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1. Syftet med avtalshantering 
 

I enlighet med kommunlagen ska samkommunen leda och organisera hanteringen av avtal. 

För 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 för Österbottens välfärdsområde (senare samkommunen). I 

praktiken omsätts ägarstyrningen genom förhandlingar som förs med avtalsparter, genom 

beredning av avtal och genom upprättade avtal samt genom tillsyn av avtal. Avtalsprocesserna 

och de personer som ansvarar för avtalen bör vara klart fastställda i samkommunen, varför det 

viktigaste för hanteringen av avtalen är att ansvaret för respektive avtals livslängd har 

fastställts i förväg. Det organiseringsansvar som fastställs i kommunallagen inrymmer en 

skyldighet att tillse ingångna avtal, varför en försummelse av tillsynsskyldigheten  skulle betyda 

att organiseringsansvaret inte har omsatts i praktiken. 

Enligt § 138 i samkommunens förvaltningsstadga ska styrelsen ge närmare anvisningar om 

avtalshanteringen. Denna anvisning är en uppdaterad version av den anvisning som styrelsen 

för den föregående samkommunen, dvs. Vasa sjukvårdsdistrikt, godkände 19.6.2017. I denna 

anvisning fastställs avtalsprocesser och instruktioner som bland annat hänför sig till den 

riskbedömning, beredning, tillsyn, rapportering och det informationsutbyte samt de 

ansvarspersoner som anknyter till avtal. Anvisningen är avsedd för alla anställda och 

tjänsteinnehavare som medverkar i avtalshanteringen i olika roller i samkommunen, såsom i 

egenskap av beredare, kontaktpersoner för avtal, undertecknare, registrerare eller användare. 

 

2. Avtalshantering som begrepp 
 

Avtalshantering omfattar avtalens hela livscykel: beredningen och upprättandet av avtal, 

eventuella avtalsförhandlingar, lagringen av avtal, avtalsuppföljningen, utgången av avtal samt 

arkiveringen av avtal och förstöringen av avtal när förvaringstiden har löpt ut.  

Det viktiga är att alla avtal upprättas 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 samkommunen för välfärdsområdet heter systemet Dynasty och det ska 

alltid användas i mån av möjlighet. Alla centrala angelägenheter som hänför sig till avtal; bland 

annat reklamationer, ändringar av avtal osv. införs i detta system för att samkommunens 
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anställda ska ha tillgång till nödvändiga och aktuella uppgifter som hänför sig till samtliga avtal 

när de utför uppgifter som anknyter till ifrågavarande avtal. 

Avtalshantering omfattar följande fem delområden: 

 Aktörer, uppgifter och ansvar 

 Beredning, förhandling, uppgörande och hantering av avtalsdokument 

 Uppföljning och tillsyn av avtal (bl.a. reklamationer) 

 Hantering av ändringar i avtal 

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

 

3. Olika avtalstyper och avtalsvillkor  

3.1 Avtalstyper 

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

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

grund för att ett avtal uppstår, även om respektive avtalstyp på allmän nivå styrs av likartade 

mål. Samkommunens olika verksamhetsområden och enheter uppgör olika avtal som hänför 

sig till varierande verksamhetsprocesser. Sådana avtalstyper är bl.a.: 
 Upphandlingsavtal (upphandling av tjänster och varor) 

 Serviceavtal för situationer där samkommunen tillhandahåller tjänster 

 Entreprenadavtal 

 Finansieringsavtal 

 Projektavtal 

 Samarbetsavtal 

 Förlikningsavtal 

 Intentionsavtal 

 Hyresavtal (arrende och rumshyra) 

 Arbetsavtal 

 Bolagsrättsliga avtal (t.ex. delägaravtal) 

 
3.2 Allmänna villkor som gäller för de flesta avtalstyper  
Även om man avtalar om olika frågor i olika avtal så inrymmer de flesta avtal allmänna villkor 

som är gemensamma för dem. Dylika gemensamma villkor hänför sig till bl.a. namn och 

beteckning på avtalet, avtalsparter, avtalsparternas Fo-nummer, avtalsparternas 

kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter, avtalets giltighetstid, utgångsdagen för 
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tidsbundna avtal och uppsägningstiden för fortlöpande avtal, avtalets förväntade värde, 

eventuella prisjusteringsvillkor och eller indexvillkor samt datum och parternas underskrifter. 

Därutöver bör avtalet i allmänhet inrymma en klausul om skadestånd och/eller avtalsvite i 

händelse av avtalsbrott. 

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 och det inte finns någon vikarie 

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

 tjänsten motsvarar inte språkkunskapskravet.” 

 
3.3 Övriga typiska villkor 
Utöver ovanstående villkor kan avtalet efter behov kompletteras med följande typiska villkor: 

 Avtalets bakgrund, syfte och föremål 

 Avtalsparternas ömsesidiga ansvar 

 Utgör avtalet en del av ett ramarrangemang, uppgifter om ramavtalet 

 Fakturering och betalningsvillkor: uppgifter om nätfakturering, mervärdesskatt, 

eventuell förskottsbetalning, garantier 

 Uppgifter om leveransen: leveranstid, leveransvillkor osv.. 

 Fel, dröjsmål, oöverstigligt hinder, reklamation och påföljder 

 Hävning av avtal 

 Garantivillkor 

 Försäkringar 

 Avtalsuppföljning 

 Anmälningsskyldighet 

 Immaterialrättigheter och äganderätt 

 Sekretess 

 Datasäkerhet och dataskydd 

 Ändring och överföring av avtal 
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 Assistans vid utgången av avtalet 

 Optionsperioder 

 Underleverantörer 

 Lag som tillämpas på avtalet och avgörande av meningsskiljaktigheter 

 Förteckning över bilagor som hör till avtalet, inklusive allmänna avtalsvillkor, såsom 

t.ex. JYSE 

 Efterlevnadsordning för dokument 

 Leveranstrygghet under kriser eller nödlägen. 

 

I de avtal som är kritiska för tryggandet av verksamheten inom vården ska avtalen alltid 

inrymma villkor om hur man hanterar störningar och om hur kvaliteten följs upp. 

 
3.4 Allmänna avtalsvillkor (YSE) 
För att minimera riskerna vid beredningen av avtal bör man tillämpa allmänna avtalsvillkor, 

dvs. villkor som beretts i förväg och som används i olika typer av avtal. De allmänna 

avtalsvillkorens tillämplighet på det ifrågavarande avtalet måste observeras, samtidigt som 

villkoren bör genomgås med tanke på avtalsförhållandet. Allmänna avtalsvillkor som används 

är JYSE 2017 varor, JYSE 2017 tjänster, JIT 2015 (IT-upphandlingar), KSE 2013 och YSE 

1998 (byggnadsentreprenader).  

 

4. Aktörer i avtalshantering samt deras uppgifter och 
ansvar 
 

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

uppgifter. 

 

4.1 Beslutsfattare 
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 § 

147 av samkommunens förvaltningsstadga. Se också den anvisning som utfärdats om 

upphandlingsbefogenheter som anslutits till denna anvisning som bilaga 1. Beslutsfattaren ser 

till att samkommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga mål förverkligas i det 

beslutsfattande som hänför sig till avtalet. 
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4.2 Avtalets kontakt-/ansvarsperson 
Kontaktpersonen för avtalet ska anges i avtalet. I varje avtal som samkommunen 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 

samkommunens vägnar på basis av personens ställning och uppgift i organisationen. 

Kontaktpersonen känner till innehållet i avtalet i och med att det hänför sig till kontaktpersonens 

ansvarsområde. 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. Vid behov kan man även utnämna en 

kontaktperson som ansvarar för avtalet i sin helhet och dessutom en kontaktperson som 

ansvarar för t.ex. arbetsprestationer eller verkställandet. I dylika fall ska de olika 

kontaktpersonernas roller och uppgifter klart anges i avtalet. 

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

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

avtalet för avtalsparterna och att det undertecknade avtalet jämte bilagor sparas i 

avtalshanteringssystemet (registret) Dynasty 

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

sammansättningen i den nödvändiga uppföljningsgruppen eller styrgruppen 

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

den egna organisationen och informeringen av den andra parten om t.ex. att 

kontaktpersonen har bytts; därutöver är det skäl att överenskomma om hur 

informationsspridningen ska skötas i samkommunen 

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 den andra avtalsparten och sparas i 

avtalshanteringssystemet 

6. påtalar vid behov att avtalet bör ändras eller avslutas samt förhandlar med avtalsparten 

om t.ex. eventuella ändringar inom ramen för de egna befogenheterna 

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 i god tid innan avtalsperioden löper ut. 
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Om inget annat har fastställts så ansvarar den i avtalet angivna kontaktpersonen för ovan 

nämnda frågor. 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. 

Kontaktpersonen för avtalet sörjer för att faktureringsuppgifter som hänför sig till avtalet blir 

överförda till ekonomiförvaltningen för fakturering. 

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

redan i beredningsfasen av avtalet uppgöra en tabell över samkommunens aktörer och deras 

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

Kontaktpersonen för avtalet ska uppgöra en sammanfattning över avtalen till sin egen förman 

när kontaktpersonen slutar i samkommunens tjänst (pension, byte av arbetsplats). Förmannen 

ska se till att han/hon får de uppgifter som behövs i fråga om avtalen. 

 

4.3. Sakkunnig 
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, en konkurrensutsättare av ett upphandlingsavtal eller 

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

medverka i förhandlingar eller assistera vid uppgörandet av reklamationer (noggrannare 

information om reklamationsprocessen finns i kapitel 8 Reklamation). 

 

4.4 Registrerare  
En registrerare för tekniskt in avtalet och eventuella förändringar i avtalsregistret Dynasty.  
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5. Planering och beredning av avtal samt riskbedömning 
i beredningsskedet  
 

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 

 Reklamation 

 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. De avtal där avtalsparten behandlar 

personuppgifter som finns i samkommunens register ska ha bilagan ”Sekretessavtal”, se 

bilaga xx. 

Vid beredningen av avtalsvillkoren ska samkommunens ekonomiska och 

verksamhetsmässiga mål tas i beaktande: 

 Prestationer och annat verkställande, kvantitet och kvalitet ska ligga i linje med 

samkommunens strategiska mål och/eller beslut som fattats i något av 

samkommunens organ. 

 Avtalets förhållande till samkommunens andra förpliktelser eller samkommunens 

skyldigheter som härrör från lagen. Befintliga avtal får inte stå i konflikt med avtalet som 

är under planering. 

 Innehållet på prestationen ska bestämmas, 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. 
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 Påföljder om prestationen fördröjs eller om en leverans uteblir. 

 Begränsning av samkommunens ansvar, exempelvis beloppet på det vederlag som 

samkommunen ska erlägga. 

 Avtalets särdrag bör övervägas noga (till exempel dataskydd, immaterialrättigheter, 

uppsägningsvillkor). 

 

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 de upphandlingsdirektiv som 

fastställts av samkommunens styrelse. Gemensamma upphandlingar 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 samkommunens upphandlingsanvisningar).  

 

Processfas Beskrivning Observera 

Ett beredningsuppdrag 

ges 

Ett initiativ till beredning av ett 

avtal. 
 

Utredning om en 

anslutning till avtalet 

kräver att samkommunen 

genomför ett 

anbudsförfarande. 

Anvisningar till 

anbudsförfaranden finns i 

samkommunens 

upphandlingsanvisningar. 

 

Intern beredning 

Intern beredning för ett 

eventuellt anbudsförfarande 

och för fastställande av 

villkoren i avtalsutkastet. 

 

I den interna beredningen bör 

man beakta samkommunens 

beslut som eventuellt anknyter 

till beredningsuppdraget och 

sörja för att samkommunens 

intresse blir bemött i 

avtalsvillkoren.  
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Vilka villkor som bör finnas 

med i avtalet nämns i kapitel 

3.2, 3.3 och 3.4. 

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 
  

Avtalsförhandlingar i lägen 

där en anslutning till 

avtalet inte kräver ett 

anbudsförfarande 

Det går att förhandla om 

avtalsutkastets villkor 

tillsammans med den valda 

avtalspartnern. 

 

Förhandling om 

samarbete och avtalet 
Avtalsförhandlingar förs.  

Uppgörande av ett 

avtalsutkast 

Ett avtalsutkast uppgörs på 

basis av föregående process. 

För uppföljning och 

förverkligande av avtalet väljs 

en eller fler ansvarspersoner 

från samkommunen.  

Kontaktpersonen för avtalet 

ska ha en reell möjlighet (tid, 

kompetens) att tillse att avtalet 

efterlevs. 

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. 
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6. Uppkomsten och undertecknandet av avtalet 

 

Ett avtal uppstår då ett godkännande svar ges i rätt tid på anbudet. Avtalsförhandlingar är i 

regel inte ännu bindande, utan avtalet uppkommer i allmänhet först när förhandlingarna 

avslutats och det egentliga avtalet undertecknas av båda parterna. Ett avtalsförhållande 

bedöms utgående från privaträttsliga bestämmelser och ett ingått avtal binder alltid 

samkommunen om avtalsparten varit i god tro. Även ett muntligt jakande svar till ett anbud är 

bindande. Muntliga avtal ska dock alltid undvikas. 

 

Under avtalsprocessen ska inga sådana löften avges, som överskrider den egna kapaciteten 

eller befogenheten. 

Samkommunens avtal och andra rättshandlingar undertecknas på sätt som fastställs i 147 § 

av förvaltningsstadgan. 

I bilagan om upphandlingsbefogenheter (bilaga 1) fastställs avtalsrätten i de vanligaste fallen. 

 
7. Registrering och uppföljning av avtalet 

 

Alla avtal som innehåller ekonomiska skyldigheter och avtal som samkommunen ingått med 

någon annan avtalspart ska registreras i Dynasty.  

För att samkommunens intresse ska bli bemött under avtalets hela livscykel är det ytterst viktigt 

att verkställandet av avtalet uppföljs och övervakas. Då avtalsperioden börjar ska man komma 

överens om och göra upp ett schema för följande: 

 Samarbetspraxisen, mötesarrangemang och anknytande av medverkande: 

uppföljningsmöten och dylikt ska föras in i kalendern. 

 De praktiska tillvägagångssätten vid reklamation. 

 Upplysning, hörande och anknytande av eventuella slutanvändare eller andra centrala 

intressegrupper; utbildningar osv.  

 Uppföljningsmöten, kontrollbesök, kvalitetsrapporter och andra diskussionskanaler. 

 Ömsesidig kvalitetsuppföljning och kontroll, uppföljning av faktureringen. 

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

avtalsvillkoren.  
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Under hela avtalsförhållandet är det viktigt att informationsutbytet är öppet, dels för att säkra 

att avtalet omsätts i praktiken och dels för att undvika situationer där avtalet är i kraft i onödan. 

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 beskrivs i tabellen: 

Processfas Beskrivning 

Lagring av avtalet Efter undertecknandet av avtalet lagrar lagraren avtalet i Dynasty. 

Avtalsuppföljning 

Ansvarspersonen ska redan i beredningsfasen av avtalet 

organisera hur uppföljningen ska förverkligas. Uppföljningen 

utgör också en del av organisationens interna kontroll. Avtalet ska 

uppföljas under hela avtalsperioden med tanke på följande: hur 

man har lyckats verkställa avtalet, om den nuvarande 

avtalsparten är lämplig och vad som bör tas i beaktande i 

beredningen av ett eventuellt nytt avtal. 

Avtalsbaserad fakturering 

Det är viktigt att sörja för den avtalsbaserade faktureringen 

(försäljningsfaktura) samt 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 något som påminner om att avtalet håller på att utgå. 

Ansvaret för detta ligger hos avtalets ansvarsperson. 

Förlängning av ett avtal som 

är i kraft tills vidare 

Verkställandet av ett avtal som är i kraft tills vidare ska följas upp 

av ansvarspersonen. Dessutom bör man se till att avtalet är 

fördelaktigt för samkommunen om det förlängs. 

Ändringsbehov 

Under uppföljningen av ett giltigt avtal kan det uppstå ett behov 

av att göra ändringar som måste tas i beaktande. Dock måste de 

begränsningar som fastställs i upphandlingslagstiftningen tas i 

beaktande (väsentlig ändring som kräver en ändring av 

avtalsvillkoren). 



14 

 

Förhandling om 

avtalsändringar och 

beredning av beslut 

Ändringsbehov 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 
Ändringen sparas i Dynasty. 

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 avtalet i övrigt har utgått kan 

det kvarstå rättsliga skyldigheter som fortfarande är i kraft, till 

exempel immaterialrättigheter, garantivillkor eller sekretessplikt. 

Arkivering av avtalet Ett utgånget avtal arkiveras enligt arkiveringsbestämmelserna. 

 

 

8. Reklamation  
 
Reklamationsprocessen görs enligt de principer som fastslagits i samkommunens anvisning. 

Anvisningen finns på intranätet under rubriken "Stadgor och bestämmelser" i Serviceområdet 

för förvaltning. Avtalets ansvarsperson för in reklamationen i Dynasty.   

Om avtalets kontaktperson upptäcker problem med avtalet ska hen meddela om detta till den 

förvaltningschef som ansvarar för avtalshantering. Förvaltningschefen och kontaktpersonen 

överväger om det finns skäl att inleda en reklamationsprocess. Reklamationsprocessen 

genomförs i samarbete mellan kontaktpersonen och förvaltningschefen. Förvaltningschefen 

avgör om exempelvis juristen behöver konsulteras. 

Avtalets ansvarsperson ska genast meddela sin förman om eventuella störningar i 

leveranserna eller om det behöver inledas 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 informeras genast. 
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9. Uppföljning och övervakning av fakturering  
 

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid uppföljning och övervakning av fakturering. 

Samkommunens ekonomiförvaltning ansvarar för faktureringen. Avtalets kontaktperson ser till 

att ekonomiförvaltningen får allt avtalsrelaterat faktureringsmaterial för att kunna fakturera. Det 

är viktigt att faktureringen följs upp och övervakas så att den avtalsbaserade faktureringen sker 

i enlighet med avtalet.  

 

10. Ändring av avtalsvillkor och ändring av avtalet i 
praktiken 
 

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

exempelvis på grund av ändringar i leveranstider, prisförändringar eller tilläggsarbeten. I 

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

också andra ändringar som kan få konsekvenser för avtalsparternas ansvar och skyldigheter. 

Alla ändringar i avtalsvillkoren, såsom prisförhöjningar, ska skriftligt meddelas till 

samkommunens förvaltning för att ändringarna ska dokumenteras i avtalshanteringssystemet. 

Avtalets kontaktperson är ansvarig för att meddela om ändringarna. Avtalsändringarna bokförs 

och sparas i Dynasty. Leverantören ska meddela om ändringar både till kontaktpersonen och 

direkt till förvaltningen. Standardvillkor tas med i avtalet då det kommer till ändring av avtalet. 

Dessutom informerar man internt i organisationen om ändringarna så att informationen om 

ändringen når fram till alla som behöver veta om den. 

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

ändringar i upphandlingsavtal under avtalsperioden. 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 upphandlingsbeslutet. En ändring 

anses vara väsentlig om upphandlingsavtalet eller ramavtalet till följd av ändringen till sin 

övergripande karaktär skiljer sig från det ursprungligen uppgjorda avtalet.  
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Som en väsentlig ändring betraktas åtminstone 

 att det införs nya villkor som skulle ha medfört att andra anbudssökande getts tillträde 

än de som ursprungligen valdes eller att andra anbud än de som ursprungligen 

godkändes skulle ha godkänts, 

 att ändringen innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till 

förmån för avtalsparten på ett sätt som inte medgavs i det ursprungliga kontraktet eller 

ramavtalet, 

 att ändringen medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt eller 

 att den avtalspart som den upphandlande enheten ursprungligen har ingått avtal med 

ersätts med en ny avtalspart.  

 

Ändringar i upphandlingsavtal ska alltså alltid bedömas utgående från 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. Ändringen måste först godkännas av en behörig aktör. Observera att 

detta även gäller exempelvis tilläggs- och ändringsarbeten. Om det blir aktuellt att göra 

ändringar i avtalsvillkoren ska man utgångsmässigt alltid ta kontakt med inköpsenhetens 

representant eller samkommunens jurister.  

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 tillåter det. Om denna rättighet 

inte finns inskriven i avtalet kan ingendera parten ensidigt ändra ett avtal. 

 

11. Avslutande av avtalet 
 

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

att avtalet upphör att gälla omedelbart om en avtalspart på ett väsentligt sätt bryter mot avtalet. 

Uppsägning är ett sätt att avsluta ett avtal som inte längre anses uppfylla 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. Uppsägning och hävning av avtal ska också föras 

in i Dynasty.  
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12. Efterkontroll av avtal 
 

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

även efter utgången av avtalet göra 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 eller meningsskiljaktigheter, och hur har de lösts? 

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

 

Ansvarig för avtalshanteringen: 

Förvaltningschefen som ansvarar för avtalshanteringen 

 

 

 

 


