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Generella synpunkter
Torsby kommun har gett remissvar till andringar av de regelverk- och ut6kade
m6jligheter f6r tillsynsverksamhet av offentlig upphandling, dels "Betankande M6jligt,
tillatet och tillgdngligt" (SOU 2018:44), Remissvar "Promemoria med f6rslag till
utvecklad reglering av upphandlingstillsynen" Dnr Fi2019/0261/OU samt delta
remissvar.
Bl.a. skulle SOU2018:44 se over ett enklare och flexiblare regelverk.
Trots att intentionerna ar att f6renkla de ej direktivstyrda upphandlingarna tenderar
det att f6rsvara och 6ka byrakratin f6r upphandlande myndigheter. Dessutom ska
dessa upphandlande myndigheter (UM) bevakas mer och tillsynsmyndigheten ska fa
ut6kade mojligheter att bestraffa UM.
Torsby kommun anser att det ar mycket viktigt att UM f61jer gallande lagstiftning
inom upphandlingsomradet. Men med de forslag till andring av aktuella f6rordningar
kommer det att leda till att UM maste fokusera mer pa dokumentation och
aterrapportering, istOet for att utf6ra bra upphandlingar och pa sa satt hushalla med
offentliga medel pa basta satt.

Sammanfattning
Delta yttrande Ar utifran de upphandlingserfarenheter, befolkningsstorlek, den
organisation och de m6jligheter/utmaningar sour Torsby kommun (TK) har.
TK har valt att kommentera vissa forslag enligt nedan, 6vriga f6rslag har TK ingen
synpunkt pa.
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De utokade kraven pa innehall i annonser for de icke direktivstyrda upphandlingarna
leder dels till att UM kan fa svarare att halla nere kostnader for kop av varor och
tjanster, dels att raka ut for lagbrott om de inte har med uppgifter i annonsen som
redan finns tillgangliga i upphandlingsdokumentet. Vidare ska uppgifter finnas med
(NUTS-kod) i annonser trots att den uppgiften finns indirekt att tillga (for kommuner
och regioner) genom UM.s hemvist.
Kravet pa efterannonsering och pa dess innehall samt tidskrav pa efterannonsering,
leder till att den administrativa bordan okar aysevart for UM samtidigt som det blir
hog tidspress for att efterannonsera i tid.
Overvaganden och forslag med tillhorande kommentarer

3.1 Annonser om anbudsinfordran

Forslag
Annonser om anbudsinfordran enhgt 19 kap. lagen om offentlig upphandling, 19 kap.
lagen om upphandling inom forsorjningssektorerna och 15 kap. lagen om upphandling
pa forsvars- och sakerhetsomradet ska innehalla grundlaggande uppgifter om
upphandlingen, sasom kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller
enheten, datum for publiceringen av annonsen, upphandlingens uppskattade varde,
CPV-koder och NUTS-kod for huvudsakhg leveransplats m.m. Vidare ska annonserna
innehalla uppgifter om det stalls krav eller villkor som ayser miljohdnsyn, sociala
hansyn (sasom t.ex. arbetsrattsliga villkor) eller innovation. Annonserna far aven
innehMa de uppgifter i ovrigt som ar relevanta.
Forhandsannonser enligt 15 kap. lagen om upphandling av koncessioner ska innehalla
kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller enheten, datum for
publiceringen av annonsen, myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,
CPV-kod och en kortfattad beskrivning av den planerade upphandlingen. Annonserna
far aven innehalla de uppgifter i ovrigt som ar relevanta.
Vissa foljdandringar ska goras i upphandlingsforordningens bestammelser om
annonsering pa det icke direktivstyrda omradet med anledningen av det nya
regelverket om statistik pa upphandlingsomradet.
Kommentar:

Om man bortser fran ramavtal och ser pa t.ex. kop av specifika varor eller tj Mter, sa
minskar mojligheten for upphandlande myndigheter (UM) att upphandla till sa bra
kostnader som mojligt. Detta beroende pa att UM ska uppge det pris som man ayser
att betala for specifik vara eller -tjanst. Eftersom det framgar att uppskatta varde pa
upphandlingen ska finnas med i efterannonsen behover den uppgiften inte finnas med
har.
Ser man pa kravet om NUTS-kod (for kommuner och regioner) sa ar detta ett extra
moment for UM men ar inte till nagon hjalp for inhamtande av statistikuppgifter.
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Orsaken till detta ar att det framgar vem som ar UM och pa sa vis (inns redan
information om NUTS-kod.
Kravet pa att speciella villkor ska finnas i annonsen som t.ex. arbetsrattsliga villkor,
milj6hdnsyn och innovation. Dessa krav leder till ytterligare arbetsmoment f6r UM och
det har ingen effekt pa att det ska bli battre upphandlingar eftersom det i dessa fall
finns med i upphandlingsdokumenten men i nulaget inte ar med i annonseringen.
3.2 InnehMet i efterannonser

F6rslag:
En efterannons enhgt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom
f6rs6r ningssektorerna, lagen om upphandling av koncessioner och lagen om
upphandling pa f6rsvars- och sakerhetsomradet ska innehalla uppgifter om:
•
•

den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer
och kontaktuppgifter,
tidpunkt f6r beslut om tilldelning av kontraktet eller ingaende av

ramavtalet,
•
namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter ayseende den
eller de som har tilldelats kontrakt eller ramavtal,
•
fbremalet f6r och det uppskattade vardet av kontraktet eller
ramavtalet, och
hur manga anbud som har lamnats i upphandlingen.
En efterannons enhgt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom
f6rs6r ningssektorerna och lagen om upphandling inom f6rsvars- och
sakerhetsomradet ska aven innehalla uppgift om huruvida det ar sannolikt att
underleverant6rer kommer att anvandas f6r utf6rande av kontraktet. En efterannons
enhgt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom
f6rsbr ningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner ska aven innehalla
uppgifter om huruvida den eller de som har tilldelats kontrakt eller ramavtal ar ett litet
eller medelstort f6retag om kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska akt6rer
samt om hur manga av anbuden som har lamnats av sma eller medelstora f6retag. Den
upphandlande myndigheten eller enheten far i samtliga annonser aven ange de
uppgifter i 6vrigt som ar relevanta.
Kommentar

Ovanstaende f6rslag innebar enbart 6kade arbetsuppgifter f6r UM utan att ha sker
nagon utveckling inom omradet. Det framgar aven att detta ar mer langtgaende krav
an de krav som nu finns i de direktivstyrda upphandlingarna.
Kvarstar tidskravet enhgt 10 kap, 4 § (LOU, 2016:1145) pa 30 dagar, kommer det att till
en stor tidspress pa UM eftersom det ska galla alla upphandlingar aver gransen f6r
direktupphandling (615 312 SEK).
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4 Fbrtydliganden av bestammelser om annonsering av direktivstyrda
upphandlingar

Forslag:
Vissa f6ljdandringar och f6rtydliganden med anledning av
den nationella skyldigheten att publicera annonser i en registrerad

annonsdatabas, ska goras i bestdnunelserna om annonsering av direktivstyrda
upphandlingar pa nationell niva.
Aven bestammelserna om f6rhandsannonsering pa en upphandlarprofil,
samt om nationellt offentligg6rande av innehallet i sadana f6rhandsannonser,
ska f6rtydligas och kompletteras.

Ingen kommentar

5 Nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik
Forslag:

Skyldigheten att i en registrerad annonsdatabas publicera sadana annonser som ayses i
artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafikf6rordning ska regleras i f6rordningen om
kollektivtrafik. Vissa f6ljdandringar med anledning av det nya regelverket om statistik
pa upphandlingsomradet ska goras i bestammelserna om viss annonsering enligt lagen
om upphandling av koncessioner i samma f6rordning.
Ingen kommentar

6 Ikrafttradande och 6verg6ngsbestammelser upphandlingsiagarna?
Ingen kommentar

I delta arende har Kommunstyrelsen, Torsby kommun beslutat. Ink6pschef Mats
Agren har varit f6redragande.
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