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Vasa sjukvårdsdistrikts anvisning för hantering av avtal 

       
 

1. Syftet med avtalshantering  
 

De bestämmelser i kommunlagen som berör riskhantering och intern kontroll berör också 

avtalshantering. Det krävs en stark ägarstyrning för att avtalen ska inta en central roll i 

ledningen av samkommunen. I praktiken omsätts ägarstyrningen i samband med 

förhandlingar som förs med avtalsparter, i samband med beredning av avtal och i de 

upprättade avtalen samt i samband med övervakningen av avtalen. Avtalsprocesserna och de 

personer som ansvarar för avtalen bör vara klart fastställda i samkommunen. Det 

organiseringsansvar som fastställs i kommunallagen inrymmer en skyldighet att tillse 

ingångna avtal. En försummelse av tillsynsskyldigheten innebär att organiseringsansvaret inte 

har förverkligats.  

Enligt § 21 i VSVD:s förvaltningsstadga är styrelsen ålagd att avge noggrannare instruktioner 

om avtalshantering. 

 

Denna anvisning är en uppdaterad version av den anvisning som VSVD:s styrelse godkände 

19.6.2017.  

I denna anvisning fastställs avtalsprocesser och instruktioner som bland annat hänför sig till 

riskbedömning, beredning, övervakning, informationsutbyte, rapportering och 

ansvarspersoner som anknyter till avtal.  

Denna anvisning är avsedd för alla anställda och tjänsteinnehavare som medverkar i 

avtalshanteringen i olika roller i sjukvårdsdistriktet, såsom i egenskap av beredare, 

kontaktpersoner för avtal, undertecknare, lagrare eller användare. 

 

2. Avtalshantering som begrepp  

 

I snäv betydelse omfattar avtalshantering de uppgifter som ska utföras efter att ett avtal har 

ingåtts, såsom övervakning av verkställandet av projekt, hantering av betalningar och 

upprätthållande av dokument som hänför sig till avtalet. Avtalshantering omfattar även 

avtalsberedning, avtalssubstans samt verkställande av avtalet jämte den praxis och de 

dokument som hänför sig till avtalet.  

 

3. Temaområden som hänför sig till avtalshantering 

 

Avtalshantering omfattar följande delområden:  

 

• Aktörer, uppgifter och ansvar  

• Beredning, förhandling, uppgörande och hantering av avtalsdokument  

• Uppföljning och tillsyn av avtal (reklamationer osv.) 

• Förändringshantering av avtal  

• Utgång och förnyande av avtal samt fortsatta åtgärder som hänför sig till dessa.  

 

4. Avtalens livscykel 

 

Avtalshantering omfattar avtalens hela livscykel: beredning och uppgörande av avtal, 

eventuella avtalsförhandlingar, lagring av avtal, avtalsuppföljning, utgång av avtal samt 

arkivering av avtal och förstöring av avtal efter utgången av förvaringstiden.  
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De viktigaste i avtalshanteringen är att ansvaret för avtalet under dess livscykel fastställs i 

förväg. Det väsentliga är att alla avtal uppgörs i skriftlig form och att man har ett 

avtalsregister dit alla avtal lagras. Registret utgör ett avtalshanteringssystem och är ett viktigt 

verktyg för avtalshanteringen. I VSVD används systemet Cloudia och det används alltid då 

det är möjligt. Alla centrala angelägenheter som hänför sig till avtal, bland annat 

reklamationer, ändringar av avtal osv. införs i detta system för att VSVD:s anställda i 

uppgifter som anknyter till ifrågavarande avtal ska ha tillgång till nödvändiga och aktuella 

uppgifter som hänför sig till samtliga avtal. 

 

5. Förteckning över avtalstyper samt olika avtalsvillkor 

 

VSVD:s olika verksamhetsområden och enheter uppgör olika avtal som hänför sig till 

varierande verksamhetsprocesser. Sådana avtalstyper är bl.a.:  

 

• Avtal om upphandling av tjänst 

• Avtal om upphandling av varor 

• Entreprenadavtal 

• Arrendeavtal 

• Hyresavtal för rum 

• Arbetsavtal  

 Finansieringsavtal 

 Projektavtal 

 Förlikningsavtal 

 Samarbetsavtal 

 Intentionsavtal 

 Serviceavtal (där VSVD är serviceproducent) 

 Bolagsrättsliga avtal (t.ex. delägaravtal)  
 

Allmänna villkor som gäller för de flesta avtalstyper  

• Namn på avtalet  

• Avtalsbeteckning (avtalsnummer eller diarienummer)  

• Avtalsparter  

• Avtalsparternas Fo-nummer  

• Avtalsparternas kontaktperson eller kontaktpersoner (s.k. ansvarspersoner) 

• Avtalets begynnelsedag  

• Utgångsdagen för tidsbundna avtal eller uppsägningstiden för fortlöpande avtal  

• Det beräknade totalvärdet på avtalet  

• Eventuella prisjusteringsvillkor och eller indexvillkor  

 

Typiska exempel på villkor som införs i avtal:  

• Avtalets bakgrund, syfte och föremål  

• Avtalsparternas ömsesidiga ansvar  

• Optionsperioder  

• Utgör avtalet en del av ett ramarrangemang  

• Uppgifter om ramavtalet (om avtalet utgör en del av ett ramarrangemang)  

• Fakturering och betalningsvillkor, uppgifter om nätfakturering, mervärdesskatt  

• Eventuell förskottsbetalning/garantier  

• Leveranstid  

• Uppgifter om leveransen, leveransvillkor osv.  

• Avtalsuppföljning  



• Anmälningsskyldighet  

• Försäkringar  

• Garantivillkor  

• Fel, dröjsmål, reklamation och påföljder  

• Oöverstigligt hinder  

• Immaterialrättigheter  

• Datasäkerhet, dataskydd 

• Sekretess  

• Assistans vid utgången av avtalet  

• Skadestånd och/eller avtalsvite  

• Hävning av avtal  

• Uppsägning av avtal  

• Ändring av avtal  

• Överföring av avtal  

• Underleverantörer  

• Lag som tillämpas på avtalet och avgörande av meningsskiljaktigheter  

• Förteckning över bilagor som hör till avtalet, inklusive allmänna avtalsvillkor (t.ex. JYSE)  

• Efterlevnadsordning för dokument  

• Datum och underskrifter  

 

-JYSE 2014 (varor) 

-JYSE 2014 (tjänster) 

-JIT 2015 (IT-upphandlingar) 

-YSE 1998 (byggnadsentreprenader) 

 

Det är viktigt att observera att de bilagor som bifogas till avtalet, såsom allmänna 

avtalsvillkor och deras tillämplighet, också måste granskas som en del av det ifrågavarande 

avtalet.  

 

I avtalet ska det i regel finnas en klausul om avtalsvite eller annan konsekvens om  

avtalsvillkoren bryts.  

 
Här nedan är ett exempel på klausul om avtalsvite som införts i ett serviceavtal: 

 

”Om serviceproducenten inte hörsammar de i bilaga ”Servicebeskrivning” specificerade minimikrav 

som ställs på den personal som tillhandahåller tjänsten har beställaren rätt till avtalsvite utan att 

behöva påvisa att han har lidit skada på grund av försummelse från serviceproducentens sida. 

Serviceproducenten är skyldig att betala vite till Beställaren för varje försummelse av 

de villkor (Bilaga 1) som ställs på serviceproducentens personal, enligt nedan varande 

klassificering. 

Beloppet på avtalsvitet är xx € för varje försummelse: 

 då läkaren inte kommer till sitt arbetspass, ingen vikarie 

 då det i ett arbetspass med tre läkare finns mer än en med. kand. 

 vid enspråkighet – tjänsten motsvarar inte språkkunskapskravet” 

 

 

 

 



 

6. Avtalsprocess 

 

6.1. Aktörerna i avtalshanteringen och deras uppgifter  

 

Vid planeringen av avtalsvillkoren ska man ta i beaktande vilken roll VSVD har i 

ifrågavarande avtal. Respektive avtalstyp har en egen bakgrundsprocess som ligger till grund 

för att ett avtal uppstår, men trots det så styrs respektive avtalstyp på allmän nivå av likartade 

mål.  

 

I utvecklandet av avtalshanteringen finns det många sådana delområden som är gemensamma 

för alla avtal och som ständigt måste uppföljas och utvecklas:  

• beredningen, uppgörandet och hanteringen av avtalsdokument, innehållet i avtalsvillkor 

samt uppgörandet eller utvecklandet av avtalsmodeller  

• roller och ansvar som hänför sig till hanteringen av avtalens livscykel: avtalsregister och 

arkivering, uppföljning och reklamering av hur avtalet omsatts i praktiken, avtalsförändringar 

samt avtalets avslutande  

 

Nedan finns en beskrivning av de centrala aktörer som hänför sig till avtalshantering och 

deras uppgifter. 

  

En beslutsfattare fattar beslut om avtalet och undertecknar avtalet eller i enskilda fall 

befullmäktigar en annan person att underteckna avtalet. Beslutsfattaren bestäms i lag eller i § 

151 av VSVD:s förvaltningsstadga. Se också den anvisning om upphandlingsbefogenheter 

som anslutits till denna anvisning som bilaga 1. 

 

Avtalets kontakt-/ansvarsperson ska anges i avtalet. I varje avtal som VSVD ingår ska 

vardera avtalspartens kontaktpersoner vara angivna i avtalet. Ifrågavarande person har i 

beredningsfasen av avtalet fastställts som den person som ansvarar för avtalet på VSVD:s 

vägnar och till vars ansvarsområde avtalet hör och som känner till innehållet i avtalet. Vid 

behov kan ansvaret för kontaktpersonerna i avtalet fördelas exempelvis så att man separat 

fastställer en kontaktperson för frågor som hänför sig till leveranser och en kontaktperson för 

de frågor som hänför sig till avtalet.  

 

Centrala frågor som i övrigt måste tas i beaktade är vem/vilka:  

 

1. sörjer för att avtalet undertecknas av företrädare som har befogenhet att underteckna 

avtalet för avtalsparterna och att avtalet jämte bilagor sparas i VSVD:s 

avtalshanteringssystem (register) Cloudia 

2. sörjer för att personuppgifterna i avtalsregistret hålls ajour: kontaktpersoner  och 

sammansättningen i den nödvändiga uppföljningsgruppen eller styrgruppen   

3. följer upp avtalet och tillser att avtalet hörsammas samt sörjer för informationsspridningen 

i den egna organisationen och informeringen av den andra avtalsparten; därutöver är det skäl 

att överenskomma om hur informationsspridningen ska skötas i VSVD  

4. sörjer för att mötesprotokoll för eventuella uppföljningsgrupper eller styrgrupper eller 

övriga promemorior som hänför sig till avtalets tematik sparas i avtalsregistret  

5. sörjer för att reklamationer görs till övriga avtalsparter och sparas i 

avtalshanteringssystemet  

6. påtalar vid behov att avtalet bör ändras eller avslutas  



7. ansvarar för att eventuella ändringar som gjorts i avtalet förs in i avtalshanteringssystemet 

och sörjer för upplysningen av ändringen  

8. ansvarar för övervakningen av de tidsfrister som hänför sig till avtalet och för att dessa 

tidsfrister införs i avtalshanteringssystemet  

9. sköter om de åtgärder som hänför sig till utgången av avtalsperioden och vid behov för 

beredningen av ett nytt avtal.  

 

Om inget annat har fastställts så ansvarar den i avtalet angivna kontaktpersonen för ovan 

nämnda avtalsfrågor. De personer som använder sig av avtalet bör för sin del se till att 

kontaktpersonen för avtalet blir upplyst om hur avtalet har omsatts i praktiken och om 

eventuella problem som hänför sig till detta samt om hur många beställningar som gjorts på 

basis av avtalet osv.  

 

En sakkunnig kan delta i beredningen av avtalet eller i vilken åtgärd som helst som hänför 

sig till avtalets livscykel i egenskap av sakkunnig inom det egna området. En sakkunnig kan 

vara en substanssakkunnig inom ett område, konkurrensutsättare av ett upphandlingsavtal 

eller en jurist. Den sakkunniga kan vid behov assistera vid beredningen av avtalet, vid behov 

medverka i förhandlingar, assistera vid uppgörandet av en reklamation osv.   

 

En lagrare för tekniskt in avtalet och eventuella förändringar i avtalsregistret.  

I samband med omfattande eller särskilt viktiga avtal ska kontaktpersonen för avtalet 

dessutom redan i beredningsfasen av avtalet uppgöra en tabell över VSVD:s aktörer och 

deras roller, där de ansvarspersoner och deras uppgifter i anknytning till avtalet skilt anges.  

 

Aktörer, uppgifter och ansvar som hänför sig till avtalshantering har beskrivits i 

tabellen nedan. 
 

Aktör (uppgift)  Beskrivning  Ansvar  

Beslutsfattare  beslutar om avtalet och 

undertecknar avtalet eller i 

enskilda fall befullmäktigar en 

annan person att underteckna 

avtalet. Undertecknandet av 

avtalet kan också ske på basis av 

151 § i förvaltningsstadgan.  

 

Ser till att samkommunens 

ekonomiska och verksamhetsmässiga 

mål förverkligas i det beslutsfattande 

som hänför sig till avtalet.  

 

Beslutsfattaren bestäms i lag eller i 

VSVD:s förvaltningsstadga.  

Kontaktperson för avtalet  Kontaktpersonen för avtalet 

bestäms enligt personens 

ställning och uppgift i 

organisationen.  

 

Kontaktpersonen ska känna till 

avtalet och avtalet ska hänföra 

sig till kontaktpersonens 

ansvarsområde.  

 

Kontaktpersonen för avtalet ska 

anges i avtalet.  

Kontaktpersonen kan enligt 

separat överenskommelse också 

Kontaktpersonen för avtalet utgör en 

central ansvarsperson i fråga om 

avtalet.  

 

 

Kontaktpersonen sörjer för att det 

undertecknade avtalet sparas i 

Cloudia samt att det arkiveras enligt 

VSVD:s anvisningar.  

 

Kontaktpersonerna har till uppgift att 

uppfölja och övervaka verkställandet 

av avtalet och informera den andra 

avtalsparten och den egna 



fungera som ansvarsperson för 

avtalet.  

 

 

 

 

Vid behov kan man utnämna en 

till kontaktperson utöver den 

kontaktperson som ansvarar för 

avtalet i sin helhet. (Denna extra 

kontaktperson kan t.ex. ansvara 

för arbetsprestationer eller 

verkställandet). I dylika fall ska 

de olika kontaktpersonernas 

roller och uppgifter klart anges i 

avtalet.  

 

Avtalskontaktpersonen ska sörja 

för den fakturering som hänför 

sig till avtalet.  

organisationen om detta. Vid byte av 

kontaktperson ska även den andra 

avtalspartens kontaktperson 

omedelbart meddelas skriftligen om 

detta.  

 

Kontaktpersonen ska sörja för att 

observationer som görs i samband 

med avtalsuppföljningen blir införda 

i Cloudia, bl.a. vad som behandlats 

på uppföljningsmöten, 

reklamationer, förändringar i avtal 

eller avslutande av avtal osv.  

 

Kontaktpersoner förhandlar med 

avtalsparten om t.ex. eventuella 

förändringar inom ramen för de 

fastställda befogenheterna.  

 

Kontaktpersonen sörjer för att 

beredningen av ett nytt avtal inleds i 

god tid innan utgången av 

avtalsperioden.  

Kontaktpersonen för avtalet ska 

uppgöra en sammanfattning över 

avtalen till sin egen förman när 

kontaktpersonen slutar i VSVD:s 

tjänst (pension, byte av arbetsplats). 

Förmannen ska se till att han/hon får 

de uppgifter som behövs i fråga om 

avtalen. 

Sakkunnig  Den sakkunniga deltar i 

beredningen av avtalet eller i 

vilken åtgärd som helst som 

hänför sig till avtalets livscykel i 

egenskap av sakkunnig inom det 

egna området.  

 

Den sakkunniga kan vid behov bidra 

med sin  sakkunnighet när avtal 

bereds, vid behov medverka i 

förhandlingar, assistera i 

uppgörandet av reklamationer osv.  

Lagrare  Lagraren för tekniskt in avtalet 

och eventuella förändringar i 

Cloudia.  

Lagrar avtalsdokumentet i Cloudia.  

 

 

 

6.2. Riskbedömning vid beredning av avtal 

 

Vid beredning av avtalsvillkor intar riskhantering en central roll. De risker som hänför sig till 

avtalet måste identifieras.  

Alla avtalsvillkor är viktiga. Betraktat från ett riskhanteringsperspektiv måste särskild 

uppmärksamhet fästas vid följande villkor och formuleringen av dessa villkor, i synnerhet om 

det avtalsunderlag som granskas tillhandahållits av motparten: 

  



- ansvar och skyldigheter,  

- pris och betalningsvillkor,  

- skadestånd,  

- eventuellt avtalsvite,  

- dröjsmål eller fel,  

- reklamering,  

- dataskydd,  

- sekretess 

- immaterialrättigheter  

- uppsägning och hävande av avtalet.  

 

De krav som ställs på avtalet i och med EU:s dataskyddsförordning ska identifieras och 

beaktas vid planeringen av avtalsvillkoren. Till avtal där avtalsparten behandlar 

personuppgifter i VSVD:s register ska man ansluta bilagan ”Vasa sjukvårdsdistrikts villkor 

för handläggare av personuppgifter”, se bilaga xx.  

 

Vid beredningen av avtalsvillkoren ska VSVD:s ekonomiska och verksamhetsmässiga mål 

tas i beaktande  

• Prestationer och annat verkställande, kvantitet och kvalitet ska ligga i linje med VSVD:s 

strategiska mål och/eller beslut som fattats i något av VSVD:s organ  

• Det planerade avtalet får inte stå i konflikt med VSVD:s övriga ålägganden eller ålägganden 

som ställs på VSVD i lag eller i redan befintliga avtal  

• Innehållet på prestationen ska bestämmas i avtalet, likaså hur en prestation ska bekräftas 

som utförd, t.ex. vid periodiseringen av betalningar  

• De uppgifter som den andra avtalsparten ska tillhandahålla i fråga om verkställandet av 

avtalet samt rapportering  

• Påföljder av om prestationen fördröjs eller om en leverans uteblir  

• Avgränsning av VSVD:s ansvar, exempelvis beloppet på det vederlag som VSVD ska 

erlägga  

• Alla särdrag i avtalet ska omsorgsfullt övervägas (inklusive dataskydd, 

immaterialrättigheter, uppsägningsvillkor osv.) 

 

Allmänna villkor - JYSE 2014 (varor), JYSE 2014 (tjänster), JIT 2015 (IT-upphandlingar) 

och KSE 2013) – ska i regel anslutas till avtalet för att de ska utgör en del av avtalet. Det 

räcker inte bara med en hänvisning till de allmänna villkoren. Dessutom bör de allmänna 

villkoren inte bara anslutas till avtalet utan att man gått igenom dem med iakttagande av 

ifrågavarande avtalsförhållande. 

 

Avtalsvillkoren ska, åtminstone till väsentliga delar, vara beredda redan i det skede när en 

upphandling inleds. De avtal som inte föregås av en upphandling ska till tillämpliga delar 

följa samma principer. 

De tjänstemän som bereder avtalet svarar för att avtalets målsättning uppställs, tillräckligt 

beslutsunderlag sammanställs samt att anskaffningsdokument uppgörs och beslut delges. 

Vid upphandlingar följs lagen om offentlig upphandling samt av VSVD:s styrelse fastställda 

upphandlingsdirektiv. Samanskaffningar kan göras inom ramen för samarbetet inom 

specialupptagningsområdet eller via Hansel Ab eller motsvarande samarbetsform. 
 
 
 
 



 

I tabellen nedan beskrivs den beredningsfas som hänför sig till avtalshantering (de 

praktiska faserna i en upphandlingsprocess beskrivs i VSVD:s 

upphandlingsanvisningar). 
 

Processfas  Beskrivning  Beaktansvärt  

Ett beredningsuppdrag ges  Ett initiativ till beredning av 

ett avtal  

 

Kräver en anslutning till 

avtalet att VSVD genomför 

ett anbudsförfarande  

Om uppgörandet av avtalet 

kräver ett anbudsförfarande 

inleds en beredning av ett 

avtal  

 

Beredning av 

anbudsförfarande  

Ett anbudsförfarande bereds   

Intern beredning  Intern beredning för ett 

eventuellt anbudsförfarande 

och för fastställande av 

villkoren i avtalsutkastet.  

I den interna beredningen 

bör man beakta VSVD:s 

beslut som eventuellt 

anknyter till 

beredningsuppdraget och 

sörja för att VSVD:s 

intresse blir bemött i 

avtalsvillkoren.  

 

Vid beredningen av 

villkoren i avtalsutkastet 

bör man ty sig till 

sakkunniga i synnerhet om 

avtalet till ekonomiska eller 

verksamhetsmässiga delar 

är betydande.  

Genomförande av 

anbudsförfarande  

Beredning av de dokument 

som behövs för 

anbudsförfarandet, bl.a. 

avtalsutkast och bilagor som 

ska anslutas till det.  

 

Avtalsförhandlingar i lägen 

där en anslutning till avtalet 

inte kräver ett 

anbudsförfarande  

Om anslutningen till avtalet 

inte kräver ett 

anbudsförfarande kan man 

förhandla om villkoren i 

avtalsutkastet tillsammans 

med avtalsparten.  

 

Förhandling om samarbete 

och avtalet  

Avtalsförhandlingar förs.   

Uppgörande av ett 

avtalsutkast  

Ett avtalsutkast uppgörs på 

basis av föregående process.  

För uppföljandet och 

verkställandet av avtalet ska 

en 

ansvarsperson/ansvarspersoner 

utses för VSVD.  

Kontaktpersonen för avtalet 

ska ha en reell möjlighet 

(tid, kompetens) att tillse att 

avtalet hörsammas.  



Förtrogenhet med 

avtalsutkastet  

Beslutsfattaren gör sig 

förtrogen med utkastet.  

 

Beslut fattas i organ/av 

tjänsteinnehavare  

Beslut om anslutning till 

avtalet.  

 

Undertecknande av avtalet  Det färdiga avtalet 

undertecknas och skickas för 

lagring.  

Bägge avtalsparts 

befogenhet att underteckna 

avtalet ska bekräftas.  

 

6.3. Uppkomsten och undertecknande av avtalet 

 

Ett bindande avtal uppstår i regel när bägge parterna har undertecknat det. 

Ett avtalsförhållande bedöms utgående från privaträttsliga bestämmelser och ett ingått avtal 

binder alltid samkommunen om avtalsparten varit i god tro. Även ett muntligt avtal är 

bindande, vilket innebär att ett jakande svar till ett anbud är bindande. Muntliga avtal ska 

dock alltid undvikas.  

 

Under en avtalsprocess får man inte göra utfästelser som överskrider de egna befogenheterna. 

 

Samkommunens avtal och andra rättshandlingar undertecknas på sätt som fastställs i 151 § av 

förvaltningsstadgan. 

Avtal undertecknas i regel av den som äger rättighet att besluta om ett budgetanslag. Vissa 

upphandlingar berör flera budgetår eller flera ansvarsenheter varför beslutanderätten måste 

delegeras till en tjänsteinnehavare. Om avtalet inte berör användning av budgetmedel 

undertecknas avtalet av den tjänsteinnehavare som enligt 151 § i förvaltningsstadgan har 

ställningsfullmakt till detta. En original version av avtalet ska alltid finnas kvar i VSVD, 

vilket betyder att det inte räcker med en skannad version. 

 

I den separata bilagan om upphandlingsbefogenheter (bilaga 1) fastställs avtalsrätten i de 

vanligaste fallen. 

 

6.4. Registrering av avtal 

 

Alla avtal och förbindelser som inrymmer ekonomiska ålägganden och som VSVD ingått 

med någon annan avtalspart ska registreras i avtalsregistret i Cloudia. 

 

6.5. Uppföljning av avtal under avtalsperioden 

 

För att VSVD:s intresse ska bli bemött under avtalets hela livscykel är det ytterst viktigt att 

verkställandet av avtalet uppföljs och övervakas. När avtalsperioden inleds ska man komma 

överens om och uppgöra ett schema för bland annat följande angelägenheter: 

  

• samarbetspraxisen, mötesarrangemang och anknytande av medverkande: uppföljningsmöten 

o.d. ska införas i kalendern  

• de praktiska tillvägagångssätten vid reklamering  

• upplysning, hörande och anknytande av eventuella slutanvändare eller andra centrala 

intressegrupper; utbildningar osv.  

• uppföljningsmöten, kontrollbesök, kvalitetsrapporter o.a. diskussionskanaler;  

• ömsesidig kvalitetsledning och inspektion, uppföljning av fakturering.  

 



Ansvarspersonerna ska under hela avtalsperioden följa upp att avtalet verkställs i enlighet 

med avtalsvillkoren. 

 

För att man ska kunna bekräfta att avtalet blir omsatt i praktiken och för att undvika 

situationer där avtalet är i kraft i onödan är det viktigt att man ser till att informationsutbytet 

är öppet under avtalsförhållandet. Avtalsparterna delar med sig av sina erfarenheter och 

utvecklar verksamheten under hela avtalsperioden (t.ex. arbetsgrupper, utvecklingsmöten, 

diskussionskanaler), och ger regelbundet feedback till varandra. 

 

Avtalsuppföljningen under avtalsperioden: 

 

Processfas  Beskrivning  

Lagring av avtalet  Efter undertecknandet av avtalet lagrar lagraren avtalet i 

avtalsregistret Cloudia.  

Avtalsuppföljning  Ansvarspersonen ska redan i beredningsfasen se till att det 

finns fungerande procedurer för uppföljningen av avtalet. 

Uppföljningen utgör också en del av organisationens interna 

kontroll. Avtalet ska uppföljas under hela avtalsperioden 

med tanke på det följande avtalet: hur har man lyckats 

verkställa avtalet, är den nuvarande avtalsparten lämplig och 

vad bör tas i beaktande i beredningen av ett eventuellt nytt 

avtal.  

Avtalsbaserad fakturering  Det är viktigt att sörja för den avtalsbaserade faktureringen 

(försäljningsfaktura) eller kontrollen och godkännandet av 

avtalsbaserade fakturor (köpfakturor). Faktureraren samt den 

som kontrollerar och godkänner köpfakturor ska vara 

tillräckligt insatt i avtalsinnehållet för att kunna bekräfta 

fakturans korrekthet.  

Utgången av avtalsperioden  När avtalsperioden för ett tidsbundet avtal håller på att utgå 

behövs det en blänkare som påminner om att avtalet håller på 

att utgå. Avtalspersonen för avtalet ska sköta om att så är 

fallet. 

Förlängning av ett fortlöpande 

avtal  

Ansvarspersonen måste följa upp verkställandet av ett 

fortlöpande avtal under avtalets giltighetstid och sörja för att 

avtalet, om det förlängs, är fördelaktigt för VSVD. 

Förändringsbehov  Vid uppföljningen av ett giltigt avtal kan det uppstå ett 

behov till att göra förändringar som måste tas i beaktande. 

Dock måste exempelvis de begränsningar som fastställs i 

upphandlingslagstiftningen tas i beaktande (väsentlig 

förändring som kräver en ändring av avtalsvillkoren).  

Förhandling om 

avtalsförändringar och 

beredning av beslut  

Förändringsbehov ska överläggas med avtalsparten.  

Beslut om ändring eller 

avslutande av avtal  

Det krävs ett beslut av en behörig aktör om avtalet ska 

ändras eller avslutas, såvitt det finns förutsättningar för att 

avsluta avtalet.  

Lagring av det ändrade avtalet  Ändringarna lagras i Cloudia.  



Arrangemang som hänför sig 

till avslutandet av 

avtalsförhållandet  

När avtalet utgår ska ansvarspersonen bekräfta att utgången 

av avtalet inte förorsakar några avbrott i organisationens 

verksamhet. När avtalet utgår ska man bedöma hur avtalet 

har verkställts under avtalsperioden. När ett avtal i övrigt har 

utgått kan det kvarstå rättsliga ålägganden som fortfarande är 

giltiga, exempelvis immaterialrättigheter, garantivillkor, 

sekretessfrågor.  

Arkivering av avtalet  Ett utgånget avtal arkiveras enligt 

arkiveringsbestämmelserna.  

 

6.6 Reklamation av avtal och den informationsgången som hänför sig till denna  
 

Reklamationsprocessen görs enligt de principer som finns fastslagna i sjukvårdsdistriktets 

anvisning. Anvisningen finns på intranätet under allmänförvaltningens och 

sjukvårdsförvaltningens ”stadgor och bestämmelser”. 

 

Reklamationen ska dokumenteras i Cloudia. 

 

Avtalets ansvarsperson ska genast meddela sin förman om eventuella störningar i 

leveranserna eller om det inletts en process att utreda brott mot avtalet. Om myndigheter 

behöver informeras om bristerna för att de för sin del ska  kunna vidta åtgärder bör de genast 

informeras. Avtalets ansvarsperson ska se till att reklamationsmeddelandet blir dokumenterat 

i Cloudia.  

 

6.7 Uppföljning och övervakning av fakturering 

 

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid uppföljning och övervakning av fakturering. Det är 

viktigt att kontaktpersonen för faktureringen fastställs redan i samband med beredningen av 

avtalet. Om inget annat har fastställts så ansvarar avtalets kontaktperson för uppföljningen 

och övervakningen av avtalet. Kontaktpersonen eller den person som uttryckligen utnämnts 

att följa upp faktureringen sörjer och ansvarar för att uppföljningen och övervakningen av 

den fakturering som hänför sig till ifrågavarande avtal görs i enlighet med det som står i 

avtalet.  

 

6.8 Ändring av avtalsvillkor 

 

Det kan uppstå ett behov av att göra ändringar i avtalsvillkoren under avtalets giltighetstid, 

exempelvis på grund av leveranstider eller prisförändringar eller tilläggsarbeten. I fråga om 

långvariga avtal eller avtal som euromässigt är betydande kan det uppstå behov att göra också 

andra förändringar som kan få konsekvenser för avtalsparternas ansvar och skyldigheter.  

 

I 136 § av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) stadgas det om 

väsentliga ändringar i avtal. Avsikten är att precisera de situationer där en ändring betraktas 

som en väsentlig ändring av avtalet.  

På grund av principen om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare får 

man inte göra s.k. väsentliga ändringar i upphandlingsavtal eller ramavtal efter 

upphandlingsbeslut. En ändring anses vara en väsentlig ändring om upphandlingsavtalet eller 

ramavtalet till följd av ändringen till sin övergripande karaktär  skiljer sig från det 

ursprungligen uppgjorda avtalet. Förslag till ändringar i upphandlingsavtal ska alltså alltid 



bedömas utgående 136 § av upphandlingslagen. Om ändringar görs i avtalet ska de göras på 

det sätt som överenskommits i avtalet angående ändringshantering, antingen skriftligt eller på 

annat elektroniskt dokumentationssätt beroende på vad som ska ändras. Ändringen måste 

först godkännas av en behörig aktör. Observera att detta gäller även exempelvis tilläggs- och 

ändringsarbeten.  

Om det blir aktuellt att göra ändringar i avtalsvillkoren ska man utgångsmässigt alltid ta 

kontakt med inköpsenhetens representant eller VSVD:s jurist. 

Avtalsändringarna ska lagras, och informeringen om ändringarna ska göras på det sätt som 

överenskommits i avtalshandlingen, men även inom organisationen för att alla nödvändiga 

aktörer ska bli upplysta om ändringarna. 

 

6.9 Ändring, uppsägande eller hävning av avtal i praktiken 

 

Avtalsändringen ska införas i Cloudia för att avtalet i registret alltid ska vara aktuellt. På 

samma sätt ska en uppsägning eller hävning dokumenteras. Det huruvida en avtalspart har 

rätt att ensidigt ändra ett avtal avgörs i första hand av huruvida denna möjlighet finns 

inskriven i avtalet och om lagstiftningen medger det. Om denna rättighet inte finns inskriven i 

avtalet kan ingendera parten ensidigt ändra ett avtal. 

 

Att säga upp eller att häva ett avtal är olika sätt att avsluta avtalets giltighet. Hävning betyder 

att avtalet genast upphör att gälla. En hävning blir aktuell när avtalsparten på ett väsentligt 

sätt brutit mot avtalet medan en uppsägning är ett sätt att avsluta ett avtal som inte längre kan 

ses fylla sitt syfte. 

Ett tidsbundet avtal görs som namnet antyder på en viss tid och upphör vid den avtalade tiden 

och kan i allmänhet inte sägas upp i förtid. 

 
6.10. Efterkontroll av avtal 

 

Utöver den avtalsuppföljning som ska göras under pågående avtalsperiod är det motiverat att 

bl.a. ansvarspersonen efter utgången av avtalet gör en bedömning av hur man lyckats i 

verkställandet av avtalet och vad som bör tas i beaktande när man eventuellt ska bereda ett 

nytt avtal. Då bör man i synnerhet iaktta följande angelägenheter:  

  

• Hur har avtalsparterna skött sina avtalsålägganden?  

• Hur har de mål som uppställts i avtalet uppnåtts?  

• Hur bedömer användarna och övriga intressegrupper att avtalet har blivit omsatt i 

praktiken?  

• Vad har orsakat eventuella problem och meningsskiljaktigheter, och hur har de lösts?  

• Vad har varit bra i avtalsförhållandet och vad kunde ha gjorts på ett annat sätt? 

 

 

 

Ansvariga för avtalshanteringen: 

 

Förvaltningsdirektören och juristen 
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UPPHANDLINGSBEFOGENHETER I VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 
 
I Vasa sjukvårdsdistrikt fastställs upphandlingsbefogenheterna utgående från det momsfria värdet på 
upphandlingen. I budgeten godkänner fullmäktige bindande uppgiftsspecifika mål för samkommunens 
verksamhet och ekonomi samt de anslag och beräknade inkomster som målen kräver samt mål för 
samkommunkoncernens verksamhet och ekonomi. 
 
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt fastställer årligen de ansvarspersoner som på resultatenheterna har 
befogenhet att göra enskilda upphandlingar som omfattas av driftsbudgeten och görs inom ramen för 
de årligen fastställda anslagen. På vårdenheter är det vanligen en överläkare och avdelningsskötare som 
fungerar som ansvarspersoner. Inom serviceområdena för förvaltning och försörjning fungerar 
enheternas chefer eller tjänsteinnehavare som ansvarspersoner. 
 

UPPHANDLINGSSLAG 
 

Värde (MOMS 
0%) 

BESLUTSFATTARE UNDERTECKNARE 
AV AVTAL 

ÖVRIGA VILLKOR 

Lagerbeställningar och 
upphandlingsförslag till 
inköpsenheten 

Inom ramen för 
driftsbudgeten 

Person med rättighet 
att göra beställningar 

 Då värdet på en 
enskild produkt 
överskrider 2 000 € 
krävs det ett 
skriftligt beslut av 
avdelningens 
ansvarsperson. 

Apparatur, tjänster 
(visstids) och 
konsumtionsvaror. 
 

< 15 000 € Resultatenhetens 
ansvarsperson 

Resultatenhetens 
ansvarsperson 

Upphandlingar ska 
planeras och 
förverkligas 
tillsammans med 
inköpsenheten. 

Hyrning av apparatur 
och tjänster 
- tidsbestämt 
 
 
- Ikraft tillsvidare  

 
 
< 15 000 € 
 
 
> 15 000 € 

 
 
Resultatenhetens 
ansvarsperson 
 
Serviceområdets chef 

 
 
Serviceområdets chef 
 
 
Ansvarsområdets chef 

Upphandlingar ska 
planeras och 
förverkligas 
tillsammans med 
inköpsenheten. 

Investering (apparat) 
som görs på basis av 
den budget som 
godkänts i fullmäktige 

15 001–50 000€ Förvaltningsdirektören Förvaltningsdirektören Centraliserad 
upphandlingsbefog
enhet 
 (förvaltningsstadga 
§ 29) 
Upphandlingar ska 
planeras och 
förverkligas 
tillsammans med 
inköpsenheten. 

Investering (apparat) 
som görs på basis av 

> 50 000 € Förvaltningsdirektören 
och 

Förvaltningsdirektören 
och 

Centraliserad 
upphandlingsbefog
enhet 
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den budget som 
godkänts i fullmäktige 

sjukvårdsdistriktets 
direktör tillsammans 

sjukvårdsdistriktets 
direktör tillsammans 

 (förvaltningsstadga 
§ 29) 
Upphandlingar ska 
planeras och 
förverkligas 
tillsammans med 
inköpsenheten. 

Icke-budgeterade 
investeringar 

> 15 000 € 
 
>50 000 

Styrelsen 
 
Styrelsen 

Förvaltningsdirektören  
 
Förvaltningsdirektören 
och sjukvårds-
distriktets direktör 
tillsammans 

 

Bulkvara 
(konsumtionsförnöden
heter) 
 

 Inköpschefen Inköpschefen  

Tjänster (exklusive 
läkartjänster) 

> 15 000 Ifrågavarande 
serviceområdeschef 

Serviceområdets 
chef/chefen för 
diagnostikcentret 

Upphandlingar ska 
planeras och 
förverkligas 
tillsammans med 
inköpsenheten. 

Läkartjänster 
(tidsbestämt) 
 
  
(tidbestämda och i kraft 
tillsvidare) 

15 000 – 
50 000 €  
 
 
> 50 000 € - 

Ansvarsområdets chef 
 
 
 
Ansvarsområdets chef 

Ansvarsområdets chef 
och chefsöverläkaren 
 
 
Chefsöverläkaren och 
sjukvårdsdistriktets 
direktör tillsammans 

Centraliserad 
upphandlingsbefog
enhet 
(förvaltningsstadga 
§ 29) 

Byggentreprenader - 
byggtjänster och 
byggprojekt 
 

< 50 000 € 
 
> 50 000 € 

Tekniska direktören 
 
Förvaltningsdirektören 
och 
sjukvårdsdistriktets 
direktör tillsammans 

Tekniska direktören 
 
Förvaltningsdirektören 
och 
sjukvårdsdistriktets 
direktör tillsammans 

 

Hyresavtal för 
fastigheter 
(uthyrning och hyrning) 

 Tekniska direktören Fastighetsingenjören 
tillsammans med  
Tekniska direktören 

Centraliserad 
upphandlingsbefog
enhet 
 (förvaltningsstadga 
§ 29) 

Kortfristiga lån 
 
Övriga (budget) lån 

 Förvaltningsdirektören 
 
Fullmäktige 

Ekonomidirektören 
 
Förvaltningsdirektören 
och 
sjukvårdsdistriktets 
direktör tillsammans 

Centraliserad 
upphandlingsbefog
enhet 
förvaltningsstadga 
§ 29) 



 

Leasing 
 

> 15 000 € VSVD:s styrelse Förvaltningsdirektören 
och 
sjukvårdsdistriktets 
direktör tillsammans 

 

Service och underhåll 
 

< 25 000 € 
 
 
> 25 000 € 

Sjukhusingenjören 
(medicinsk apparatur) 
 
Sjukhusingenjören 
(medicinsk apparatur) 
 
Underhållschefen 
(VVSA) 

Sjukhusingenjören 
(medicinsk apparatur) 
 
Tekniska direktören 
 
 
Tekniska direktören 

 
 
 
 
 
 
Gäller endast 
underhåll, inte 
investeringar 

ICT 
(både budgeterade 
egna avtal och avtal via 
2MIT) 
 
Icke budgeterade 
investeringar 
 

 IT-direktören 
 
 
 
 
Styrelsen 

IT-direktören 
 
 
 
 
IT-direktören 
 

 

Samarbete  Serviceområdets eller 
ansvarsområdets chef 

Den / de tjänstemän 
som enligt 
förvaltningsstadgan 
ansvarar för 
ifrågavarande 
verksamhet 

 

Försäljning eller 
donation av lösöre 

 Förvaltningsdirektören Förvaltningsdirektören Förvaltningsstadga 
65 § 

Försäljning av tjänster  Serviceområdets 
chef/chefen för 
diagnostikcentret/ 
Förvaltningsdirektören 

Serviceområdets 
chef/chefen för 
diagnostikcentret/ 
Förvaltningsdirektören 

 

Inhouse-tjänster 
 (rengörings-tjänster, 
närings-tjänster och 
tvätteritjänster) 
 
Ändringar av redan 
ingångna avtal 

 Förvaltningsdirektören 
 
 
 
 
Ursprungliga 
beslutsfattaren 

Förvaltningsdirektören 
 
 
 
 
Ursprungliga 
undertecknaren 

Gäller huvud-
avtalen 

Optioner (avtal) 
 
 
 
Överföring av avtal 
 

 Ursprungliga 
beslutsfattaren 
 
 
Ursprungliga 
beslutsfattaren 

Ursprungliga 
undertecknaren 
 
 
Ursprungliga 
undertecknaren 

Om 
prisförhöjningen är 
>5% förs beslutet 
upp till följande 
beslutsnivå 
 

Styrelsen 27.4.2020 



 

 

Förslag till anskaffning av respirator för intensivvård år 2020 
 
I det aktuella pandemiläget är det motiverat att förbereda sig på att åtminstone följande 
kvartal präglas av många, långvariga vårdperioder som kommer att kräva respiratorvård. 
De flesta av Vasa centralsjukhus befintliga respiratorer som är bäst lämpade för intensivvård 
är redan 10-20 år gamla (totalt ca 10). Vi har fått en offert på en ny respirator som 
överläkaren för intensivvården starkt rekommenderar.  
 
Totalpriset för den här offerten som inrymmer en Dräger-respirator som lämpar sig för 
intensivvård jämte en respirator i fullt användbart skick, vilken lämpar sig för intensivvård av 
barn (demonstrationsapparat), uppgår till 23 900 euro. 
Det här jämförbart med tidigare erhållna uppgifter enligt vilka priset på en ny är 19 900 euro 
och priset på en demonstrationsapparat är 3 000 euro. 
 
Centralsjukhuset har en respirator alltid redo som lämpar sig för vården av barn, men den 
skulle nu på detta sätt helt frigöras från vården av vuxna. 
 
Det är fråga om ett byte där vi skulle överlåta vår äldsta Dräger-respirator som vi fortfarande 
använder. Fördelen med den här affären är att vi inte skulle behöva överlåta den gamla 
maskinen innan epidemiläget klart är över/ klart håller på att gå över. 
 
Ifrågavarande anskaffning finns inte med i budgeten för år 2020, men en 
operationssalsrespirator som finns på A-listan för i år kunde bytas ut mot ifrågavarande 
anskaffning. 
 
 
 
 
Peter Nieminen 
 
Direktör för det operativa ansvarsområdet 
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