
 

 

 

 

Yrkesresan - avtal mellan SKR och XXX kommun avseende 

tillgång till kompetensutvecklingskoncept 

 

1. Avtalets relation till andra avtal 

Det här avtalet, nedan Avtalet, ingår i ett avtalspaket inom ramen för Sveriges Kommuner och 

Regioners, nedan SKR, koncept Yrkesresan.  

Avtalet är överordnat, men sammanlänkat, med andra avtal som SKR har ingått med andra aktörer i 

Yrkesresan. 

2. Parter 

Sveriges Kommuner och Regioner, med org. nr 222000-0315, nedan SKR. 

[ANGE NAMN], med org. nr [ANGE ORG.NR], nedan Kommunen. 

Gemensamt benämns SKR och Kommunen för Parterna. 

3. Avtalsperiod 

Avtalet gäller för en sjuårsperiod med start 2021-XX-XX (ordinarie avtalsperiod).  

Om Avtalet inte sägs upp enligt avsnitt Kommunens uppsägning av Avtalet eller SKR:s uppsägning av 

Avtalet, fortsätter Avtalet löpa med tolv månader i taget. 

4. Omfattning 

Avtalet omfattar SKR:s åtagande i förhållande till Kommunen inom ramen för Yrkesresan. 

SKR ska tillhandahålla ett samlat introduktions- och kompetensutvecklingskoncept för medarbetare i 

olika områden inom socialtjänsten.  

Konceptet innehåller: 

 Tillgång för medarbetare till lärplattform med bästa tillgängliga kunskap i form av 

kvalitetssäkrad och uppdaterad information från relevanta aktörer 

 Pedagogisk struktur för kontinuerlig kompetensutveckling som sker både digitalt och genom 

kursdagar. Metoden bygger på yrkesresan.se som utvecklats av Göteborgsregionen. 

 Utbildningar som hålls av experter från kommuner eller andra aktörer 

 Kursadministration via lärplattformen (boka utbildningar, följa progression etc) 

 Användarsupport på individnivå 



 

 

 

 

Allt innehåll kommer underordnas den kvalitetsnorm som följer av Konceptuell följsamhet. 

Antalet Yrkesresor kommer successivt öka under den ordinarie Avtalsperioden. Vid Avtalsperiodens 

utgång ska SKR tillhandahålla maximalt fem Yrkesresor. Under Avtalsperiodens första år kommer SKR 

tillhandahålla minst en Yrkesresa. 

5. Konceptuell följsamhet  

SKR:s koncept Yrkesresan kräver att samtliga aktörer bidrar med sin expertis och följer det koncept som 

SKR har tagit fram. För att säkerställa konceptuell följsamhet behöver avtalsparterna till respektive avtal 

inom ramen för konceptet Yrkesresan förhålla sig till de riktlinjer och direktiv SKR tar fram för 

konceptet. För SKR innebär konceptuell följsamhet en kvalitetsnorm som ska upprätthållas under 

Avtalsperioden. Avvikelse från kvalitetsnormen ska rättas skyndsamt. Sker inte rättelse kan Kommunen 

häva Avtalet enligt  

  Kommunens hävning av Avtalet. För Kommunen innebär konceptuell följsamhet att Kommunen åtar 

sig att vid användande av konceptet att förhålla sig till de vid var tid gällande riktlinjerna. 

6. Revidering av Avtalet 

Avtalet är en komponent i ett dynamiskt koncept som kommer att utvecklas med tiden. För att 

möjliggöra att de erfarenheter som uppstår och delas ska realiseras under avtalsperioden kan Avtalet 

behöva revideras. Eventuell revidering sker årligen och påkallas av SKR. Revidering kan omfatta 

Avtalets samtliga klausuler under förutsättning att det övergripande syftet med Avtalet inte ändras till 

följd av revideringen. Ändringarna får vidtas i syfte att optimera Yrkesresan i dess helhet eller Avtalet i 

någon del. 

7. Avtalets upphörande 

Avtalet upphör om SKR väljer att avsluta Yrkesresan. SKR meddelar avslutande av Yrkesresan till 

samtliga aktörer minst sex månader innan avslutandet träder ikraft. Om SKR väljer att avsluta 

Yrkesresan, avslutas Avtalet den dag SKR:s avslutande träder ikraft, oavsett vilken avtalsperiod som 

gäller för Avtalet. 

7.1. Kommunens uppsägning av Avtalet 

Kommunen får säga upp Avtalet skriftligen. Uppsägning kan tidigast ske efter att den ordinarie 

avtalsperioden enligt Avtalsperiod har löpt ut. Uppsägning ska ske skriftligen senast tre månader innan 

den ordinarie avtalsperioden har löpt ut. Önskar Kommunen säga upp Avtalet efter den ordinarie 

avtalsperioden ska uppsägning ske skriftligen senast tre månader innan innevarande avtalsperiod löper 

ut. 



 

 

 

 

7.2. SKR:s uppsägning av Avtalet 

SKR får säga upp Avtalet skriftligen. Uppsägning kan tidigast ske efter att den ordinarie avtalsperioden 

enligt Avtalsperiod har löpt ut. Uppsägning ska ske skriftligen senast tre månader innan den ordinarie 

avtalsperioden har löpt ut. Önskar SKR säga upp Avtalet efter den ordinarie avtalsperioden ska 

uppsägning ske skriftligen senast tre månader innan innevarande avtalsperiod löper ut. 

7.3.   Kommunens hävning av Avtalet 

Kommunen har rätt att häva Avtalet om SKR har konstaterats avvika från kvalitetsnorm enligt 

Konceptuell följsamhet och därefter inte vidtagit erforderlig rättelse.  

Vid hävning saknar Kommunen rätt till skadestånd. 

7.4. SKR:s hävning av Avtalet 

SKR har rätt att häva Avtalet om Kommunen uteblir med betalning eller är försenad med betalning med 

mer än en fakturaperiod. 

8. Ersättning 

Kommunen ska ersätta SKR för tjänsten som tillhandahållits enligt  

Omfattning. Ersättningen är [ANGE ERSÄTTNING PER ÅR].  

Ersättningen justeras årligen av SKR utifrån befolkningsstatistiken från 1 november innevarande år. 

Justerad ersättning gäller för nästkommande avtalsår och till dess att ny justering görs. 

9. Fakturering 

SKR fakturerar Kommunen årligen med 30 dagars betalningstid. Påminnelseavgift om 50 SEK tillämpas 

och dröjsmålsränta utgår enligt lag. Elektronisk fakturering ska tillämpas och faktureringsuppgifter 

tillhandahålls av Kommunen i anslutning till Avtalets undertecknande. 

Samtliga belopp är exklusive moms. 

  



 

 

 

 

10. SKR:s undertecknande 

Med undertecknade godkänner behörig företrädare för SKR Avtalet och de åtaganden som framgår i 

Avtalet 

[ANGE DATUM OCH ORT] 

X

 

11. Kommunens undertecknande 

Med undertecknade godkänner behörig företrädare för Kommunen Avtalet och de åtaganden som 

framgår i Avtalet 

[ANGE DATUM OCH ORT] 

X

 

 

 


