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Organisation Vad vi gör

• Enheten för upphandlings- och 
avtalsjuridik – ”spindeln i nätet”

• Rådgivning

• Granskning

• Processande

• Mallarbete för upphandlingsdokument 
och avtalsvillkor

Avdelningschef

Enheten för IT-
upphandling

Enheten för 
upphandling av

varor och tjänster

Enheten för 
ramavtalsförvaltning

Stabsfunktion
Enheten för 

upphandlings- och 
avtalsjuridik



• Gå igenom aktuella frågor

• Öka förståelsen för hur avrop och 
kontrakt påverkas

2. Syfte & mål



3. Kort introduktion



RAL AVTAL
AM

Partsförhållanden i våra ramavtal

SIC AVTAL

Kontrakt



RAMAVTAL

• Huvuddokument (HD)

AVTALSVILLKOR

• Allmänna villkor (AV)

Ramavtal

Kontrakt

Kontrakt

Kontrakt



RAL AVTAL
AM

Var hör HD och AV hemma någonstans?

SIC AVTALHD AV



RAL AVTAL
AM

Dagens pass berör detta partsförhållande

SIC AVTAL

Kontrakt



• Vad är factoring? 

• Är factoring tillåtet inom 
Kammarkollegiets ramavtal? 

• Hur påverkar det Kontrakt? 
4. Factoring



Vad är factoring?

• Det finns igen legaldefinition av 
begreppet. 

• Allmänt vedertaget begrepp som 
används synonymt och som ett 
samlingsbegrepp för fakturaköp och 
fakturabelåning. 

• Med fakturaköp och fakturabelåning 
avses (förenklat) att 
ramavtalsleverantören säljer eller 
belånar sina fakturor till ett annat 
företag. 

 Faktura => rätten att få betalt.

• Konsekvensen av att en 
ramavtalsleverantör använder ett 
factoringbolag är att betalningen ska 
utgå till factoringbolaget och inte till 
ramavtalsleverantören. 



Vad är factoring?

Avropsberättigad 
myndighet 

Ramavtals-
leverantör 

Factoringbolag 



Problemställning 1

• Har en ramavtalsleverantör rätt att 
överlåta sin rätt att få betalt (fordran) 
till en annan part? 



• Lag (1936:81) om skuldebrev.

 Factoring är ett enkelt skuldebrev.

• En borgenär (i vårt fall en 
ramavtalsleverantör) har rätt att 
överlåta sin fordran. 

• Skuldebrevslagen är dispositiv. 

• Att en lag är dispositiv innebär att 
parterna är fria att avtala om annat. 

• Parterna kan civilrättsligt begränsa 
rätten. 

• Om inget regleras…



Problemställning 2

• Har Kammarkollegiet inför 
civilrättsliga  begränsningar i 
ramavtalsleverantörens rätt att 
överlåta sin fordran? 



• Kammarkollegiet har valt att begränsa 
ramavtalsleverantörens möjligheter att 
ensidigt besluta om att överlåta en 
fordran (rätten att få betalt).

• Det innebär inte att möjligheten är 
helt stängd. 

• En ramavtalsleverantöre kan ansöka 
om att få använda factoringbolag. 

• Kammarkollegiet ska skriftligen ha 
godkänt ett factoringbolag innan de 
används inom ramen för våra 
ramavtal. 



• Problemställning 3

• Hur går en ansökan om att lägga till 
ett factoringbolag till? 



• Ramavtalsleverantören måste 
inkomma med en skriftlig ansökan om 
att få använda sig av ett namngivet 
factoringbolag. 

• Kammarkollegiet kommer att 
kontrollerar factoringbolaget och bland 
annat säkerställa att de inte är föremål 
för en uteslutningsgrund, 13 kap LOU.  

• Bedömning i varje enskilt fall med 
beaktande av aktuell bransch och 
ytterst i förhållande till de 
grundläggande principerna i LOU. 

• Väljer Kammarkollegiet att tillåta att 
ramavtalsleverantören lägger till 
factoringbolaget

• så kommer factoringbolaget att bli 
en underleverantören som 
Kammarkollegiet särskilt kommer 
att kontrollera. 

• Vilket innebär att vi kommer att 
genomföra kontinuerlig bevakning 
av factoringbolaget.

• Kammarkollegiet kommer också (om 
det blir aktuellt med ett 
godkännande) att kräva in en 
sanningsförsäkran.  



• Problemställning 4

• Hur påverkas befintliga kontrakt om 
Kammarkollegiet godkänner en 
ansökan om att lägga till ett 
factoringbolag? 

• Hur påverkas kommande kontrakt?



Hur påverkas befintliga 
kontrakt?

• Kontrakt som ingått innan
Kammarkollegiets beslut om att tillåta 
ett factoringbolag påverkas inte av 
Kammarkollegiets beslut.

• Frågan avgörs inom ramen för det 
specifika kontraktet om 
ramavtalsleverantören ska tillåtas 
använda  factoringbolaget eller inte. 

Hur påverkas kommande 
kontrakt?

• Om Kammarkollegiet godkänner ett 
factoringbolag så har 
ramavtalsleverantören rätt att använda  
factoringbolaget i kommande kontrakt.

• Om den avropsberättigade 
myndigheten inte anger annat i sitt 
avrop så har ramavtalsleverantören 
rätten att använda factoringbolaget 
inom ramen för kontraktet. 



5. Force Majeure



Vad är force majeure?

• Betydelse: ”Högre makt”

• Utanför ens kontroll

• Används inom avtalsrätten som en 
giltig ursäkt för att inte uppfylla 
åtaganden enligt avtal.

• D.v.s. är en undantagsregel från 
huvudregeln att avtal skall hållas.

Pacta sunt servanda

Problemställning

• En leverantör inkommer med en 
begäran om att höja priset på grund av 
att rådande situation är att anse som 
force majeure. 

• Vem kan använda denna ursäkt?

• Vad krävs för att kunna använda force 
majeure?



Skrivning i AV-mallen

• Om Part förhindras att fullgöra sina 
skyldigheter enligt Kontraktet av omständighet 
utanför Partens kontroll som denne inte 
skäligen kunde förväntas ha räknat med eller 
tagit i beaktande vid Kontraktets tecknande 
och vars följder Parten inte heller skäligen 
kunde ha undvikit eller övervunnit är 
avtalsbrottet ursäktligt (så kallad force 
majeure). Med ursäktligt avtalsbrott avses 
exempelvis men inte uteslutande krig, 
naturkatastrofer, pandemi, epidemi, beslag, 
uppror, upplopp och brand. Avtalsbrottet är 
ursäktligt under så lång tid som är rimlig med 
hänsyn till hindrets konsekvenser för Partens 
möjligheter att fullgöra sitt åtagande enligt 
Kontraktet. Om Kontraktets fullgörande till 
väsentlig del förhindras under längre tid än 90 
dagar på grund av sådan angiven

• omständighet, har motparten rätt att säga upp 
Kontraktet utan ersättningsskyldighet. Om 
Kontraktets fullgörande till väsentlig del 
förhindras under längre tid än 90 dagar på 
grund av sådan angiven omständighet, har 
motparten rätt att säga upp Kontraktet utan 
ersättningsskyldighet.

• För att Part ska ha rätt att göra gällande 
ursäktligt avtalsbrott ska Part, när denne får 
kännedom eller borde ha fått kännedom om 
sådan omständighet, omedelbart skriftligen 
underrätta motparten om hindret och hur det 
påverkar möjligheten att fullgöra åtagandet 
enligt Kontraktet.



Förutsättningar:

• Gäller både RAL och AM

• Avser skyldigheter/åtaganden 

• Kopplat främst till RAL:s leverans- och 
AM:s betalningsskyldighet

• Omständighet utanför Partens kontroll

• Inte skäligen kunde förväntas ha 
räknat med eller 

• Tagit i beaktande vid Kontraktets 
tecknande och

• vars följder Parten inte heller skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit

Ursäkten är begränsad:

• Avtalsbrottet är ursäktligt under så 
lång tid som är rimlig med hänsyn till 
hindrets konsekvenser

• Dock, som längst 90 dagar

• Villkorat även av att Part omedelbart 
informerar motparten!



Hur påverkas befintliga 
kontrakt?

• Oavsett vad SIC beslutar om på 
ramavtalsnivå, får AM själv bestämma 
vad som ska gälla i kontraktet.

• Tänk på de grundläggande principerna, 
särskilt likabehandling

• På vilka grunder hänvisas det till force 
majeure?

Hur påverkas kommande 
kontrakt?

• SIC:s beslut kan påverka kommande 
avrop och kontrakt

• Exakt hur, framgår i det enskilda fallet

• Kan innebära att en RAL inte kan 
inkomma med avropssvar eller tas bort 
som RAL



Alternativa sätt att hantera 
force majeure i befintliga 
kontrakt

• Om förmodar att leveranssvårigheter 
mer än 90 dagar då:

• - börja med att åberopa force majeure, 

• - därefter svara på avrop genom att 
svara att leverans inte är möjlig = 
lämna avropssvar (OBS! Undvik 
”systematiskt avböjer” att lämna 
avropssvar), eller

• - Ev. acceptera en ändring på 
maximalt 10 % enligt 17 kap. 9 § LOU.

• Går inte det, då fundera på viten 
alternativt uppsägning av kontrakt.



Några tankar…

• Obs! 36 § avtalslagen – jämkning av 
oskäliga avtalsvillkor! Men ändring 
fortfarande ok enligt LOU.

• Dock ”avtal skall hållas”: RAL ska hålla 
sig till avtalet även om det kan göra 
”ont” – skälighetsbedömning

• Tänk på riskfördelningen mellan 
myndighet och leverantör



• Vad är fusion? 

• Vad händer om en ramavtalsleverantör 
fusioneras under ramavtalsperioden?

• Hur påverkats ramavtalet och tecknade 
kontrakt? 

6. Fusion



Vad är fusion?

• Fusion regleras i Aktiebolagslag 
(2005:551).

• Fusion innebär att ett eller flera 
aktiebolag tas över av ett annat 
aktiebolag.

 Det övertagande aktiebolag kan 
vara ett befintligt aktiebolag (s.k. 
absorption) men det kan också 
vara så att de aktiebolag som 
fusioneras bildar ett helt nytt 
aktiebolag (s.k. kombination). 

• Aktiebolagen som tas över - övergår 
intakt, i sin helhet med samtliga 
tillgångar och skulder. 

AB AB AB



• Problemställning 1

• Vad händer om en ramavtalsleverantör 
fusioneras under ramavtalsperioden? 



• Ramavtalsleverantören har en 
informations- och lojalitetsplikt, vilket 
innebär att de i god tid innan planerad 
fusion ska informera oss.

• Ramavtalsleverantören ska också i god 
tid innan fusionen går igenom 
inkomma med en skriftlig ansökan om 
partsbyte.



• Efter att Ramavtalsleverantören har 
inkommit med en ansökan om 
partsbyte så kommer Kammarkollegiet 
att utreda frågan. 

• I syfte att vi ska kunna handlägga 
ärendet (ansökan) behöver vi först 
samla in relevant information:

Säkerställ att det är frågan om en 
fusion 

 Fusionsplanen 

Bolagsverket

Vilka aktiebolag som ingår i fusionen 

Vilket aktiebolag som planerar att 
överta de fusionerade aktiebolagen

Etc.  



• 17 kap 10 § LOU 

• Om det finns stöd i en entydig 
ändrings- eller optionsklausul i 
ramavtalet. 

• 17 kap 13 § LOU 

• när en leverantör, utan stöd i en 
entydig ändrings- eller 
optionsklausul, ändå får bytas ut i 
ett upphandlat avtal utan att det blir 
fråga om en väsentlig förändring.

• I LOU framgår det i 17 kap 13 § att ett 
partsbyte får ske om: 

• 1. den nya leverantören helt eller delvis 
inträder i den ursprungliga 
leverantörens ställe, och
2. om det inte medför andra väsentliga 
ändringar av ramavtalet.

Säkerställa i förhållande till LOU 
- om vi har rätt att tillåta partsbytet



• Om vi avser att tillåta ett partsbytet 
kommer Kammarkollegiet innan vi fattar 
beslut: 

• säkerställa att samtliga krav och 
villkor som ställdes i 
upphandlingsdokumentationen 
fortsatt uppfylls

• genomföra motsvarande kontroller och 
begära in motsvarande verifikat som 
krävdes i upphandlingen

• säkerställa vilka underleverantörer och 
åberopade förtag  som fortsatt är 
aktuella och kontrollera dem.



• Problemställning 2

• Hur påverkas befintliga kontrakt om 
Kammarkollegiet godkänner en 
ansökan om partsbyte? 

• Hur påverkas kommande kontrakt?



Hur påverkas befintliga 
kontrakt?

• Kammarkollegiet kommer att kontakta de 
avropsberättigade myndigheterna som har 
befintlig kontrakt och informera om att vi 
har fått in en ansökan om partsbyte och 
att vi utreder frågan. 

Återkopplar vårt beslut. 

• Ramavtalsleverantören kommer att 
inkomma med en separat ansökan till 
avropsberättigade myndigheten. 

• Frågan avgörs inom ramen för det 
specifika kontraktet. 

• De avropsberättigade myndigheterna 
grunda ofta sitt beslut på den utredning 
som Kammarkollegiet tar fram. 

Hur påverkas kommande 
kontrakt?

• Kontrakt som ingått efter
Kammarkollegiets beslut om att 
godkänna ett partsbyte. 

• Ingen påverkan, den ”nya” 
ramavtalsleverantören kommer att lämna 
anbud. 



7. Företagsrekonstruktion



Problemställning

• Det händer att ni får information om 
att en ramavtalsleverantör har inlett 
en företagsrekonstruktion.

• Vad är företagsrekonstruktion för 
något?

• Vad innebär det för er?

• Hur kan ni agera?



Vad är företagsrekonstruktion?

• Ett alternativ till ett konkursförfarande 
avsett för företag som har ekonomiska 
problem men som på sikt har en 
möjlighet att överleva.

• Ger företaget möjligheten att ombilda 
och återuppbygga sin ekonomi och 
verksamhet, dvs. avser inte bara 
uppgörelser med fordringsägarna om 
reducering av skulderna (s.k. ackord).

• Måste vara hållbar i ett längre 
perspektiv och syfta till att företaget 
blir kreditvärdigt på nytt.

• Samhällsekonomiskt är det bra om 
företag kan räddas. Då räddas 
exempelvis även värdefulla jobb.



Tidslinje för företagsrekonstruktion

Uppstartsmöte 
(med 
rekonstruktör)

Förberedelse 
av ansökan

Ansökan till TR

Beslut TR

Rekonstruktören 
tar vid

Rekonstruktören:
- Informerar fordringsägare om 
beslutet
- Upprättar rekonstruktionsplan

Borgenärs-
sammanträde 
inom 3 veckor 
från beslut

Rekonstruktion
3 mån i taget

Rekonstruktion
max 12 mån

Beslutet gäller 3 
månader i taget



Hur får ni information om att en ramavtalsleverantör 
är under företagsrekonstruktion? 

• avropa.se

• Kreditupplysningsföretag (exempelvis 
UC, Creditsafe m.fl.): 

 Ratingen kan komma att tillfälligt 
tas bort. 

 Bör framgå att företaget är under 
företagsrekonstruktion.

• Ramavtalsleverantören 

 Informations- och lojalitetsplikt

 Sanktioner (vite) 



Hur regleras företagsrekonstruktion?

• Förfarandet regleras i lag (1996:764) 
om företagsrekonstruktion (FrekL).

• Innehåller en möjlighet för gäldenären 
att hindra att borgenärer häver avtal, 
vilka kan vara stora tillgångar i ett 
insolvent företag. Om ett avtal hävs 
kanske en stor inkomstkälla faller bort.

Das kleine Ferkel FrekL:



På tal om insolvens…

• Företagsrekonstruktion ingår inom 
ramen för ett insolvensförfarande 
enligt 13 kap. 3 § 2 p. LOU:

En upphandlande myndighet får 
utesluta en leverantör om leverantören 
är i konkurs eller är föremål för 
insolvens- eller likvidationsförfaranden



Hur påverkas kommande kontrakt?

• SIC:s beslut kan påverka kommande 
avrop och kontrakt.

• Exakt hur, framgår i det enskilda fallet.

• Kan innebära att en 
ramavtalsleverantör inte kan inkomma 
med avropssvar eller tas bort som 
ramavtalsleverantör.



Hur påverkas befintliga kontrakt?

• Utgångspunkten är att stöd enligt LOU 
saknas i kontrakt.

• Vi har dock valt att inkorporera 13 kap. 
3 § LOU i Huvuddokumentet och 
Allmänna villkor.

• Det innebär att både vi (SIC) och ni 
som avropsberättigad myndighet har 
rätt att säga upp ramavtalet resp. 
kontraktet, om ramavtalsleverantören 
befinner sig i någon av de situationer 
som framgår av 13 kap. 3 § LOU.

• Oavsett vad SIC beslutar om på 
ramavtalsnivå, får AM själv bestämma 
vad som ska gälla i kontraktet.

• Tänk på de grundläggande principerna, 
särskilt likabehandling.



Rätten att säga upp ett kontrakt 
p.g.a. företagsrekonstruktion är 
dock begränsad 

• Det räcker inte att konstatera att ett 
företag befinner sig i 
företagsrekonstruktion.

• Trots reglering i Allmänna villkor går 
det inte att säga upp ett kontrakt på 
grund av företagsrekonstruktion om 
förutsättningarna i 2 kap. 20 § FrekL
är för handen. 

2 kap. 20 § FrekL

• Har gäldenärens motpart före beslutet om 
företagsrekonstruktion fått rätt att häva ett avtal 
på grund av inträffat eller befarat dröjsmål med 
betalning eller annan prestation, får motparten 
efter beslutet inte häva avtalet på grund av 
dröjsmålet, om gäldenären med rekonstruktörens 
samtycke inom skälig tid begär att det ska 
fullföljas.



På svenska betyder det:

• Ramavtalsleverantören har en 
möjlighet att hindra en uppsägning, 
om grunden till uppsägning:

• har inträffat eller är befarat att 
inträffa innan beslutet om 
företagsrekonstruktion, men

• myndigheten inte har sagt upp 
kontraktet innan beslut fattas av 
domstol.

• Begränsningen enligt FrekL gäller 
enbart vid 

• dröjsmål med betalning och 

• dröjsmål med leverans.



Uppsägning p.g.a. företagsrekonstruktion

Försening

Ramavtalets 
löptid

Kontraktet 
upphör

Beslut om 
företags-
rekonstruktion

Rätt att 
häva
MEN ej 
hävt!

Påföljder:

Tid under vilken exempelvis viten löper tills 
maximalt vite uppnåtts.



När finns det ingen begränsning? 

• Om uppsägningen redan har skett före 
beslutet om företagsrekonstruktion 
gäller inte begräsningen (retroaktivt).

• Om Ramavtalsleverantören gör sig 
skyldig till andra kontraktsbrott (t.ex.
fel i Ramavtalsleverantörens 
prestation) så är myndigheten heller 
inte begränsad av FrekL.

• Får myndigheten rätt att säga upp 
kontraktet på grund av omständigheter 
som inträffar efter ett beslut om 
företagsrekonstruktion, då hindras 
heller inte en sådan uppsägning av 
reglerna i FrekL. 



Check-lista för befintliga 
kontrakt:

• Begär att ramavtalsleverantören, med
rekonstruktörens samtycke, lämnar
besked om huruvida kontraktet ska
fullföljas eller inte.

• Om svaret är nej, kan uppsägning ske.

• Om ramavtalsleverantören, med 
rekonstruktörens samtycke, begär att 
avtalet ska fullföljas, kan uppsägning 
ske om 

• a) ramavtalsleverantören inte fullgör 
sina prestationer i enlighet med 2 kap. 
20 § 2 st. FrekL, eller 

• b) om ramavtalsleverantören inte 
ställer säkerhet i enlighet med 2 kap. 
20 § 2 st. FrekL.



Check-lista för kommande 
kontrakt. Innan TB:

• Anledning att utesluta. Dock ska 
avropssvarsgivaren 
(ramavtalsleverantören) få möjlighet 
att yttra sig.

• Om ramavtalsleverantören använder 
sig av åberopat företag (ÅF) för att 
uppfylla ekonomisk kapacitet och 
ramavtalsleverantören har inlett en 
rekonstruktion, då kan vi inte utesluta 
ramavtalsleverantören så länge ÅF 
uppfyller kraven. Däremot är det 
viktigt att ramavtalsleverantören
fortfarande finns om det tilldelas 
ramavtal. Således bör ni säkerställa att 
de ämnar fullfölja sitt avropssvar.

• Om anbudsgivaren använder sig av ÅF 
för att uppfylla ekonomisk kapacitet och 
ÅF har inlett en rekonstruktion då kan ni 
begära att ramavtalsleverantören byter 
ut ÅF.



Check-lista för kommande 
kontrakt. Efter TB:

• Vad händer med TB?

• Utred huruvida anbudsgivaren vill 
fullfölja sitt avropssvar eller inte.

 Om ja, då låt TB vara och ingå 
kontrakt.

 Om inte, då återkalla TB och gör ny 
utvärdering.

• Ingå kontrakt utan att utreda…

 …dock inte att rekommendera.



Tack för oss!




	Bildnummer 1
	Avropadagen���- Factoring�- Force Majeure�- Fusion�- Företagsrekonstruktion���Emma Dufva & Thomas Mora�Enheten för upphandlings- och avtalsjuridik�20 maj 2022
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38
	Bildnummer 39
	Bildnummer 40
	Bildnummer 41
	Bildnummer 42
	Bildnummer 43
	Bildnummer 44
	Bildnummer 45
	Bildnummer 46
	Bildnummer 47
	Bildnummer 48
	Bildnummer 49
	Bildnummer 50
	Bildnummer 51
	Bildnummer 52
	Bildnummer 53
	Bildnummer 54
	Tack för oss!
	Bildnummer 56

