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Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
SverigesKommuneroch Landsting(SKL) har berettstillfälle att yttra sig över ovan
rubriceratbetänkandeoch förbundetvill medanledninghäravanföraföljande.

Sammanfattning
SKL ställersig bakomdet särskildayttrandesom lämnatsav experternaEva
Sveman,AndersKruseoch Åsa Edman.
SKL tillstyrker denföreslagnastruktureni kapitel 19 i LOU och LUF.
SKL tillstyrker att samtligatjänsterenligt bilaga2 i lagenskaregleraspå samma
sätt.
SKL anseratt direktupphandlingsgränsen
måstehöjas.
SKL delar utredningensuppfattningatt det är viktigt med dialog i upphandlingar
och anseratt reglernaom rättelseroch kompletteringarmåstebli mer generösa.
SKL anseratt det måsteskjutastill mer resursertill domstolsväsendet
såatt överprövningstidernablir kortare.
SKL ifrågasätterom en ansökningsavgiftpå 7 500 kronor har en avhållandeeffekt
på ansökningaromöverprövning.
SKL godtarförslagetom processkostnadsansvar
i överprövningsmål.Förbundet
delaruppfattningenatt det bör kunnabidra till att minskaantaletöverprövningar.
Allmänna synpunkter
SKL, liksom tidigare Landstingsförbundet
och SvenskaKommunförbundet,har i stort
settsedanEU-direktivenom offentlig upphandlingblev gällandei Sverigepåtalatbehovetav ett enklareregelverkför upphandling.Detta gäller bådeöver och underEU:s
tröskelvärden.Eftersommerpartenav de upphandlingarsom görsär undertröskelvärdena,har utformningenav dessabestämmelser
stor betydelseför kommuner,landsting
och regioner.Mot dennabakgrundär SKL positivt till utredningensuppdragatt lämna
förslagtill regelförenklingar.
Det storaantaletöverprövningarav offentliga upphandlingarär ett stort praktiskt problem för de upphandlandemyndigheterna.SKL anseratt det är positivt att det föreslås
metoderför att minskaantaletöverprövningar.
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SKL ställer sig bakomdet särskildayttrandesom har lämnatsav experternaEva Sveman,Martin Kruseoch Åsa Edmanmed innebördatt upphandlingsregelverket
bör öka
möjligheternaför offentlig samverkan.Det är beklagligtatt utredningeninte har tagit
tillfället i akt att, inom det nationellahandlingsutrymmeti upphandlingsregelverket,
klargöraoch underlättaavtalssamverkan
mellanupphandlandemyndigheter.
Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av tjänster enligt bilaga 2
SKL har inget att erinra mot att mandelarupp nuvarandekapitel 19 i LOU och LUF i
två separatakapitel,ett kapitel för annonspliktigaupphandlingarundertröskelvärdena
och för upphandlingav tjänsterenligt bilaga2 samtett kapitel för direktupphandlingar.
SKL tillstyrker förslagetatt samtligatjänsterenligt bilaga2 ska regleraspå samma
sätt.Enligt förbundetvore det orimligt att ha tre olika systemför upphandlingav
tjänster.
SKL anseratt det är positivt att utredningenföreslåratt denstoramängdhänvisningar
somtyngernuvarandekap 19 i LOU och LUF skatasbort. Förbundettillstyrker också
bestämmelsen
om förfarandenvid och metoderför upphandling,såsomdynamiskainköpssystem,sommöjliggör användandet
av dessaävenundertröskelvärdena.
Dialog i en upphandling

SKL anseratt det är positivt att det förekommerdialog mellanköpareoch beställare
bådeföre, underoch efter en upphandling.Det är bra att dettatydliggörsi lagtexten,
eftersomdet uppfattningenförekommeratt sådanakontakterinte är tillåtna. Problemet
när maninför dennatyp av bestämmelser
undertröskelvärdenaär dock att det inte kan
uteslutasatt bestämmelsen
kan kommaatt tolkas motsatsvissåatt sådanakontakter
inte skulle varatillåtna över tröskelvärdena,vilket naturligtvisinte är korrekt. Det
måsteklargörasi motiven att såinte är fallet.
Reglernaom rättelseoch kompletteringav anbudfinns ocksåi bestämmelsen
om dialog. SKL anseratt det är synnerligenangelägetatt det gesökademöjligheteratt tillåta
leverantöreratt rättaoch kompletteraanbud.Domstolarnahar en mycketrestriktiv syn
på dessamöjligheteroch det riskeraratt ledatill att det är denleverantörsom är bäst
på att lämnaanbudsomvinner en upphandlingi ställetför densom har lämnatdet
bästaanbudet.Det är naturligtvisinte tillfredsställandeom en upphandlandemyndighet måsteläggaett bra anbudåt sidanför att det finns en motsägandeuppgift i en fotnot i en broschyrsom bifogasett anbudsom omfattarmångasidor. Enligt utredningen
är det nödvändigtatt lagstiftningenförhåller sig till realitetenatt inlämnadeanbudi
upphandlingarofta visar bristerav olika slag.SKL delardennauppfattningoch anser
att det är nödvändigtatt det av lagtextenframgåratt utrymmetför dettastörreän vad
nuvarandedomstolspraxisindikerar.
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SKL ställer sig frågandetill hur skrivningeni den föreslagnaregleringenom kommuniceringsformeri 19 kap. 9 § förhåller sig till bestämmelserna
om dialog i 19 kap. 12
§. I 19 kap. 9 § synesmöjligheternatill muntlig kommunikationvaramer restriktiva
än i 19 kap. 12 § vilket väckerfråganvad som skiljer ”kommunikation” från ”dialog”.
Förbundetförordar att man tar bort restriktionernai 19 kap. 9 § för att få en likformighet i bestämmelserna.
Direktupphandling

SKL avstyrkeratt direktupphandlingsgränsen
skaangesi lagtexten.Om såsker måste
riksdagenbeslutaom ändringar,vilket förefaller onödigtkrångligt. Man riskerarockså
att beloppeninte uppdaterassåofta som de borde.Enligt förbundetbör nuvarandesystem,som fungerarbra, behållas.
Utredningenanserför sin del att det finns godaskäl som talar för höjda direktupphandlingsgränser.
SKL delar denuppfattningenoch anserattdirektupphandlingsgränseni LOU bör höjasrejält och dettagäller särskiltför byggentreprenader.
Det finns
ingenanledningtill att ha lägregränsi LOU än i LUF. Dennorskadirektupphandlingsgränsenpå1,1 miljoner NOK kan utgörariktmärkeäveni Sverige.En höjning av
direktupphandlingsgränserna
skulle innebäraen rejäl förenkling och en minskningav
de administrativakostnadernaför småupphandlingar.Den tid som sparashär kan man
i ställetläggapå storaupphandlingar.Det norskasystemetatt upphandlingsreglerna
endastgäller för upphandlingarsomöverstiger100000 NOK är ocksåen intressant
väg för att förenklaregelverket,som bordeövervägasi Sverige.
Utredningenföreslåratt de upphandlingsrättsliga
principernainte ska gälla för direktupphandlingom upphandlingeninte är av intresseför någonleverantöretableradi annanEU-eller EES-stat,vilket SKL anservara positivt eftersomflera av dem,såsom
proportionalitetsprincipen,
är svåraatt tolka. Utredningenföreslårdäremotsärskilda
principerför direktupphandling.SKL ifrågasätterbehovetav sådanaoch anseratt det
snararekrånglartill regelverketän förenklar det.
19 a kap. 4 § har rubrikenDirektupphandlingefter en misslyckadupphandlingenligt
19 kap. SKL anseratt termen”misslyckadupphandling”är ett värdeomdömesom bör
undvikasi lagtextsammanhang.
Direktupphandlingefter en upphandlingsompåbörjats enligt 19 kap. är en mer neutralskrivning.
Överprövningarsom drar ut på tiden är ett stort praktiskt problem.SKL anseratt det
är bra att utredningenföreslåren bestämmelse
om direktupphandlingi sambandmed
överprövning(täckningsköp).Det är dock nödvändigtatt det i det fortsattalagstiftningsarbetetklargörsatt det faktum att det finns en sådanbestämmelse
endastunder
tröskelvärdena,inte innebäratt täckningsköpinte skulle varamöjligt över tröskelvärdena.
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Överprövningar av upphandlingar
Kostnader för överprövningar

De mångaöverprövningsprocesserna
i domstolinnebärstorakostnaderför kommuner,
landstingoch regioner.Ett bekymmerär att processtidenär lång, vilket medförstora
problemför bådeupphandlandemyndigheteroch för vinnandeleverantör,som under
lång tid får svävai okunnighetom och i så fall när leveransernaskabörja. SKL anser
att det måsteavsättasstörreresursertill domstolarnasåatt handläggningstiderna
kan
minskas.Man bör ocksåövervägaatt koncentreramålentill t.ex. ett par förvaltningsrätteroch en kammarrätt.
Utredningenhar inte gjort någonegenutredningom hur högaöverprövningskostnadernaär, utanhänvisartill utredningarsom Upphandlingsutredningen
(SOU 2011:73)
lät utföra samttill en PWC-utredningtill EU 2011.SKL och SKL Kommentushar låtit P.P.A.Pro Public ABgöra en utredningom kostnadernaför överprövningavseende
tre olika exempelupphandlingar.
Dessavisar högrevärdenbådenär det gäller tid och
kostnadper tidsenhet.Den sammanvägda
tiden för alla tre exempelupphandlingarna
är
3,2 gångermer omfattandeän de i utredningenangivnariktvärdena(1,86 storköksutrustning,4,44 vägentreprenad,
3,38 serviceresor).Den sammanvägda
kostnadenär
6,75 gångerstörre(2,42 storköksutrustning,11,64vägentreprenad,
6,18 service-resor).
Utredningenbifogas.
SKL delar utredningensuppfattningatt förvaltningsdomstolarna
har ett stort ansvar
för aktiv materiellprocessledningi överprövningsmål.SKL anseratt förvaltningsdomstolarnaskaupprättatidplaneri överprövningsmål.Det bör ocksåklargörastydligare
att målenskahandläggasmed förtur.
Ansökningsavgift

i överprövningsmål

Utredningenföreslåratt det skainförasen ansökningsavgiftpå 7500 kronor i mål om
överprövningav en upphandlingoch överprövningav ett avtalsgiltighet i samtliga
fyra upphandlingslagar.
Utredningenanseratt en avgift kan stimuleraen utveckling
mot en ökaddialog i stället för att leverantörenansökerom överprövningdirekt, vilket
säkertär en korrekt bedömning.
SKL ställer sig dock starkt frågandetill om en ansökningsavgiftsom är sålåg som
7500 kronor har någonavhållandeeffekt på ansökningarom överprövning.Ett stort
problemsom är en realitet vid upphandlingav storaramavtalinom t.ex. medicintekniskaprodukteroch livsmedel, är att befintlig leverantörbegäröverprövningav upphandlingenom vederbörandeförlorat, för att kunnalevereraävenunderöverprövningstiden.Den typen av strategiskaöverprövningarkommermaninte åt medden föreslagnaavgiften.Om man skaha en ansökningsavgiftbör den utformassåatt den står
i proportiontill det tänktakontraktsvärdet,på sammasättsom i vissaandraEU-länder. Det faktum att mångaleverantöreranvänderjuridiska ombudi sambandmed
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överprövningartyder på att betalningsviljanmångagångerär stor när man ansökerom
överprövning,och då torde7500 kronor vara närmastförsumbarti sammanhanget.
Processkostnadsansvar

i överprövningsmål

Utredningenhar haft i uppdragatt analyseraför-och nackdelarmedprocesskostnadsansvaroch att föreslåbestämmelser
om skyldighetför denförlorandepartenatt ersätta
motpartensrättegångskostnader
i överprövningsmål.Enligt SKL:s uppfattningskulle
fördelarnamed en sådanregelvaraatt antaletöverprövningsmålsannoliktskulle
minska.
Det finns ocksånackdelarmedett sådanordning.Antalet processerskulle säkert
minska,mensannoliktskulle handläggningstiderna
för överprövningsmålen
bli längre,
vilket vore olyckligt. Man kan heller inte uteslutaatt ett rättegångskostnadsansvar
kan
ledatill en ytterligarejuridifiering av upphandlingarmedännumerafokus på att upphandlingsreglerna
följs till punkt och pricka, vilket skulle kunnaminskabenägenheten
att användat.ex. förhandlatförfarande,för att minimerariskenför att den upphandlandemyndighetentvingasbetalahögarättegångskostnader.
Till skillnad från vad som
är fallet i dispositivatvistemål,har parternaheller ingenmöjlighet att förlikas under
processens
gång.
En annannackdelmed förslagetär att det kan medföraatt småresurssvaga
leverantörer inte vågaransökaomöverprövningav rädslaför att förlora processen.Men även
för den upphandlandemyndighetenkankostnadenbli myckethög om flera leverantörer ansökeromöverprövning,vilket kan drabbasmåupphandlandemyndigheterhårt.
Särskildaproblemuppstårom upphandlingenavbrytsunderöverprövningeneller tilldelningsbeslutet
återkallas.
Trots dessainvändningarär SKL berettatt godtautredningensförslag,eftersomförbundetanseratt det storaantaletöverprövningarär ett allvarligt problem.Man kan
konstateraatt det i Finland,Norgeoch Danmarkfinns processkostnadsansvar
och i
dessaländerär antaletöverprövningaravsevärtlägre än i Sverige.
Om man inför ett sådantsystemär det dock av störstavikt att följa upp effekternaav
det efter ett par år och att då, förutom att analyseraantaletöverprövningar,ävenstuderakonsekvenserna
av reglernaför småföretagoch småupphandlandemyndigheter.
För det fall regeringeninte vill gå vidaremed förslagom processkostnadsansvar,
vill
SKL särskilt pekadet problemsomförbundetlyfte redani sitt remissvaröver Överprövningsutredningen
(SOU 2015:12).
GenomHögstadomstolensdom i NJA 2013 sid. 762 har det enligt förbundetsmening
uppståtten orimlig obalansmellanparternai överprövningsmål.Leverantörerhar,
mednuvaranderättslägeoch vid framgångi sådanamål, möjlighet att få processkostnaderersattaav upphandlandemyndigheteri form av skadestånd.
Upphandlandemyndigheterhar inte dennamöjlighet.
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Obalansenär processdrivande
och kan i vissafall hota den upphandlingsrättsliga
likabehandlingsprincipen,
eftersomupphandlandemyndigheterkan vara benägnaatt väga
in risken att få betalaprocesskostnader
i form av skadeståndom resursstarkaleverantörer framför mer eller mindrevälgrundadesynpunkterpå olika frågor i en upphandling. Man skakommaihåg att mångaupphandlingsrättsliga
frågor är osäkraoch svårbedömda.Övervägandenom risk att få betalaprocesskostnader
i form av skadestånd
skaenligt förbundetsmeninginte behövagörasnär en upphandlandemyndighetbedömer om en leverantörssynpunkterär rätt i sakeller inte. Det är av störstavikt att
dennaobalansåtgärdas.
SverigesKommuneroch Landsting

LenaMicko
Ordförande
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