Avtal om köp av Mall för plan för genomförande av YKB fortbildning, utbildning
och information av mallen samt support.
Mellan MUEK AB (Orgnr: 556829-9126) och köpare enligt P.1 Köpare*
har följande avtal träffats:
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Kontakt- och fakturauppgifter
Leverantör:

MUEK AB
Timmervägen 73
921 46 LYCKSELE
Org: 556829-9126
www.muek.com

Kontaktperson 1: Matthias Munther
VD, Projektledare MUEKs nya YKB
email mathias@muek.com
tel 070-535 11 77
Kontaktperson 2: Irene Lönnberg
email irene@muek.com
tel 070-535 35 86
Köpare*:
Företagsnamn (skola):
Adress:
Postnr:
Ort:
Org. nr:
Webb:
Kontaktperson:
Email:
Tel:

Platschef, MUEK AB

**
**
**
**
**
**
**
**
**

Fakturaadress (om annan än ovan):

Faktura postnr:
Faktura ort:
** Obligatoriskt
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Omfattning:

1.
2.
3.
3

MUEK AB levererar till köparen* nedan paket med 3 delar :
Utbildning och information gällande utbildningsplan för genomförande av
YKB fortbildning enligt punkt 3
En eller två färdiga mallar för plan genomförande av YKB fortbildning enligt
punkt 4
Support och konsulting enligt punkt 5

Utbildning:
I paketet ingår en utbildning och information om plan för genomförande.
Den utbildningen blir via TEAMS eller ZOOM på distans via dator nu under
hösten 2020. Den beräknas ta 4-6 timmar, beroende av antal deltagare
och frågor som ställs under utbildningen.
Det kommer att bli minst 2 tillfällen (ev. fler beroende på efterfrågan)
under hösten.
Innehåll:
- Bakgrund
- Syfte
- Genomgång av MUEKs mallar
- Varje delkurs
- Målbeskrivningar
- Ämnesbeskrivningar
- Hur man ändrar i mallen
- Bilaga plan för distansutbildning
- Hur man ändrar i distansutbildningsbilagan
- Tips
- Övriga frågor
Utbildningen är obligatorisk, d.v.s. man kan inte bara köpa
plan för mallar utan utbildning.
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Mallar för plan för genomförande av YKB fortbildning:
I samband med utbildning skickas mall/mallar ut på MUEKs
plan för genomförande av YKB fortbildning.
Det finns en mall för Godstransporter och en mall för
Persontransporter.
I båda planerna ingår bilaga: Genomförande av YKB fortbildning på distans.
Man väljer (se längre ner…) om man skall köpa en eller två mallar.
Man kan använda dessa mallar vid inlämning till TS (Transportstyrelsen)
som de är, med kompletterade uppgifter om sin utbildningsorganisation.
Man kan också göra egna ändringar i dem.
Vi kommer vid utbildningen att visa hur och rekommendera hur man gör
ändringar i dem för att anpassa mot olika förares behov av utbildning.
I köpet ingår även en mål- och ämnesbank som man kan använda
till att ändra i sin plan för genomförande av YKB fortbildning.
Det ingår även intygsmallar för YKB-fortbildning (delkurser och slutlig)
Mallar och mål och ämnesbank är i programmet Excel.
Programvara Excel och viss vana från Excel krävs av köpare.
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Support och konsulting:
Det ingår support på nedan delar från avtalsdatum t.o.m. 2022-12-31
Det ingår fri support på delar man använder från MUEKs
planmallar.
För support av de delar man lägger till själv i sin plan
innan man skickar in den till transportstyrelsen, tillkommer
timkostnad enligt punkt 6.
(men vår tanke är, att efter utbildningen behövs ingen support för att göra
egna tillägg och avdrag från plan mall för inlämning till TS)
Vid ev. support och konsulting på er dialog med Transportstyrelsen beträffande
er/era planer, begär vi att få se er dialog (mail) med dem.
I supporttiden ingår också information ut till er i 1:a hand via en maillista
(kan sedermera bli i ett låst forum med inloggning).
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Pris, betalning:
Priset för paketet är:

Kryssa i minst en ruta

6 900 kr för utbildning, en planmall och support
7 900 kr för utbildning, två planmallar och support
Planmall genomförande YKB fortbildning Gods
Planmall genomförande YKB fortbildning Persontransporter

Pris för konsulting ( se punkt 5) per timme är 975kr/timme
Priser är exklusive mervärdesskatt som tillkommer, betalning mot faktura som
faktureras när avtal inkommit påskriva och 30 dagars kredit.
I priset ingår inte Utbildning på genomförandet enligt plan med olika körscheman
på delkurser, bildspel, filmer, kursfoldrar samt hur man praktiskt genomför distansutbildning mm.
Dock kommer det att gå att köpa till det på MUEK, se mer på www.muek.com
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Information, supporting:
Köpare godkänner genom underskrift att vi får lägga in er i vårt
utbildningsregister för YKB-plan. Och om ni anger mailadress vi får använda
den att maila ut information till er alla samtidigt om ex. nyheter, nya tolkningar
av TS mm (allmän info. och support ut via mail -sedermera kanske ett låst forum)
under avtalstiden som sträcker sig t.o.m 2021-12-31
Övrigt ang. GDPR - se mer information på www.muek.com
Vi har planerat att maila en lista till TS för kännedom om vilka som gått vår
utbildning i planer.
Om ni inte önskar vara med på den listan måste ni själva meddela oss det,
så tar vi bort er från den listan.
Underskrift av avtal innebär ett ja att vara med på listan.
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Garantier:
MUEK AB kan inte lämna garanti på att er/era planer blir godkända av TS,
d.v.s ni kan inte reklamera köpet av utbildning och plan mallar om ni inte
får plan/planer godkända av TS.
(Dock sitter vi då förmodligen i "samma båt", och ni har fri support
utifrån våra mallar avtalstiden ut , d.v.s MUEK AB hjälper er med ev. ändringar.
Detta är en av anledningarna till att vi vill skapa en maillista till er och snabbt
kunna få ut lika information till er alla som tecknat avtal )
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Köparens ansvar:
9.1

Köparen får inte lämna ifrån sig, ge bort, sälja original eller kopia på hela eller delar av
mallar för planer för genomförande av YKB fortbildning, Mål- och ämnesbank samt
intygsmallar köpta av MUEK AB till någon utanför sin egen utbildningsorganisation.
Köparen har ansvar att alla i organisationen fått information och följer 9.1

9.2

Köpet av utbildning på planer och mall för planer avser en per företag/skola/
utbildningsanordnare (en per organisationsnummer).

9.3

Detta innebär också att man kan i sitt köp av utbildning i detta avtal kan skicka
maximalt 2 personer från samma organisationnummer (utbildningsorganisation) till
utbildningen
Det ingår en planmall att använda i en utbildningsorganisation (organisationsnummer).

9.4

Köparen skall delge, visa alla lärare i sin organisation sin inskickade
plan/planer för genomförande av YKB fortbildning.

9.5

Köparen har ansvar att YKB fortbildningen följer den/de inskickade och sedermera
godkända planer/planerna.

9.6

Köparen skall själv skicka in sin/sina planer till TS.

9.7

Avser köparen att söka tillstånd att bedriva YKB-fortbildning hos Transportstyrelsen,
är köparen själv ansvarig att utbildningsorganisationen uppfyller Transportstyrelsens
krav. Köparen skall själv skicka in ansökan om tillstånd.

9.8

Köparen skall följa alla gällande författningar om YKB fortbildning och utbildning.

9.9

Om det framkommer att köparen inte följt punkt 9.1 har MUEK rätt till ersättning
med 45.000kr av köparen.

9.10

Underskrift av köparen här nedan innebär att köparen läst igenom,
accepterat och följer detta avtal i sin helhet.

Övrigt

Efter vi fått in påskrivet avtal kommer ni att kallas på utbildningen och MUEK
mailar er Mall på plan/planer samt Mål- och ämnesbanken.
Utbildningstillfällen se www.muek.com -Nya YKBn
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Underskrifter
Köparen skriver under, behåller ett exemplar och skickar in ett exemplar till MUEK AB

Leverantör
Datum:

Köpare
2022-01-01

MUEK AB
Mathias Munther
Mathias Munther

Datum:
Företag/skola:
Namnunderskrift:
Namnförtydligande:
Titel:

Scanna in avtal och maila in till: info@muek.com
och i samma mail anmäla Er till till MUEKs utbildning: Plan för genomförande av YKBfortbildning.
Går också skicka i brev till MUEK AB, Timmerv. 73, 921 33 LYCKSELE
OBS! Komihåg att spara ner avtalet på din dator innan du skickar tillbakas det via
mail, annars försvinner innehållet.

