
HACK FÖR HOPP & HÄLSA! 

7-8 oktober, 2021 

 

Tävlingsregler och villkor för att delta  

- I tävlingen finns plats för maximalt 6 st. lag/företag. Anmälan för att delta görs senast den 

20/8 på www.ehealtharena.se/aktuellt/hack-for-hopp-och-halsa. Genom att anmäla sig till 

Hackathonet binder det anmälda företaget sig till nedan villkor.  

 

- Deltagande företag utses genom lottning bland inkomna anmälningar.  

 

- Besked om vilka bolag som utsetts genom lottning meddelas senast den 27/8. 

 

- Arrangören förbehålls rätten att ställa in aktiviteten om inte minst fem bolag deltar. 

 

- Varje lag representeras av 1 företag (max 4 deltagare), 2 st. studenter, 1 st. 

brukarrepresentant (anhörig) samt 1 anställd från socialförvaltningen i Kalmar kommun. Det 

innebär att varje lag maximalt kan bestå av 8 personer. Lagens sammansättning meddelas 3 

veckor innan genomförandet av Hack för Hopp och Hälsa. 

 

- Hack för Hopp och hälsa är en del av en upphandling. Det företag som vinner tävlingen åtar 

sig att ta fram ett anbud för att omsätta det vinnande bidraget till en fullt fungerande tjänst. 

Anbudet ska bl.a. innehålla detaljerad genomförandeplan, tidsplan samt ett pris för 

genomförandet. Kostnaden får maximalt uppgå till 350 tkr, exklusive mervärdesskatt. Inga 

ytterligare kostnader får förekomma.  

 

- Kreditupplysning kommer att genomföras på samtliga deltagande företag. Nivå på bolagets 

ekonomiska hälsa för att få delta ska vara nivå ”medel” enligt creditsafe.  

 

- Tävlingsbidraget får ej vara publicerat tidigare och ska vara det deltagande lagets egna idé 

och lösning. 

 

- Samtliga deltagare ska presentera sina bidrag inför övriga deltagare, jury och arrangörer. Det 

vinnande bidraget utses av en jury bestående av representanter från Linnéuniversitetet, 

Region Kalmar län, Kalmar kommun, en brukarorganisation samt ett icke tävlingsdeltagande 

företag. Beslutet från jury går ej att överklaga.  

 

- Uppkoppling till Internet kommer att finnas i lokalen för Hackathon. Övrig nödvändig teknisk 

utrustning som t.ex. datorer behöver resp. företag/deltagare ha med sig. 

 

- Under eventet kommer det att fotograferas och filmas. Materialet kan komma att användas i 

sociala medier, trycksaker, på webben eller i andra sammanhang. Likaså kommer eventuellt 

delar av eventet att sändas live och marknadsföras publikt. Vill Företaget inte att bilder där 

företaget eller företagets anställda finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta 

http://www.ehealtharena.se/aktuellt/hack-for-hopp-och-halsa


arrangörerna. Information om hur Kalmar kommun hanterar personuppgifter finns att läsa 

på https://kalmar.se/integritetspolicy 

 

  

https://kalmar.se/integritetspolicy


- Rättigheter 

 

o Fram till godkänd leverans äger Kalmar kommun full äganderätt över det vinnande 

bidraget inkluderat samtliga immateriella rättigheter inklusive upphovsrätten med 

rätten att ändra och korrigera i resultatet och överlåta det vidare. Företaget har inte 

utan Kalmar kommuns skriftliga medgivande rätt att utnyttja resultatet i sin fortsatta 

verksamhet. Företaget ska gentemot anlitad Underleverantör göra förbehåll för 

Kalmar kommuns här föreskrivna rätt till resultatet. 

 

o Efter godkänd leverans erhåller Kalmar kommun en kostnadsfri, icke exklusiv 

nyttjanderätt i tre år om inget annat skriftligen överenskommits mellan bägge parter. 

Kalmar kommun får dock inte överlåta resultatet vidare utan företagets samtycke.  

 

o I avtalet som skrivs med vinnande företag ska det framgå vilka rättigheter som 

Kalmar kommun ska erhålla till andra materiella och/eller immateriella resultat, 

inbegripet dokumentation, som levererats till Kalmar kommun som en följd av 

Företagets utförande av levererad tjänst och som inte omfattas av avtalad 

specifikation. Punkten Rättigheter första stycket ovan ska här gälla på motsvarande 

sätt som för ett Resultat om Parterna inte föreskriver att punkten Rättigheter andra 

stycket eller annan reglering ska gälla. Företaget får inte publicera eller på annat sätt 

nyttja utredningsmaterial eller arbetsresultat till vilka Kalmar kommun har 

rättigheter enligt punkten rättigheter, första och andra stycket, utan Kalmar 

kommuns skriftliga medgivande. Allt sådant material ska överlämnas till Kalmar 

kommun när det inte längre behövs eller senast vid godkänd leverans.  

 

o Vid vidareutveckling av tjänsten ska Kalmar kommun tillfrågas om intresse av att få 

testa nya versioner av tjänsten. 

 

o För övriga bidrag i Hackathonet äger respektive lag samtliga immateriella rättigheter 

inklusive upphovsrätten till sina egna bidrag för en eventuell fortsatt utveckling. 

 

o Kalmar kommun har rätt att avbryta upphandlingen vid två tillfällen: 

1. Efter genomfört Hackathon - I det fall inte något tillräckligt bra förslag inkommit. 

2. Efter lämnande av anbud - I det fall det vinnande företagets offererade pris 

anses vara för högt i förhållande till förväntad effekt eller om anbudet inte anses 

kunna ge förväntad effekt.  

o I det fall upphandlingen blir avbruten äger Kalmar kommun rätten att upphandla det 

vinnande bidraget separat.  

Personuppgifter 

Leverantör ska i samband med avtalstecknande, teckna personuppgiftsbiträdesavtal om Företaget 

kommer att hantera personuppgifter i samband med tjänsten.  

Sekretess och säkerhet 

Part får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om motpartens 

verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör 

motpartens interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för tjänstens genomförande. 

Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som Part kan visa har blivit känd för honom på 



annat sätt än genom tillhandahållandet av tjänsten eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten 

gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.  

I de fall Företaget ges tillgång till enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, skyddad 

information ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Företaget ska informera Konsult och 

anlitad Underleverantör om gällande sekretess. Om Kalmar kommun önskar ska särskild 

sekretessförbindelse undertecknas av Konsult och anlitad Underleverantör innan arbetet påbörjas.  

Sekretess enligt denna punkt gäller även när Kontraktet i övrigt upphört att gälla.  

Företaget ska följa de säkerhetsföreskrifter som Kalmar kommun redovisar från tid till annan samt 

tillse att berörd Konsult och anlitad Underleverantör iakttar dessa föreskrifter. Om 

säkerhetsföreskrifterna förändras efter Kontraktets ingående har Företaget rätt till ersättning om 

Företaget kan påvisa att förändringarna inneburit betydande kostnadsökningar. 

Marknadsföring 

Kalmar kommun äger rätten att marknadsföra och publicera samtliga deltagares företag i samband 

med Hackathonet. Företaget äger inte rätt att använda Kalmar kommuns namn eller det faktum att 

Företaget utför Konsulttjänst åt Kalmar kommun i reklam- och marknadsföringssammanhang utan 

att ha inhämtat skriftligt medgivande från Kalmar kommun. 

 Ansvarsbegränsning 

Kalmar kommun och Företaget ansvarar för skada som denne vållar motparten om skadan orsakats 

på grund av Kalmar kommuns eller Företagets avtalsbrott eller vårdslöshet. Kalmar kommuns 

respektive Företagets skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada. Om inte annat är angivet i 

Kontrakt, är Kalmar kommun respektive Företagets totala skadeståndsansvar under hela Kontraktstid 

per kontraktsår begränsat till 25 procent av Skadeståndsgrundande belopp. Eventuellt utgivet vite 

ska avräknas från skadestånd. Skadeståndsgrundande belopp utgörs av medelvärdet per kontraktsår 

under hela Kontraktstid, av det vid Kontrakts tecknande beräknade totala värdet av Kontrakt 

inklusive optioner. Begränsningarna av Företagets ansvar enligt ovan gäller inte vid brott mot 

regleringar i Kontrakt rörande ersättningsskyldighet till följd av krav från tredje part avseende intrång 

i tredje parts immateriella rättigheter, brott mot tecknat Säkerhetsskyddsavtal eller för skada som 

vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.  

Hävning av avtal 

Kalmar kommun har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om följande omständigheter 

inträffar: 

1. Om Företaget inte fullgör sina åtaganden enligt ovan villkor och rättelse inte sker senast 30 

dagar efter att Kalmar kommun lämnat Företaget en skriftlig begäran om rättelse. 

2. Om Företaget vid tidpunkten för beslutet att tilldela avtalet omfattades av omständigheter 

som framgår av 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket LOU, eller under avtalstiden kommer att 

omfattas av sådan omständighet. 

3. Om Företaget vid tidpunkten för beslutet att tilldela avtalet omfattades av omständigheter 

som framgår av 13 kap. 2 § andra stycket eller 3 § LOU, eller under avtalstiden kommer att 

omfattas av sådan omständighet, om omständigheten är av väsentlig betydelse. 

4. Om Företaget har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter är av väsentlig 

betydelse. 



eller 

5. Om det föreligger något annat väsentligt skäl för hävning. 

Hävning ska ske skriftligen. 

Skadestånd 

Företaget ska hålla Kalmar kommun skadelös för varje skada eller brist som orsakas Kalmar kommun 

på grund av Företagets avtalsbrott. 

Tvistlösning 

Tvist som uppstår i anledning av detta [ramavtal/kontrakt] ska avgöras av allmän domstol med 

Kalmar tingsrätt som första instans. 


