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Ramavtalsbilaga 5 

Ramavtal personalsystem  

Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och Evry HR Solutions AB 

organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Evry, har den 2013-12-10 slutits 

statligt Ramavtal med diarienummer 1031/2013 avseende personalsystem, nedan kallat 

Ramavtalet. 

Som tillägg till Ramavtalet sluter parterna följande tilläggsavtal. 

1 Överlåtelse av ramavtalet 

Evry HR Solutions AB har framfört en begäran till ESV om att överföra ramavtalet till 

Evry Integration AB, organisationsnummer 556237-3877. Begäran är föranledd av att 

Evry förändrar sin svenska organisation genom att bland annat minska antalet juridiska 

enheter i Evry Sverige. Ett antal dotterbolag förs över till moderbolaget Evry Integration 

AB.  

ESV har fattat beslut om att medge överlåtelse av ramavtalet på de villkor som anges i 

detta tilläggsavtal, enligt avsnitt 34 och 35 i ramavtalet. 

Överlåtelsen innebär att Evry Integration AB övertar samtliga de åtaganden och 

förpliktelser som åligger Evry HR Solutions AB enligt ramavtalet med tillhörande 

ramavtalsbilagor, tecknade kontrakt och pågående avrop. Övertagandet innefattar 

samtliga erbjudanden, utfästelser och övriga åtaganden hänförliga till ramavtalet, som 

Evry HR Solutions AB lämnat till part som enligt ramavtalet äger rätt att avropa avtalat 

personalsystem.  

Evry HR Solutions AB och Evry Integration AB förbinder sig att, utan tillkommande 

kostnad för staten, gemensamt svara för att informera berörda Avropare och sluta 

tilläggskontrakt nödvändiga för att genomföra överlåtelse av samtliga Kontrakt som 

tecknats av Evry HR Solutions AB utifrån det ingångna ramavtalet.  

ESV åtar sig att på webbplatsen www.esv.se informera berättigade Avropare om 

innehållet i detta tilläggsavtal 3.  

Evry Integration AB förbinder sig att svara för ESV:s faktiska och styrkta merkostnader 

som uppkommer till följd av överlåtelsen av ramavtalet.  
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2 Moderbolagsförbindelse 

Som en del av överlåtelsen av ramavtalet ingår att Evry Asa, såsom ägare av 

Evry Integration AB och Evry HR Solutions AB, genom en moderbolagsförbindelse, 

garanterar fullgörandet av samtliga åtaganden som enligt ramavtalet och 

ingångna kontrakt åligger dessa bolag. Moderbolagsförbindelsen, som bekräftas 

genom Evry Asa:s underskrift av detta tilläggsavtal, gäller även för de kontrakt 

som framåt kommer att tecknas utifrån avrop på det ingångna ramavtalet. 

3 Tidpunkt för genomförande av överlåtelsen 

Evry Integration AB övertar avtalet enligt detta tilläggsavtal 3 när samtliga parter 

undertecknat avtalet, dock tidigast den 1 januari 2016. 

4 Övriga avtalade villkor 

Samtliga villkor i Ramavtalet med tillhörande ramavtalsbilagor och Tilläggsavtal ska i 

övrigt i tillämpliga delar gälla med oförändrade villkor. 

Detta tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Stockholm den ……….……..  2015 Uppsala den ………………… 2015 
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