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Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av
offentliga upphandlingar
Dnr: Fi2020/05179
Läkemedelsindustriföreningen (Lif) har genom remiss den 29 december 2020 beretts tillfälle att
lämna synpunkter på rubricerat utkast till lagrådsremiss.

Sammanfattning
Lif instämmer i att det av samhällsekonomiska skäl är angeläget att handläggningen av
överprövningsmål är både snabb och förutsägbar. Lif är därför generellt positiv till förslaget som
syftar till att effektivisera processen för överprövning av offentliga upphandlingar.

Allmänna synpunkter
Lif instämmer i att det av samhällsekonomiska skäl är angeläget att handläggningen av
överprövningsmål är både snabb och förutsägbar. Lif är därför generellt positiv till de förslag som
syftar till att effektivisera processen för överprövning av offentliga upphandlingar. Åtgärder som
syftar till ökad effektivitet kan dock ha en negativ påverkan på parternas möjligheter att på ett
ändamålsenligt sätt föra sin talan och det finns en risk att antalet felaktiga domslut ökar.
Det är därför, enligt Lifs uppfattning, angeläget att effekterna av förslaget följs upp för att se om
åtgärderna givit önskad effekt på handläggningstiderna och för att bevaka att de negativa
följderna inte blivit för stora tex genom att analyser om ändringsfrekvensen i överrätt ökat etc.
Domstolsverket bör därför ges ett sådant uppdrag.

Ett allmänt skyndsamhetskrav
Lif är positiv till förslaget att ett lagstadgat skyndsamhetskrav ska införas för mål om överprövning
av en upphandling, i mål om överprövning av ett avtals giltighet enligt samtliga fyra
upphandlingslagar samt att ett lagstadgat skyndsamhetskrav även ska införas för mål om
utlämnande av kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna.
Lif hade dock välkomnat ett genomförande av utredningens förslag att införa en 90-dagarsfrist
för förvaltningsrättens handläggning eftersom en sådan tidsfrist skulle utgöra ett tydligare
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incitament för domstolarna att se över handläggningsrutiner. Lif vill därför lyfta fram vikten av att
följa upp hur handläggningstiderna påverkas av förslaget.

En preklusionsfrist under anbudstiden bör inte införas
Lif är positiv till att förslaget inte innehåller en skyldighet för leverantörer att under anbudstiden
påtala fel eller brister, för att dessa ska kunna prövas av domstol. Lif anser att de negativa
följderna av ett sådant krav sannolikt skulle överstiga de positiva effekter som kravet skulle ha
vad avser ökad effektivitet. Som Lif tidigare anfört ligger huvudansvaret för förfrågningsunderlaget hos den upphandlande myndigheten, inte hos leverantörerna. Det finns andra sätt för en
upphandlande myndighet att inhämta synpunkter på upplevda brister i förfrågningsunderlaget i
ett tidigt skede, möjligheten till extern remiss av förfrågningsunderlaget utgör ett bra exempel på
detta.

Preklusionsfrister i mål om offentlig upphandling
Lif är, som tidigare anförts, positiv till införandet av en begränsning av möjligheten att åberopa
nya omständigheter i kammarrätt.
Förslaget innehåller nu även en motsvarande begränsning i Förvaltningsrätt. Lif instämmer i att
flera av de skäl som talar för en preklusionsfrist i kammarrätten gör sig gällande även när det
gäller målet i förvaltningsrätten. Till fördelarna hör att processen bli mer förutsägbar för parterna,
att en utdragen skriftväxling kan undvikas och målen kan avgöras snabbare.
Lif anser att det som föreslås om preklusionsfristens längd förefaller vara väl avvägt, liksom de
undantag som föreslås från preklusionsfristen. Lif noterar att det numera tydligare framgår att
den upphandlande myndigheten i överinstans ska kunna åberopa tvingande hänsyn till ett
allmänintresse som grund för att ett avtal ska få bestå.
Sammantaget är det som föreslås avseende preklusionsfrister väl balanserat och Lif ställer sig
därför positivt till förslaget i denna del.

Med vänliga hälsningar

Anders Blanck
Generalsekreterare
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