en konsekvens av de
ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.
Med undantag av vad som anges i punkt 1.1 och 1.2 ovan i detta tilläggsavtal skall Avtalet
gälla med oförändrade villkor och anses inkludera detta tilläggsavtal.
Detta tilläggsavtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som tilläggsavtalet
berör, varvid särskilt noteras vad som anges i punkt 1.1 (x) ovan. Dokument, uttalanden,
överenskommelser, förbehåll eller reservationer som föregått undertecknandet av detta
tilläggsavtal ersätts helt av innehållet i detta tilläggsavtal, såvida inte annat uttryckligen
föreskrivs i tilläggsavtalet.
2.

ÄNDRING I OCH TILLÄGG TILL PROJEKTDOKUMENT
SLL är införstått med att de ändringar i och tillägg till Avtalet som anges i punkt 1 ovan kräver
att Projektbolaget träffar motsvarande överenskommelse med Tjänsteleverantören om
ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet så att det avtalet återspeglar berörda ändringar i och
tillägg till Avtalet.
Parterna är ense om att bestämmelserna i Bilaga 6 (Granskningsprocedur) inte skall tillämpas
på de åtgärder rörande ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet som beskrivs i föregående
stycke. SLL bekräftar i ljuset av punkt 13.1(b) i Projektavtalet att SLL inte motsätter sig att
Projektbolaget överenskommer med Tjänsteleverantören om ovan beskrivna ändringar i och
tillägg till Tjänsteavtalet.

3.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Bestämmelserna i kapitel 31 och kapitel 32 i Projektavtalet skall äga tillämpning på detta
tilläggsavtal.
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Detta tilläggsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav vardera Parten tagit sitt.
Stockholm, dag som anges nedan.
REGION STOCKHOLM
(STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING)

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

________________________
Anette Henriksson

_______________________
Mikael Lindberg
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BILAGOR
BILAGA A
•

Tilläggstjänst inom O131 Posthantering – Hantering av dokumentlådor för scanning

BILAGA B
•

Tilläggstjänst inom O132 Paket- och Godshantering – Hantering av kylt gods

BILAGA C
•

Tilläggstjänst inom O132 Paket- och Godshantering – Rangering vagnar GKS

BILAGA D
•

Tilläggstjänst inom O132 Paket- och Godshantering – Avemballering paket, operation och IVA

BILAGA E
•

Tilläggstjänst inom O132 Paket- och Godshantering – Direktleverans paket

BILAGA F
•

Tilläggstjänst inom O132 Paket- och Godshantering – Akutleveranser

BILAGA G
•

Tilläggstjänst inom O134 Försörjning med förbrukningsvaror – Flaskhantering av medicinska
gaser

BILAGA H
•

Tilläggstjänst inom O134 Försörjning med förbrukningsvaror – Extempore

BILAGA I
•

Tilläggstjänst inom O134 Försörjning med förbrukningsvaror – Spol- och infusionsvätskor

BILAGA J
•

Tilläggstjänst inom O134 Försörjning med förbrukningsvaror – Läkemedel

BILAGA K
•

Tilläggstjänst inom O134 Försörjning med förbrukningsvaror – Slutenvårdsdos

BILAGA L
•

Tilläggstjänst inom O141 Avfallshantering – Tillhandahållande av sorteringsboxar för avfall
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BILAGA M
•

Tilläggstjänst inom O142 Textilhantering – Hantering av smutstvätt i näromklädningsrum

BILAGA N
•

Tilläggstjänst inom O142 Textilhantering – Leverans av hemgångsset till patienter

BILAGA O
•

Tilläggstjänst inom O142 Textilhantering – Textilier för specifika behov

BILAGA P
•

Tilläggstjänst inom O142 Textilhantering – Akutleverans av förplockade textilier

BILAGA Q
•

Tilläggstjänst inom O142 Textilhantering – Komplettering av textilsortiment

BILAGA R
•

Tilläggstjänst inom O143 Lokalvård – Pentrytjänster

BILAGA S
•

Tilläggstjänst inom O143 Lokalvård – Bäddning av jourrum

BILAGA T
•

Tilläggstjänst inom O143 Lokalvård – Mellanstädning av operationssalar, traumasalar,
hybridsalar och angiosalar

BILAGA U
•

Tilläggstjänst inom O143 Lokalvård – Extra städning av Renrum inom Radiofarmaci

BILAGA V
•

Tilläggstjänst inom Flyttjänst – Transport av hjälpmedel

BILAGA W
•

Tillkommande objekt

BILAGA X
•

Renrum

BILAGA Y
•

Ersättning för tilläggstjänster
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