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1. Allmänt 
1.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som 

InHouse Legal Services AB (IHLS) erbjuder och 
tillhandahåller er om inte annat särskilt överenskommits 
skriftligen.  

1.2. Dessa allmänna villkor är tillämpliga mellan er och 
IHLS även om inget skriftligt avtal ingåtts förutsatt att 
de allmänna villkoren gjorts tillgängliga för er, t ex per 
e-mail eller via hänvisning. Dessa allmänna villkor finns 
tillgängliga på www.ihls.  

1.3. Vid eventuella tolkningsmotsättningar mellan dessa 
allmänna villkor och särskild skriftlig överenskommelse 
med er, skall särskild skriftlig överenskommelse äga 
företräde. 

2. Tjänsterna 
2.1. IHLS skall tillhandahålla kompetenta konsulter som på 

ett fackmannamässigt sätt och med iakttagande av god 
affärssed utför det uppdrag som överenskommits. 
Parterna skall löpande samråda kring utförandet av 
uppdraget. IHLS skall i uppdraget ta egna initiativ och 
vara drivande i dess slutförande.  

2.2. IHLS tillhandahåller tjänster på ett sätt som skall vara i 
nivå med er allmänna riskbenägenhet och med era 
affärsmässiga mål i fokus. Avsikten är att IHLS ska 
sätta sig in i er verksamhet och införskaffa en förståelse 
för nivån på er riskbenägenhet. Genom insyn i 
verksamheten och förståelse för er riskbenägenhet kan 
IHLS tillhandahålla tjänsterna med en rimlig avvägning 
mellan risk och mål. I syfte att på ett kostnadseffektivt 
sätt maximera er nytta av tjänsten gör IHLS, i samråd 
med er och med er riskbenägenhet i åtanke, en 
självständig bedömning av vilken arbetsinsats som är 
rimlig för det enskilda uppdraget. 

2.3. För att utveckla personliga relationer och för att öka 
IHLS förståelse för er verksamhet utför IHLS, om 
möjligt, tjänsterna på plats hos er. För arbete på plats 
hos er gäller villkoren i avsnitt 4. 

2.4. IHLS tillsätter alltid en huvudansvarig konsult som skall 
vara primärt ansvarig för att tillhandahålla tjänsten. I 
den mån det är lämpligt, baserat på ert behov av rätt 
kompetens, kan IHLS komma att låta annan konsult 
eller extern resurs utföra tjänsten.  

2.5. IHLS skall utföra tjänsten vid de tider och på det sätt 
som överenskommits med er i varje enskilt fall. Om 
eventuella tider för tjänstens utförande kan komma att 
överskridas skall IHLS ge meddelande om detta så snart 
det är möjligt. 

3. Ert åtagande 
3.1. Ni har en skyldighet att erlägga överenskommen 

ersättning. 

3.2. För tjänsternas genomförande krävs ert deltagande i 
form av tillhandahållande av information, data och 
underlag. Ni ansvarar för riktigheten i lämnad 
information och upplysningar. 

4. Arbetsplats och utrustning 
4.1. IHLS kan om ni önskar utföra arbete på plats hos er, 

dock endast inom storstockholmsområdet. Vid minst 
fyra timmars arbete på plats hos er faktureras ingen 
transportkostnad. Vid mindre än fyra timmars arbete per 
timme faktureras restid till normalt arvode. 

4.2. Om arbete skall utföras på plats hos er svarar ni för att 
tillhandahålla arbetsplats och annan utrustning som 
erfordras om inte annat överenskommits.  

4.3. Om IHLS utför uppdraget utanför era lokaler svarar 
IHLS för arbetsplats och annan utrustning. 

5. Uppdragets omfattning 
5.1. Uppdragets omfattning planeras av oss gemensamt för 

tre månader i taget. Överenskommet timpris gäller för 
allt arbete som faller inom den uppskattade tidåtgången, 
t ex visst antal timmar per vecka. För överskjutande 
arbete faktureras ett högre arvode enligt 
överenskommelse. Om arbetsbehovet inte uppgår till 
uppskattad nivå utgår inget arvode för outnyttjad tid. 
Uppföljning och planering inför nästkommande 
tremånadersperiod sker ca två veckor före slutet på 
innevarande tremånadersperiod.  

5.2. IHLS skall om möjligt tillgodose era behov vid 
planering av efterföljande tremånadersperiod. Dock har 
IHLS alltid rätt att göra avbrott i arbete för semester 
under förutsättning att IHLS ger er minst en månads 
varsel. 

6. Byte av konsult och rekrytering 
6.1. Eftersom er IHLS konsult är avsedd att utföra uppdraget 

på liknande sätt som en anställd hos er är vi medvetna 
om att intresse och ekonomisk ni kan komma att bli 
intresserad av att anställa konsulten. IHLS motsätter sig 
inte att ni rekryterar konsulten för anställning förutsatt 
att ni till IHLS utger SEK 500 000 exkl moms i arvode. 
Detta arvode skall utgå om ni anställer en IHLS-konsult 
under pågående uppdrag eller inom ett år efter att 
konsulten avslutade sista uppdraget åt er.  

6.2. Om ni under uppdragets utförande med fog anser att av 
IHLS tillhandahållen konsult inte motsvarar era 
förväntningar beträffande kompetens eller 
samarbetsförmåga har ni rätt med omedelbar verkan 
avbryta uppdraget eller begära att konsulten byts ut av 
IHLS inom 10 dagar från er begäran härom. IHLS skall 
tillmötesgå er begäran om att byta konsulten förutsatt att 
tillgängliga resurser finns. 
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7. Ersättning och betalning 
7.1. Ersättning för uppdraget utgår i löpande räkning per 

arbetstimme till de priser som överenskommits inför 
uppdragets påbörjande. IHLS har även rätt till ersättning 
för utlägg som gjorts för er räkning och kostnader som 
IHLS ådragit sig under uppdraget. Revision av gällande 
timpris görs årligen inför nytt kalenderår. 

7.2. IHLS ersättning inkluderar kostnader för 
arbetsgivaravgifter, semesterersättning samt övriga 
personalrelaterade skatter och avgifter, samt andra 
skatter och avgifter som skall erläggas av IHLS. 

7.3. Vid arbete utanför storstockholmsområdet har IHLS rätt 
till ersättning för resekostnader, logi och restid till och 
från den plats där uppdraget skall utföras. Restid 
debiteras med 50% av ordinarie timpris. 

7.4. Arvode faktureras månadsvis i efterskott och IHLS skall 
tillhandahålla en tidrapport i anslutning till faktura. 

7.5. Faktura förfaller till betalning 20 dagar från 
fakturadatum. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta med 1,5% per månad. 

8. Äganderätt 
8.1. Ni erhåller äganderätten till alla resultat som IHLS 

konsulter skapar som ett resultat av uppdragets 
utförande. Detta innebär inte att ni erhåller någon rätt till 
IHLS’s eller utomståendes upphovsrätt eller annat 
material eller rättighet som förelåg innan uppdraget 
påbörjades eller sådant resultat som utgör direkt 
utveckling eller anpassningar därav. 

8.2. IHLS erhåller en obegränsad licens och användarrätt till 
allt som dess konsulter skapar som ett resultat av 
uppdragets utförande och som ni erhåller äganderätten 
till enligt förra punkten. Denna licens inkluderar rätten 
till återanvändning och vidarelicensiering av 
rättigheterna mot betalning. 

9. Ansvarsbegränsning och försäkring 
9.1. IHLS ansvarar med nedan angivna begränsningar för 

skada som IHLS konsult vållar er genom fel eller 
försummelse vid fullgörande av uppdraget. 

9.2. IHLS skadeståndsansvar enligt detta avtal omfattar 
endast ersättning för direkt skada och är begränsat till 10 
gånger det vid skadans uppkomst gällande 
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. IHLS skadeståndsansvar omfattar ej indirekt 
skada såsom utebliven vinst, förväntad besparing, 
förlust av inkomst eller goodwill eller annan allmän 
förmögenhetsskada eller förlust av data. IHLS ansvar 
omfattar ej skada som beror på felaktig information eller 
underlag från er eller skada som uppkommit på grund av 
en vid tiden för uppdragets utförande rimlig 
riskbedömning av IHLS konsult. 

9.3. IHLS är skyldigt att upprätthålla 
konsultansvarsförsäkring till täckande av eventuella 
skadeståndsanspråk med ovan angivna begränsningar. 

9.4. I den mån IHLS tillhandahåller konsult som arbetar i 
uppdrag som ni utför för utomstående skall, i 
förhållande mellan er och sådan utomstående fysisk eller 
juridisk person, konsulten betraktas som er personal. 
IHLS tar inget ansvar gentemot sådan utomstående 
fysisk eller juridisk person för fel eller försummelse av 
IHLS konsult i ert kundprojekt. 

10. Sekretess 
10.1. Parterna förbinder sig att inte för tredje man avslöja 

konfidentiell information som framkommer vid 
genomförandet av uppdraget. Med konfidentiell 
information avses all information som, genom märkning 
eller på annat sätt, angivits vara av konfidentiell natur 
samt sådan information där sekretess följer av lag eller 
som på annat sätt uppenbarligen är av konfidentiell 
natur med undantag för: 

a. upplysning som är allmänt känd eller kommer till 
allmän kännedom på annat sätt än genom brott 
mot detta avtal, 

b. upplysning som part kan visa att denne redan 
kände till innan parten erhöll upplysningen från 
andra parten eller  

c. upplysning som part mottar från tredje man utan 
att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till 
denne. I fall som avses i denna punkt c. har dock 
part ej rätt att avslöja för utomstående att samma 
upplysning även mottagits från er enligt detta 
avtal 

10.2. Parterna förbinder sig att tillse att anställda och 
konsulter som tar del av konfidentiell information är 
bundna av sekretessförbindelse med innehåll som 
motsvarar det som anges ovan. 

10.3. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att uppdraget i 
övrigt har upphört att gälla. 

10.4. Parterna skall vidta ändamålsenliga åtgärder för att 
förvara och skydda andra partens material om sådant 
material förvaras hos mottagaren. 

11. Avtalstid och upphörande 
11.1. Avtalet löper tills vidare med en månads ömsesidig 

uppsägningstid.  

11.2. Kunden har rätt att avbryta pågående uppdrag med 
omedelbar verkan utan angivande av skäl. IHLS har i 
fall av avbrytande av pågående uppdrag rätt till 
ersättning för arvode och utlägg fram till tidpunkten för 
uppdragets upphörande. 

11.3. IHLS har rätt att avbryta uppdraget och löpande avtal 
med omedelbar verkan om ni begår väsentligt 
avtalsbrott och rättelse inte vidtas inom 30 dagar från 
IHLS skriftliga påpekande härom. IHLS har då rätt till 
ersättning för utfört arbete och ersättningsgilla 
kostnader. IHLS har alltid rätt att innehålla sin 
prestation och avbryta pågående arbete om ni är i 
dröjsmål med förfallen betalning. 
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11.4. Båda parter har rätt att säga upp löpande avtal med 
omedelbar verkan om den andra parten försätts i 
konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller eljest 
kommer på obestånd. 

11.5. Förtida upphörande medför inte att parts rätt att göra 
gällande annan rätt enligt detta avtal bortfaller. 

11.6. IHLS svarar för att av er tillhandahållen information, 
dokumentation och utrustning återlämnas efter avtalets 
upphörande. 

12. Force majeure 
12.1. Part är ej ansvarig för underlåtenhet att utföra sina 

skyldigheter om sådan underlåtenhet beror på 
omständigheter utanför parts kontroll, såsom brand, 
blixtnedslag, krig, arbetskonflikt, beslag, upplopp, 
knapphet, avbrott eller dröjsmål i externt nätverk eller 
telefonförbindelse eller transportmedel eller 
kraftförsörjning, oförmåga att erhålla leveranser, eller 
beslut eller bestämmelse utfärdad av myndighet. Så 
snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras. 

13. Tvist 
Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från 
eller har samband med dessa villkor eller brott mot 
villkoren eller avseende någon fråga som rör IHLS 
uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom 
enligt Stockholms Handelskammares regler för förenklat 
skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte skall vara 
Stockholm. 

 


