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Sammanfattning 
 

De kommuner och organisationer som överför sin social- och hälsovård till samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022 har under våren 2021 matat in avtal och 
besvarat enkäter. Det är främst serviceavtal, stödtjänstavtal och ICT-avtal som matats in, utö-
ver dessa finns också mindre grupper avtal. Avtalen har kategoriserats och genomgått en så 
kallad due diligence -granskning, där vissa specifika delar av avtalen har gåtts igenom syste-
matiskt och lagts upp i tabeller. För varje organisation som skickat in avtal har en rapport upp-
gjorts, rapporterna kommer att skickas eller har skickats till organisationen i fråga. Den här 
sammanfattande rapporten gäller alla avtal som matats in till due diligence -gruppen i Öster-
bottens välfärdsområde. Gruppen har bestått av välfärdsområdets jurist och tre juridikstuden-
ter som gått igenom avtalen. Den här rapporten innehåller de mest centrala, kvalitativa obser-
vationerna och slutledningarna samt ett sammandrag av alla avtal för att visualisera storleken 
på projektet. Läget gällande avtalen som överförs är på det stora hela hyfsat bra, men vissa 
utvecklingspunkter och brister har kommit fram. Dessa presenteras i rapporten. 
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1 Inledning 
I beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde ingår en juridisk genom-

gång av avtalen i kommunerna och social- och hälsovårdsorganisationerna som uppgår i väl-

färdsområdet. I och med att organiseringsansvaret överförs bör organisationerna överföra av-

talen i koppling till serviceproduktionen och stödtjänsterna till samkommunen. Vasa sjukvårds-

distrikts jurist har fungerat som projektchef. För genomgången av avtalen har tre juridikstuden-

ter anställts och därtill har Vasa stads förvaltningschef inom social- och hälsovården hjälpt till 

med överföringen av avtalen. 

I projektet har begreppet "avtal" en bred betydelse. Förutom skriftliga dokument har också 

bland annat mötesprotokoll, tjänsteinnehavarbeslut, e-post, fakturor, leveransbekräftelser och 

förpliktelser räknats som avtal i de fall där det varit känt att processen för svar på anbud har 

efterföljts i enlighet med lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Även om 

ovan nämnda dokument räknats som avtal fokuserar rapporterna på sådana avtal som är av 

ekonomiskt värde och som medför skyldigheter till välfärdssamkommunen. 

Projektgruppen som arbetar med överförningen av avtal har tagit emot sammanlagt 783 avtal, 

av vilka 566 avtal troligen överförs, och har således granskats. Avtalen har begärts i PDF-

format och att de laddas upp i den digitala Teams-miljön. Största delen av avtalen har matats 

in i PDF-format och listats i tabeller av kommunerna eller organisationerna. Några dokument 

har matats in i Word-format. Avtal i följande kategorier har begärts och emottagits: ICT-avtal, 

operatörsavtal, serviceavtal, stödtjänstavtal, varu- och tillbehörsavtal och hyresavtal. Därtill har 

avtal som gäller säkerhet och väktartjänster fått en egen grupp bland de inmatade avtalen. 

ICT-avtal innefattar både apparat- och programvaruavtal och andra ICT-avtal. I 2M-IT:s över-

låtelse av rörelse överför kommunerna ICT-tjänster inom social- och hälsovården till 2M-IT. 

Här finns kommunspecifika skillnader i exempelvis personalen som överförs. Kommunerna 

överför endast de ICT-tjänster som används inom deras social- och hälsovård till antingen 2M-

IT eller välfärdsområdet, medan exempelvis bildningsväsendet med dess program förblir i 

kommunen. Med tanke på hur tjänsterna tillhandahålls i dagsläget så kan det här skapa fun-

deringar över hur ICT-avtalen ska fördelas. Gällande programvarorna har ICT-direktören bi-

stått med en mall som grund för begäran av programvaruavtalen. Bottnen har varit till nytta, 

även om kommunerna ibland har bytt leverantör. Programvarorna som listats ska vara inma-

tade antingen till välfärdsområdesberedningens projektgrupp för överföring av avtal eller till 

2M-IT. Med serviceavtal avses andra avtal än ICT-avtal som gäller själva social- och hälso-

vårdsverksamheten. Med stödtjänstavtal menas avtal som gäller tjänster som stöder kärnverk-

samheten. 

För en mer detaljerad due diligence har projektgruppen gjort upp tabeller över ICT-avtal, ser-

viceavtal och stödtjänstavtal som hör till eller som matats in till projektgruppen. Avtalen har 

gåtts igenom systematiskt och följande aspekter har satts upp i tabellen: uppsägnings- och 

hävningsvillkor, överföringens ansvariga organisation, huvudsakligt innehåll, avtalets 

namn/avtalspart, underskrifter, kan avtalet delas, konkurrensutsättning, allmänna avtalsvillkor 

(YSE), giltighetstid och option, eventuell lagstridighet, avtalsvite eller skadestånd riktat till väl-

färdsområdet, ägande- och immaterialrätter, kan avtalet överföras, dataskyddsklausul, sekre-

tessklausul, minimiskyldighet, lag som tillämpas och lösande av meningsskiljaktigheter samt 

avtalets årsvolym i euro. Konkurrensutsättningarna har kontrollerats i enlighet med de nation-

ella tröskelvärdena. I Excel-tabellen finns också en kolumn för andra väsentliga observationer, 

”Andra observationer”. 
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I ICT-avtalens tabell har man också kontrollerat om avtalen kan utvidgas, vilka bilagor som 

saknas, hur omfattande avtalet är, möjlighet till prisjustering mitt i avtalsperioden, upphand-

lingsvärde och upphandlingsdokumentation/avsaknad av upphandlingsdokumentation. Möjlig-

heten att utvidga avtalet har också kontrollerats i tabeller från Vasas, Social- och hälsovårds-

verket i Jakobstads och Korsholms serviceavtal samt i vissa avtal som man diskuterat om med 

verksamhetsområdesdirektören för social- och hälsocentralen. Serviceavtalen har kategorise-

rats vidare per verksamhetsområde. Som botten har man haft två tabeller som använts under 

beredningsarbetet för välfärdsområdet för att visualisera vilken verksamhet som hör till vilket 

verksamhetsområde. Därtill har man tillsammans med verksamhetsområdesdirektörerna gått 

igenom hur avtalen ska organiseras i verksamhetsområdena. Övriga avtalsgrupper har tabell-

förts för att belysa situationen ytterligare, men någon liknande due diligence har inte gjorts. 

Välfärdsområdets lokalitetsdirektör kommer att gå igenom hyresavtalen, troligtvis sägs de nu-

varande hyresavtalen upp. Hyresprinciperna för välfärdssamkommunen är ett projekt för sig, 

till den projektgruppen hör en av projektarbetarna som jobbat med överföringen av avtal, loka-

litetsdirektören och sjukvårdsdistriktets jurist. 

Rapporter har uppgjorts för följande kommuner och städer: Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Ma-

lax, Korsholm, Vörå, Vasa, Laihela och Kaskö. Dessutom har en gemensam rapport uppgjorts 

för Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, det vill säga Jakobstads, Nykarlebys, Larsmos 

och Pedersöres social- och hälsovårdsservice. En gemensam rapport har också utarbetats för 

samkommunen K5. Larsmo har också matat in några avtal, dessa behandlas i ett skilt stycke 

i Social- och hälsovårdsverkets (Jakobstadsområdets) rapport för att kunna skilja dem från 

övriga kommuner. Den här sammanfattningen behandlar uppgifter som kommit fram i rappor-

terna för att skapa en helhetsbild av läget. 

Sammantaget kan följande statistiska uppgifter konstateras om avtalen: 

Totala antalet granskade: 566 

Avtalens sammanräknade totalvärde: c. 50.650.000 

Antalet avtal som värdet matats in för: 477 

Antalet avtal som saknar information om värdet: 89 

 

2 Centrala observationer 

Till näst går vi per avtalsgrupp igenom observationerna som kommit fram under avtalsgransk-

ningen. Observationerna är gemensamma för alla kommuners/organisationers avtal, även om 

det finns kommunspecifika skillnader. Syftet med den här rapporten är inte att jämföra kom-

munerna/organisationerna med varandra, utan att skapa en helhetsbild av avtalen. Observat-

ionerna som presenteras i rapporten har plockats ur de kommunspecifika rapporterna, som 

alla har använts som material i denna slutrapport. Observationerna är kvalitativa med tanke 

på att kommunernas avtalsbestånd och rapporter har behandlats som likvärdiga, även om 

avtalsmängden naturligen är större från de större kommunerna än från de mindre. I de kom-

munspecifika tabellerna och rapporterna granskas situationen i de enskilda kommunerna mera 

noggrant. 
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2.1 Serviceavtal 

Serviceavtalen har klassificerats per verksamhetsområde i enlighet med samkommunen för 

Österbottens välfärdsområdes förvaltningsmodell. 

 

2.1.1 Kund- och resurscenter 

Bra: 

- En del av avtalen har mycket täckande villkor. 

- I en del av avtalen har man kommit bra överens om dataskyddet. 

- I en del av avtalen har reglerna för konkurrensutsättning följts föredömligt. 

Behöver utvecklas:  

- Det finns många avtal som saknar överenskommelser om överföring av avtalet. 

- I en rätt så stor del av avtalen har inga allmänna avtalsvillkor inkluderats.  

- I en del av avtalen har man inte kommit överens om hur meningsskiljaktigheter ska 

lösas. 

- En del av avtalen saknar villkor om dataskydd, sekretess och skadestånd. 

- I en del av avtalen har inte reglerna för konkurrensutsättning följts till fullo. 

 

2.1.2 Hem- och boendeservice 

Bra: 

- En del av avtalen har låg riskbedömning och allmänt täckande villkor. 

Behöver utvecklas: 

- Dataskyddsklausul saknas från en del av avtalen. I en del av avtalen kunde också an-

svarsfördelningen preciseras. 

- I den här gruppen finns avtal med den högsta riskklassen 5. Det här beror i de flesta 

fall på att tröskelvärdet överskrids. 

 

2.1.3 Psykosocial service 

Bra: 

- Finns en del intentionsavtal med låg risk. 

- Konkurrensutsättningarna har gjorts enligt regelboken. 

- I den här gruppen finns samarbetsavtal, vars båda avtalsparter uppgår i välfärdssam-

kommunen. Således är det inte alla avtal som behöver noteras desto vidare. 

Behöver utvecklas: 

- Dataskydds- och sekretessklausuler saknas. 

- En del av avtalen är mycket knapphändiga, vilket inte är helt optimalt ur riskhanterings-

synvinkel för ett verksamhetsområde av den här arten. 
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2.1.4 Rehabilitering 

Bra: 

- Verksamhetsområdets avtal är av låg risk. 

Behöver utvecklas: 

- En del av avtalen är ytterst knapphändiga då det kommer till villkoren. 

- Brister i ansvarsfördelningen och dataskyddet uppdagades i en del av avtalen. 

- Servicen och faktureringsgrunderna har inte alla gånger definierats så noga. 

 

2.1.5 Social- och hälsocentral 

Bra: 

- En del av avtalen är av låg risk och innehåller välformulerade villkor om bland annat 

sekretessen och tystnadsplikten. 

- Måttlig mängd högriskavtal. 

- En del av avtalen innehåller villkor om överföring vid fall av en social- och hälsovårds-

reform. Möjligen kan dessa också tillämpas i det frivilliga Österbottens välfärdsområde. 

Behöver utvecklas: 

- En del av avtalen är mycket korta och väsentliga villkor kan saknas, till exempel upp-

sägnings- och hävningsvillkor. 

- Vissa avtal nämner inget om hur meningsskiljaktigheter ska lösas och i andra avtal står 

det inget om att förhandlingar ska föras innan ärendet förs till tingsrätten. 

- Det finns nödvändigtvis inte villkor om sekretess, dataskydd eller skadestånd. 

- En hel del bilagor saknas. En större brist är att underskrifter saknas från något avtal. 

 

2.1.6 Sjukhusservice 

Bra: 

- I den här gruppen finns avtal som är tydliga och har låg risk. 

- En del av avtalen kräver nästan inga åtgärder alls, eftersom det finns avtal som ingåtts 

mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och kommunerna. 

- Det finns också sådana avtal som inte orsakar kostnader. 

Behöver utvecklas: 

- En del av avtalen saknar underskrifter. 

- Vissa avtal saknar väsentliga villkor helt, såsom uppsägnings- och hävningsvillkor. 

- Något avtal har förlängts endast muntligt, vilket innebär en risk att avtalsparterna kan 

vara av olika uppfattning. 

 

2.1.7 Samkommunsförvaltning 

Bra: 

- Liten mängd avtal, således tar det inte länge att bekanta sig med materialet. 
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- Vissa avtal har inga årliga utgifter alls. 

- I den här gruppen finns avtal som gäller till exempel samarbete med läroinrättningar. 

Dessa kan vara bra att använda i utvecklingen av välfärdsområdets verksamhet. 

- Ställvis förekommer villkor som är bra för välfärdssamkommunen, till exempel att be-

ställaren på egen hand kan överföra avtalet till en annan offentligrättslig organisation. 

Behöver utvecklas: 

- En del av avtalen innehåller aspekter som ur ett EU-rättsligt perspektiv behöver över-

vägas mera noggrant senare då avtal ingås. 

- En del av avtalen behöver delas då det finns förvaltningsavtal som inte i sin helhet 

överförs till välfärdssamkommunen. 

- En del av bilagorna är bristfälliga. 

 

2.2 Stödtjänstavtal 

Stödtjänstavtalen har delats in i städtjänster, tvätteritjänster, material- och persontransporter, 

säkerhetstjänster, bespisningstjänster, service av anordningar, certifikat och övriga stödtjäns-

ter. 

 

2.2.1 Städtjänster 

Bra: 

- Det finns väl uppgjorda avtal. 

- JYSE har använts hyfsat bra. 

Behöver utvecklas: 

- I den här gruppen fanns en del avtal som överskrider det nationella tröskelvärdet, men 

som inte konkurrensutsatts. 

- En del saknar villkor gällande kvalitetskrav, hävning och hur meningsskiljaktigheter ska 

lösas. 

- Något avtal saknar underskrift. 

- Inget som egentligen behöver utvecklas, men i och med att en del av kommunerna 

ordnar städtjänsterna själv kan det bli aktuellt att behöva se över hur dessa städtjänster 

ska ordnas i välfärdssamkommunen. 

 

2.2.2 Tvätteritjänster 

Bra: 

- I gruppen finns kompakta avtal som innehåller allt som behövs. 

- Det finns även avtal som baserar sig på ramavtal, vilket rent avtalstekniskt innebär en 

god nivå. 

- Inte många anmärkningar gällande konkurrensutsättningar i de kommunspecifika rap-

porterna. 

- I en del av avtalen har man mycket ingående beskrivit överenskommelsen, vilket är bra 

för att undvika meningsskiljaktigheter. 
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- För de största tvättmängderna tillämpas de allmänna avtalsvillkoren, konkurrensutsätt-

ningarna är i sin ordning i dessa. 

Behöver utvecklas: 

- Gäller egentligen inte själva avtalet, men om kommunen har ordnat tvätteritjänsten i 

egen regi kan detta behöva ses över i välfärdssamkommunen.  

- Står egentligen inget om huruvida avtalen kan överföras eller ej. 

 

2.2.3 Materialtransporter 

Bra: 

- Något avtal har ett års option färdigt. 

- Det finns väl uppgjorda avtal. 

Behöver utvecklas: 

- Konkurrensutsättningarna har inte varje gång skötts enligt regelboken då tröskelvärdet 

överskridits. 

- Vissa avtal saknar ordentliga villkor för hur de ska avslutas (uppsägning, hävning). 

- I den här gruppen finns ett antal viktiga avtal som saknar underskrifter. 

 

2.2.4 Persontransporter 

Bra: 

- TeeSe Botnias ramavtal, kan bra användas som stöd för den fortsatta verksamheten. 

- Även avtal som tecknats med små taxifirmor innehåller allmänna avtalsvillkor. 

Behöver utvecklas: 

- Bilagor saknas. 

- Inget som egentligen behöver utvecklas, men det lönar sig att ha i åtanke att tjänsterna 

i någon kommun är föremål för en ny konkurrensutsättning. Detta innebär att det i nu-

läget inte finns komplett information om avtal som överförs till välfärdssamkommunen. 

- Det är oklart hur vissa kommuner ordnar till exempel sina skyldigheter enligt lagen om 

funktionshinderservice, eftersom det inte kommit in avtal från allihopa. 

 

2.2.5 Säkerhetstjänster 

Bra: 

- Bland dessa finns det bra och tydliga avtal. 

- Det står hur meningsskiljaktigheter ska lösas. 

- Många avtal har låga årsvolymer, vilket innebär mindre bekymmer om konkurrensut-

sättningar. 

- Vissa avtal har optioner. 
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Behöver utvecklas: 

- Man har nödvändigtvis inte kommit överens om alla eventuella framtida situationer, 

såsom hävning. 

 

2.2.6 Bespisningstjänster 

Bra: 

- Det finns högklassiga avtal. 

- I den här gruppen finns TeeSe-avtal, vilket innebär att en fortsättning av verksamheten 

inte torde vara ett problem. 

Behöver utvecklas: 

- En del av avtalen är mycket korta. 

- Skriftligt avtal har inte matats in i alla fall. 

- Något avtal saknar underskrifter. 

 

2.2.7 Service av anordningar 

Bra: 

- Ramavtal har använts. 

Avtalsvärdena är rätt så låga, således behöver man inte bekymra sig om konkurrens-

utsättningar i förhand. 

Behöver utvecklas: 

- Bilagor om t.ex. priser kan saknas. 

 

2.2.8 Certifikat 

Kommunerna har inte matat in några avtal i den här kategorin. 

 

2.2.9 Övriga stödtjänstavtal 

Bra: 

- Även om det finns många olika avtal är en del av dem välgjorda. 

- Det finns också en del avtal som inbringar inkomster till kommunen. 

Behöver utvecklas: 

- I några enstaka fall saknas ett skriftligt avtal helt. 

- Vissa avtal saknar väsentliga villkor helt. 
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2.3 Varu- och tillbehörsavtal 

2.3.1 Kläder och skyddsutrustning  

Bra: 

- Ramavtal finns. 

Behöver utvecklas: 

- Bland avtalen fanns några med en mycket lång uppsägningstid, till och med ett år. 

- Tjänsten används i enstaka fall, men ett skriftligt avtal saknas. 

 

2.3.2 Medicin- och vårdtillbehör  

Bra: 

- Ramavtal finns. 

- Det finns kompakta och tydliga avtal. 

- Det finns väl uppgjorda avtal. 

Behöver utvecklas: 

- Överenskommelse om ansvarsfördelningen och dess konsekvenser saknas i en del av 

avtalen. 

- Vissa bilagor saknas. 

- Något avtal saknar underskrift, vilket automatiskt innebär hög riskklass. 

 

2.3.3 Kopieringsmaskiner och andra hyresmaskiner  

Bra: 

- Det finns väl uppgjorda avtal. 

Behöver utvecklas: 

- Det finns också avtal som är så korta att väsentliga villkor saknas. 

- Ansvarsfördelningen gällande skadestånd är inte alltid optimal. 

- Lösandet av meningsskiljaktigheter kan gå direkt till domstol. 

 

2.3.4 Städ- och kökstillbehör  

Kommunerna har inte matat in några avtal i den här underkategorin. 
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2.3.5 Elavtal  

Kommunerna har bara skickat in ett fåtal avtal i den här gruppen. 

Bra: 

- Avtalen underskrider upphandlingslagens tröskelvärden och har således kunnat direkt-

upphandlas. 

Behöver utvecklas: 

- Vissa saknar allmänna villkor. 

 

2.3.6 Kontorstillbehör  

Bra: 

- I avtalen tillämpas de allmänna villkoren. 

- Ramavtal tillämpas. 

Behöver utvecklas: 

- Värdet på avtalen kan vara oklart, men detta beror till stor del på de mängder som 

beställs varje år. 

 

2.3.7 Fordon och försäkringar  

Bra: 

- Allmänna villkor tillämpas. 

- Avtalen underskrider upphandlingslagens tröskelvärden och har således kunnat direkt-

upphandlas. 

Behöver utvecklas: 

- Bland denna lilla uppsättning avtal saknas några underskrifter. Vissa avtal saknar 

andra väsentliga delar, såsom allmänna villkor. 

- Även om tillämpning av allmänna villkor i sig konstaterats vara bra (underlättar vid me-

ningsskiljaktigheter) kan det också konstateras att villkoren emellanåt är stränga och 

inte till välfärdssamkommunens fördel. Exempelvis JYSE borde tillämpas. 

 

2.3.8 Övriga varu- och tillbehörsavtal  

Den här extra gruppen innehåller avtal som inte riktigt passar in någon annanstans. Av den 

här orsaken har det kommit in begränsat med avtal från kommunerna. Avtalen gäller i första 

hand anskaffning av vårdmöbler, inkontinens- och hygienprodukter samt köpeavtal för daglig-

varor och bruksvaror. 

Bra: 

- Det finns avtal med bra villkor. 
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Behöver utvecklas: 

- Speciellt bland vårdavtalsmöblerna saknas värdet ställvis. 

 

2.4 ICT-avtal 

Bland ICT-avtalen finns både apparat- och serviceavtal. ICT-avtalens applikationer har sam-

lats in av ICT-direktören och plockats från 2M-IT:s lista över applikationer. Man har kommun-

specifikt gått igenom vilka applikationer som kommit från vilka kommuner. En del av ICT-avta-

len överförs i sin helhet till 2M-IT och en del lämnar kvar hos samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde. ICT-avtalen har inte delats in i några underkategorier i den här sammanfatt-

ningen. Merparten av ICT-avtalen gäller samma applikationer som ska finnas i varje kommun. 

Möjligheten att påverka leverantörernas villkor är också begränsad. En bra mängd applikat-

ioner har matats in, men alla kommuner har inte meddelat alla applikationer. Vissa avtal har 

man inte velat skicka in och i vissa kommuner är en del av ICT-avtalen muntliga. Det skiljer 

också från kommun till kommun vad de överför till 2M-IT: En del av kommunerna överför en 

relativt stor del av sina ICT-avtal till välfärdsområdet och en del av kommunerna överför alla 

sina ICT-avtal till 2M-IT. Det är i varje fall fråga om en grupp med många avtal. Avtalen i den 

här gruppen gäller bland annat skötarlarm, trygghetslarm, klient- och patientdatasystem, multi-

funktionsskrivare till kontor, läkemedelsautomater, licenser, lagerhanteringssystem, arkive-

ringssystem och servicesedlar. Det finns också skilda avtal för användarrättigheter i koppling 

till implementeringen av programmen. Det finns även ICT-avtal som uppgjorts mellan myndig-

heterna, spektret är alltså brett.  

Nedan följer en kort due diligence av ICT-avtalen: 

Bra: 

- Allmänna villkor tillämpas bra. 

- Applikationer som fastställts som nödvändiga finns det bra av i kommunerna, vilket 

underlättar planeringen. 

Behöver utvecklas: 

- Årsvolymen saknas i vissa avtal. 

- Det finns förhållandevis många högriskavtal. Till exempel konkurrensutsättningsreg-

lerna har inte alltid följts. 

- Man har inte kommit överens om immaterialrättigheterna i alla avtal. 

- En del av avtalen saknar underskrifter. Det kan hända att leverantörens egna allmänna 

villkor tillämpas, men att dessa inte matats in av kommunen. 

- Avtalen kan bland annat innehålla sådant som innebär ett stort ansvar för välfärdsom-

rådet. Med andra ord, även om avtalen formellt innehåller allt som behövs, har vissa 

avtal sådana villkor som helt enkelt är dåliga för välfärdsområdet. 

- En del av avtalen måste delas mellan kommunen och välfärdsområdet. Det är inte alltid 

helt klart hur detta ska gå till i praktiken. 

- Upphandlingsdokumentationen är ofta bristfällig. I vissa fall har endast ett tjänsteinne-

havarbeslut om anskaffningen av systemet matats in istället för ett egentligt avtal. 

- Vissa uppsägningstider är mycket långa, upp till ett år. 
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2.5 Teleoperatörsavtal 

Alla kommuner och organisationer har blivit tillfrågade om teleoperatörsavtal, eftersom väl-

färdsområdet behöver teleoperatörer i sin verksamhet. Någon enstaka organisation samarbe-

tar redan nu med Vasa sjukvårdsdistrikt, vilket innebär att operatörsavtalet inte behöver över-

föras. Vissa kommuner har meddelat att inga anslutningar överförs. I övrigt har kommunerna 

i huvudsak matat in operatörsavtalen till gruppen avtal som överförs. Ingen desto noggrannare 

due diligence har gjorts av operatörsavtalen. 

 

3 Slutsatser 

Följande har konstaterats vara gemensamt för alla avtalsgrupper: 

- Den avtalstekniska nivån på avtalen är mycket varierande. En del av avtalen är pro-

fessionellt gjorda, medan det i vissa fall saknas skriftliga avtal helt. Bilagor eller delar 

av bilagor fattas i en del av avtalen. Ibland har inte ramavtalet för avtalet i fråga inte 

heller skickats in. 

- Det finns ett tydligt behov av en gemensam avtalsmodell då välfärdsområdet inleder 

sin verksamhet. De nuvarande modellerna är mycket olika. 

- Det finns emellertid de avtal som rent tekniskt är bra men som innehåller villkor som är 

dåliga för välfärdsområdet/kommunen. I och med att välfärdsområdet blir en så pass 

stor organisation och därmed en stor avtalspartner för många leverantörer vore det bra 

att i fortsättningen använda egen förhandlingskraft istället för att för lättvindigt god-

känna leverantörens villkor. 

- Konkurrensutsättningarna har skötts på mycket varierande sätt i upphandlingsavtalen 

och då avtalen ska förnyas bör man se till att det görs på rätt sätt. 

- De allmänna avtalsvillkoren har använts i hyfsad utsträckning. Man borde dock an-

vända sig av JYSE eller andra dylika allmänna villkor istället för att använda leverantö-

rens egna allmänna avtalsvillkor, vilka för det mesta inte är till beställarens fördel. 

- Förhållandevis många bilagor saknas bland de inmatade avtalen. Avtalshanteringen 

måste således bli klart bättre på vissa ställen. 

- Merparten av avtalen som behövs har matats in av kommunerna och det finns många 

modeller som är mycket bra och som kan vara till hjälp då samkommunen tar fram sin 

egen modell. Även om det finns utmaningar är läget ändå hyfsat inför verksamhets-

starten.   
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Källor 

 

I den här rapporten har de kommunspecifika rapporterna och Excel-tabellerna innehållande 

avtalens due diligence använts som källor. 

 

 

 


