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Finansdepartementet
103 33 Stockholm

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
Fi2020/05179
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) tillstyrker föreslagna lagändringar som
berör Kronofogden.
Kronofogden välkomnar ändringar som förenklar och påskyndar
upphandlingsförfarandet och därpå följande överprövningsprocesser. Det är därför
positivt att det nu föreslås ett skyndsamhetskrav i överprövningsmål.
Kronofogden tycker dessutom det borde övervägas att genomföra fler av de
förslag som utkastet resonerar kring, särskilt införande av ansökningsavgift i
upphandlingsmål.
Kronofogdens erfarenhet är att det faktum att en leverantör inte har något att
förlora på att ansöka om överprövning gör att vissa ansökningar om överprövning
görs där utsikterna till framgång för leverantören är små. I dessa fall uppstår en
onödig process som tar upp tid och resurser för alla parter, och som fördröjer
myndighetens avtalstecknande med vinnande leverantör. Kronofogden bedömer
att sådana processer skulle minska i omfattning med en ansökningsavgift, då en
sådan skulle ge incitament till leverantörer att tänka till innan de ansöker om
överprövning.
Förslaget om temporär direktupphandling vore enligt Kronofogden också mycket
välkommet. Även om EU-rätten sätter stopp på det direktivstyrda området vill
Kronofogden framhålla vikten av att det utreds vidare om det bör införas på det
icke-direktivstyrda området. För Kronofogdens del är det angeläget att
upphandlingsregelverket för de upphandlande myndigheterna på det ickedirektivstyrda området förenklas så långt som det är möjligt.
I övrigt har Kronofogden inga synpunkter på det som framförs i utkastet till
lagrådsremiss.

E-postadress: kontakt@kronofogden.se
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Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.
Verksjurist Mikael Johansson har föredragit ärendet.
I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia
Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit. Med stöd av
Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya
Coronaviruset undertecknas beslutet inte.

Christina Gellerbrant Hagberg
Mikael Johansson

