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Post- och telestyrelsens yttrande över
promemorian En effektivare överprövning av
offentliga upphandlingar

Inledning
Post- och telestyrelsen (PTS) har i enlighet med 1 § förordningen (2007:951) med instruktion
för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk
kommunikation. Enligt instruktionen har PTS bland annat som uppgift att verka för robusta
elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, något som inbegriper
upphandling av förstärkningsåtgärder. Det framgår även av instruktionen att PTS genom
upphandling får tillgodose vissa behov av bland annat särskilda posttjänster, grundläggande
betaltjänster och elektroniska kommunikationstjänster till tredje man. Med anledning av
detta har upphandlingslagstiftelsens utformning en stor betydelse för PTS verksamhet.
PTS har tagit del av rubricerad promemoria avseende den framtida utformningen av
lagstiftning avseende en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar och har
följande synpunkter på det remitterade materialet.

Definition
I de fall PTS använder begreppet ”myndighet” avses upphandlande myndighet eller enhet.

Synpunkter
Avsnitt 5.2 Mål om överprövning ska handläggas skyndsamt
I det aktuella avsnittet lämnas förslag på införande av ett lagstadgat skyndsamhetskrav. PTS
kan konstatera att flertalet domstolar redan i dag har en ordning som inbegriper att de
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aktuella måltyperna ska handläggas skyndsamt. PTS är därför av uppfattningen att den
föreslagna lagändringen riskerar att inte medföra någon förändring i praktiken.

Avsnitt 6.3 Preklusionsfrister i mål om offentlig upphandling
I avsnittet framförs förslag om att preklusionsfrister ska införas i förvaltningsrätt och
kammarrätt. PTS tillstyrker förslaget.
PTS vidhåller sitt yttrande i samband med tidigare utredning, om att en preklusionsfrist i
kammarrätt kan leda till att parternas processföring i första instans blir mer utförlig och att
fler frågor måste behandlas inom ramen för målet i förvaltningsrätten. Det här är inte något
som PTS anser vara negativt. I stället torde det bidra till att frågan i målet framträder tidigt i
processen och att processen blir mer sammanhållen.

Avsnitt 8.3 Temporär direktupphandling
I avsnittet framförs bland annat att bestämmelserna om undantaget för synnerlig brådska
inte bör ändras. PTS önskar här framföra att det vore av stort värde för såväl myndigheter
som leverantörer att ha en tydligt fastställd frist att förhålla sig till när det gäller hur mycket
tid som i allmänhet bör avsättas för överprövningar, och som därmed inte utgör synnerlig
brådska.

Avsnitt 10 Annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar
I avsnittet föreslås bland annat att efterannonsering inte ska behöva göras vid upphandlingar
under 100 000 kronor. Gränsen sammanfaller med den redan existerande skyldigheten för en
upphandlande myndighet att dokumentera genomförandet av en upphandling som uppgår
till minst detta belopp, och det antas därför inte innebära något större merarbete att även
publicera en efterannons.
PTS är av en annan uppfattning och anser att det kan innebära ett större merarbete att också
publicera en efterannons. Att efterannonsera en upphandling är ytterligare ett moment som
ska genomföras och det tar tid. Därtill är det inte alltid samma person som dokumenterar
direktupphandlingen och administrerar efterannonseringen i det elektroniska
upphandlingsverktyget. Mot denna bakgrund är det enligt PTS önskvärt att gränsen för vilka
upphandlingar som ska efterannonseras höjs ytterligare.
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Förslagets övriga delar
PTS har inga synpunkter på förslaget i dess övriga delar.

Yttrandet har beslutats av divisionschefen Tove Friberg. I ärendets slutliga handläggning har
även upphandlingsjuristen Helena Lindh (föredragande) deltagit.
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