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2012:96
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samt tilldelning av koncessioner

Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012
Sammanfattning av uppdraget
En särskild utredare ska ge förslag till hur vissa (nedan angivna)
bestämmelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets
direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896) och förslaget till Europarlamentets och rådets direktiv om upphandling
av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (KOM(2011) 895) bör genomföras i
svensk rätt enligt den lydelse direktiven får när de antagits.
Förslagen ska ingå i två nya separata lagar om offentlig upphandling och om upphandling inom försörjningssektorerna,
vilka ska ersätta lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU) respektive lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). De
två lagarna ska i likhet med LOU och LUF följa upphandlingsprocessens kronologi. De ska bygga på den struktur som LOU
och LUF har.
Vidare ska utredaren analysera och ge förslag till hur samtliga bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv om
tilldelning av koncessioner (KOM(2011) 897) bör genomföras i
svensk rätt enligt den lydelse direktivet får när det antagits.
Utredaren ska följa de förhandlingar om förslagen till direktiv som pågår inom EU och i sitt förslag utgå från det innehåll
direktiven får när de antagits av Europaparlamentet och rådet.
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Utredaren ska analysera vilka delar av direktiven som kan
vara lämpliga att genomföra på lägre normnivå än lag och i
förekommande fall ge förslag till förordningstext. Vidare ska
utredaren analysera och utarbeta författningsförslag avseende
upphandlingar och koncessioner som inte eller endast delvis
omfattas av direktiven, dvs. främst sådana som understiger
direktivens tröskelvärden och som enligt nuvarande regler omfattas av 15 kap. LOU och LUF.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2013. Utredningsuppdraget och tidpunkten för redovisning av uppdraget
kan komma att behöva ändras beroende på de pågående förhandlingarna inom EU.
Bakgrund
Arbete inom Europeiska unionen
Den 20 december 2011 presenterade Europeiska kommissionen
förslag till tre nya direktiv på upphandlingsområdet:
 Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896) som är avsett att ersätta direktiv 2004/18/EG
 Europarlamentets och rådets direktiv om upphandling av
enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (KOM(2011) 895) som är avsett
att ersätta direktiv 2004/17/EG
 Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av
koncessioner (KOM(2011) 897) som dels ersätter en avdelning i direktiv 2004/18/EG om byggkoncessioner, dels är
ny reglering.
Förslagen är för närvarande föremål för behandling i Europaparlamentet och förhandlingar i rådet vilka beräknas vara slutförda under början av 2013. Enligt förslagen ska samtliga
direktiv vara genomförda senast den 30 juni 2014. Genomförandefristen har i kommissionens förslag beräknats till 18
månader. Dock ska enligt förslaget vissa delar avseende
elektronisk kommunikation vara genomförda först två år efter
genomförandefristens utgång.
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Gällande EU-direktiv
I EU-rätten regleras offentlig upphandling främst av direktiv
2004/18/EG (klassiska direktivet) och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster av direktiv
2004/17/EG (försörjningsdirektivet). Upphandlande myndigheter inom den klassiska sektorn är i huvudsak statliga myndigheter och kommunala myndigheter. Till upphandlande myndigheter räknas även vissa bolag och andra organ som står under
myndigheters inflytande och som har till syfte att tillgodose
behov i det allmännas intresse under förutsättning att behovet
inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Det klassiska
direktivet innehåller vissa bestämmelser om byggkoncessioner.
Upphandlande myndigheter som verkar inom någon av sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster omfattas av
direktivet för försörjningssektorerna. Även vissa privata företag
omfattas av försörjningsdirektivet om de verkar inom dessa
sektorer med stöd av ensamrätt eller särskild rätt.
Vidare finns det till det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet två direktiv om rättsmedel vid överträdelser av
reglerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna, 89/665/EEG respektive 92/13/EEG, vilka
båda har varit föremål för ändring genom direktiv 2007/66/EG.
Utöver det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet
samt rättsmedelsdirektiven finns direktiv 2009/81/EG om tilldelning av byggentreprenader, varu- och tjänstekontrakt på
försvars- och säkerhetsområdet. Detta direktiv innehåller även
regler om rättsmedel med samma sakliga innehåll som rättsmedelsdirektiven.
Härutöver finns rättsakter som gäller viss produktspecifik
upphandling som inte regleras i upphandlingsdirektiven, såsom
direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva
vägtransportfordon.
Gällande svensk reglering
I Sverige regleras offentlig upphandling i lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU) och upphandling inom försörjningssektorerna i lagen (2007:1092) om upphandling inom

4

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF),
vilka trädde i kraft den 1 januari 2008, samt i lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS),
som trädde i kraft den 1 november 2011. Lagarna innehåller
utöver bestämmelser om upphandling på direktivstyrda områden också bestämmelser som inte styrs eller endast delvis
styrs av EG-direktiven (15 kap. i de tre lagarna). Dessa bestämmelser reglerar upphandlingar vilkas värde understiger de
tröskelvärden som anges i direktiven och upphandling av Btjänster som huvudsakligen faller utanför direktivens tillämpningsområde.
Härutöver gäller upphandlingsförordningen (2011:1040),
tillkännagivandet (2007:1108) av de försvarsprodukter som
avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, tillkännagivandet (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling, tillkännagivandet
(2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling samt tillkännagivandet
(2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling. Vidare
gäller för vissa statliga myndigheter förordningen (2006:260)
om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt.
Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster och förordningen (2011:847)
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster gäller vid upphandling enligt LOU eller LUF om
upphandlingen avser köp eller leasing av bilar eller köp av vissa
persontransporttjänster.
Tidigare utredningsarbete
Den 7 april 2004 gavs en särskild utredare i uppdrag att lämna
förslag till hur direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling
och 2004/17/EG om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster skulle genomföras i svensk
rätt (dir. 2004:47). Uppdraget begränsades till att i huvudsak
avse de delar av direktiven som var obligatoriska att genomföra
inom den i direktiven angivna fristen. Utredningen, som antog
namnet Upphandlingsutredningen 2004, överlämnade i mars
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2005 delbetänkandet Nya upphandlingsregler (SOU 2005:22)
med förslag på en ny lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt en ny lag om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. I
tilläggsdirektiv (dir. 2005:39) av den 7 april 2005 gavs utredaren i uppdrag att bl.a. ge förslag på genomförande av de
icke obligatoriska delarna av direktiven, dvs. bestämmelserna
om konkurrenspräglad dialog, dynamiska inköpssystem och
elektroniska auktioner. Vidare fick utredaren i uppdrag att göra
en översyn av de bestämmelser i lagen som inte omfattas eller
endast delvis omfattas av direktiven, dvs. de regler som gäller
upphandlingar som inte överstiger tröskelvärdena, B-tjänster
och försvars- och säkerhetsupphandlingar. I mars 2006 överlämnades utredningens slutbetänkande Nya upphandlingsregler
2 (SOU 2006:28).
Den 7 maj 2009 gavs en särskild utredare i uppdrag att
lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av
byggentreprenader, varu- och tjänstekontrakt på försvars- och
säkerhetsområdet skulle genomföras i svensk rätt (dir. 2009:37).
Utredningen, som antog namnet Försvars- och säkerhetsupphandlingsutredningen, överlämnade i februari 2010 sitt
betänkande Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
(SOU 2010:13).
Regeringen beslutade den 3 september 2009 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera om det fanns behov
av ett generellt eller sektoriellt undantag från upphandlingsskyldighet när stat, kommuner och landsting anskaffar varor
eller tjänster från företag som de helt eller delvis innehar eller är
medlemmar i (dir. 2009:81). För det fall utredaren bedömde att
ett undantag borde införas skulle det motsvara den EU-rättsliga
praxis i form av de s.k. Teckal-kriterierna som utvecklats av
EU-domstolen. Utredaren skulle i så fall även lämna författningsförslag och förslag till andra eventuella åtgärder. Utredningen, som antog namnet Utredningen om offentliga företag –
upphandling, kontroll, insyn (OFUKI-utredningen) (Fi
2009:08), fick genom tilläggsdirektiv den 28 oktober 2010 (dir.
2010:115) även i uppdrag att bl.a. analysera om det finns behov
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av bestämmelser som gör det kommunalrättsligt möjligt att
delegera rätten att fatta upphandlingsbeslut till någon annan. I
uppdraget ingick att lämna förslag till en sådan delegationsbestämmelse och att utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Utredningen överlämnade i april 2011 betänkandet Offentlig
upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor (SOU
2011:43).
Den 8 september 2011 beslutade regeringen att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att utreda hur upphandlingsstödet
borde samordnas i syfte att öka kompetens, tillgänglighet,
enhetlighet och synlighet gentemot upphandlingsmarknadens
aktörer (dir. 2011:78). I april 2012 överlämnade utredningen,
som antagit namnet Upphandlingsstödsutredningen, sitt
betänkande Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32).
Pågående utredningsarbete
Den 9 september 2010 beslutade regeringen att ge en särskild
utredare i uppdrag att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett
ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv (dir. 2010:86).
Syftet var att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata
konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft
till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka
för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.
Utredaren ska ta fram underlag för eventuella författningsändringar och föreslå andra nödvändiga åtgärder inom det
aktuella området. Vidare ska utredaren se över systemet för
insamling av upphandlingsstatistik och vilka uppgifter som ska
samlas in. Syftet med statistikuppdraget var framför allt att
förbättra möjligheterna till att prognostisera effekterna av reformer samt förbättra möjligheterna att följa upp och utvärdera
den upphandlingspolitik som förs i EU och Sverige. Utredningen, som antog namnet Upphandlingsutredningen 2010,
överlämnade i november 2011 delbetänkandet På jakt efter den
goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73). I samband med en viss ändring av
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utredningsuppdraget beslutade regeringen den 2 februari 2012
att i tilläggsdirektiv (dir. 2012:10) förlänga uppdraget till den 1
december 2012.
Förslagen till upphandlingsdirektiv
Förslagen till direktiv som avses ersätta direktiven 2004/18/EG
och 2004/17/EG innehåller fem huvudområden: förenkling av
och ökad flexibilitet för upphandlingsreglerna, strategisk användning för att möta nya utmaningar, bättre tillgång till marknaden för små, medelstora och nystartade företag, sunda förfaranden samt tillsyn.
Förenklade och mer flexibla upphandlingsregler
Kommissionen föreslår att tillämpningsområdet förtydligas,
bl.a. genom att delar av EU-domstolens rättspraxis som avgränsar tillämpningsområdet, främst den s.k. in house-praxisen
om offentligt–offentligt samarbete, förs in i direktiven samt
genom att uppdelningen mellan A- och B-tjänster avskaffas.
Kommissionen föreslår även vissa ändringar av de upphandlande myndigheternas verktygslåda för att underlätta e-upphandling. För myndigheter under central nivå, som regionala
och lokala myndigheter, föreslår kommissionen förenklade
regler. E-upphandling föreslås också främjas genom att annonser och upphandlingsdokument ska göras tillgängliga elektroniskt. Under denna punkt föreslår kommissionen också en rad
moderniseringar av upphandlingsförfarandet som bl.a. att åtskillnaden mellan kvalificering och utvärdering, dvs. granskning av anbudsgivarna respektive av anbuden, har tonats ned
för att möjliggöra prövning av anbuden före prövning av anbudsgivarna. Det föreslås bli möjligt att utesluta leverantörer på
grundval av egen erfarenhet från utförandet av tidigare kontrakt.
Det föreslås också bli möjligt att justera kontrakt under löpande
kontraktsperiod.
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Strategisk användning för att möta nya utmaningar
Förslaget syftar till att möjliggöra för upphandlande myndigheter och enheter att använda sin köpkraft för att upphandla
varor och tjänster som främjar innovation, skyddar miljön och
bekämpar klimatförändringarna och samtidigt förbättra sysselsättning, hälsa och sociala villkor. Utvärderingskriterierna ändras så att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta
kostnaden ska tillämpas. Förslagen möjliggör därigenom tilldelning baserad på livscykelkostnader för produkterna. Livscykeln rymmer alla steg under en produkts livstid från råvara
till avfall. I kostnaden får även externa kostnader för miljön
beaktas. Alla faktorer som är direkt kopplade till produktionsprocessen får ingå i de tekniska specifikationerna och i tilldelningskriterierna. Detta utesluter enligt kommissionens förslag
krav som inte är relaterade till produktionsprocessen som företagens allmänna sociala ansvar. Upphandlande myndigheter får
däremot kräva att leverantören uppfyller vissa nationella eller
multinationella miljökrav och sociala krav som miljömärkning
eller som utvisar att produkten inte tillverkats genom t.ex. barnarbete. Det föreslås vara möjligt att utesluta leverantörer som
bryter mot EU-rättsliga krav på det sociala området och inom
arbets- och miljörätten. Kommissionen har efter en utvärdering
funnit att sociala tjänster och utbildningstjänster och tjänster
inom hälso- och sjukvården är av ett särskilt slag, att utförandet
av dem skiljer sig mellan medlemsstaterna och att de har begränsat gränsöverskridande intresse. Medlemsstaterna bör ha
stor frihet att organisera valet av utförare. Förslagen innehåller
därför särskilda och enklare regler samt ett högre tröskelvärde
för sociala och andra personliga tjänster. Ett nytt upphandlingsförfarande (innovationspartnerskap) introduceras i syfte att
främja innovativ upphandling.
Bättre tillgång till marknaden för små, medelstora och
nystartade företag
Kommissionen konstaterar att små, medelstora och nystartade
företag (SME) har en stor potential att skapa arbetstillfällen,
tillväxt och innovation. Att underlätta dessa företags tillgång till
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upphandlingsmarknaderna kan hjälpa dem att frigöra denna
potential samtidigt som upphandlande myndigheter får tillgång
till fler leverantörer. Kommissionen föreslår därför bl.a. att
självdeklarationer ska kunna användas som bevis vid kvalificeringen och att upphandlande myndigheter ska tvingas överväga
om kontrakten kan delas upp.
Sunda förfaranden
Enligt kommissionen utgör upphandling ett riskområde för
osunda affärsbeteenden som jäv, favorisering och korruption.
Förslagen innehåller därför ett antal skydd mot dessa risker i
form av jävsbestämmelser och bestämmelser om oseriöst beteende. Det föreslås att leverantörer som försöker påverka beslutsprocessen på ett otillbörligt sätt ska uteslutas. Detta gäller
även leverantörer som inte har skött betalning av skatter och
sociala avgifter. Möjligheterna till att göra marknadsanalyser
före upphandlingar föreslås regleras för att säkerställa att de
leverantörer som deltar i analyserna inte ges fördelar.
Tillsyn m.m.
Enligt kommissionens förslag ska varje medlemsstat inrätta dels
ett nationellt tillsynsorgan, dels ett kunskapscentrum som ska
tillhandahålla professionellt stöd vid upphandlingar. Tillsynsorganet ska ha ett antal specifika uppgifter och ska årligen till
kommissionen sammanställa det aktuella läget på upphandlingsområdet i medlemsstaten. Organet ska även på begäran av
kommissionen utföra särskilda uppgifter som att granska pågående enskilda ärenden. Tillsynsorganet ska också granska alla
slutna varu- och tjänsteavtal som uppgår till minst 1 000 000
euro och alla byggentreprenader som uppgår till minst
10 000 000 euro. Kunskapscentrumet ska tillhandahålla rättsliga
och ekonomiska råd, stöd, vägledning och utbildning till
leverantörer och till upphandlande myndigheter och enheter
samt hjälp med att förbereda och utföra upphandlingar. Förslagen innehåller också regler om utbyte av information mellan
medlemsstater enligt Internal Market Information System (IMI).
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Förslaget till koncessionsdirektiv
Förslaget till direktiv för koncessioner syftar till att skapa rättslig klarhet på ett område som hittills reglerats delvis genom
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och till att skapa bättre tillgång till marknaden för koncessioner. Förslaget till koncessionsdirektiv är inte lika omfattande som förslagen till de två andra direktiven. Regleringen
avses också vara mer flexibel. Förslaget ger bl.a. större frihet
att utforma kvalificerings- och utvärderingskriterierna och slår
inte fast några absoluta tilldelningskriterier. Direktivets regler
ska tillämpas vid koncessioner som uppgår till minst 5 000 000
euro. För tjänstekoncessioner inträder dock en skyldighet att
annonsera kontrakt vid 2 500 000 euro. I likhet med förslagen
till de övriga direktiven innehåller detta förslag regler som
klargör när offentligt–offentligt samarbete utesluter tillämpningen av direktivets regler samt särskilda och enklare regler
för sociala och andra personliga tjänster. I förslaget har det
förtydligats att en koncession innebär att leverantören har tagit
över en betydande del av den ekonomiska risken i avtalet.
Rättsmedlen föreslås vara tillämpliga på koncessioner men
däremot föreslås inte några regler om tillsyn och styrning.
Uppdraget
En särskild utredare ska ge förslag till hur vissa (nedan angivna)
bestämmelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets
direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896), benämnt
OU, och förslaget till Europarlamentets och rådets direktiv om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (KOM(2011) 895), benämnt
FÖRS, bör genomföras i svensk rätt enligt den lydelse
direktiven får när de antagits. Vissa bestämmelser i direktiven
är utformade så att de ger medlemsstaten en frihet att
genomföra vissa delar av direktiven. När det gäller sådana
fakultativa bestämmelser som i sak är nya i förhållande till
gällande direktiv ska utredaren analysera behovet av genomförande och ge eventuella förslag till författningstext. Förslagen
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ska ingå i två nya separata lagar om offentlig upphandling och
om upphandling inom försörjningssektorerna, vilka ska ersätta
LOU respektive LUF. De två lagarna ska i likhet med LOU och
LUF följa upphandlingsprocessens kronologi. De ska bygga på
den struktur som LOU och LUF har.
Eftersom de två upphandlingsdirektiven är omarbetningar av
gällande direktiv och vissa delar av dem är oförändrade eller
endast ändrade i mindre omfattning kräver inte direktivförslagen i deras helhet särskild utredning. För de delar som inte
överlämnas till utredaren avser Regeringskansliet att ta fram
förslag till genomförande i en departementspromemoria.
Avsikten är att utredarens förslag ska sammanfogas med
förslagen till lagtext i promemorian för gemensam remissbehandling. Utredningsuppdraget ska därför genomföras med
återkommande kontakter med Regeringskansliet.
Vidare ska utredaren analysera och ge förslag till hur samtliga bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv om
tilldelning av koncessioner (KOM(2011) 897) bör genomföras i
svensk rätt enligt den lydelse direktivet får när det antagits.
Utredaren ska följa de förhandlingar om förslagen till direktiv som pågår inom EU och i sitt förslag utgå från det innehåll
direktiven får när de antagits av Europaparlamentet och rådet.
Utredaren ska beakta vad riksdagen tillkännagett om sådan
ändring i lagen om offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn
kan tas och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal ställas
vid upphandling (bet. 2010/11:AU3).
Utredaren ska analysera vilka delar av direktiven som kan
vara lämpliga att genomföra på lägre normnivå än lag och i
förekommande fall ge förslag till förordningstext. Vidare ska
utredaren analysera och utarbeta författningsförslag avseende
upphandlingar och koncessioner som inte eller endast delvis
omfattas av direktiven, dvs. främst sådana som understiger
direktivens tröskelvärden och som enligt nuvarande regelverk
omfattas av 15 kap. LOU och LUF.
Utredaren är i övrigt fri att lämna de förslag som utredningsarbetet kan föranleda.
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Närmare om uppdraget i fråga om upphandlingsdirektiven
Förbindelser mellan offentliga myndigheter
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om förbindelser mellan offentliga myndigheter
(art. 11 i OU och art. 21 i FÖRS).
Reserverade kontrakt
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om reserverade kontrakt (art. 17 i OU och art.
31 i FÖRS). Härvid ska förslag från Upphandlingsutredningen
2004 (SOU 2005:22) beaktas (se förslag till 1 kap. 8 § LOU och
1 kap. 11 § LUF).
Sekretess
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om sekretess (art. 18 i OU och art. 32 i FÖRS).
Regler för kommunikation
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om kommunikation (art. 19 i OU och art. 33
och 34 i FÖRS). Av betydelse i sammanhanget kan vara att
kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om
elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska
transaktioner på den inre marknaden (KOM (2012) 238).
Intressekonflikter och otillåtet förfarande
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om intressekonflikter (art. 21 och 22 i OU och
art. 36 och 37 i FÖRS).
Innovationspartnerskap
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om innovationspartnerskap (art. 29 i OU och
art. 43 i FÖRS).
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Elektroniska kataloger
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om elektroniska kataloger (art. 34 i OU och art.
48 i FÖRS).
Gemensam upphandling
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om tillfällig gemensam upphandling och
gemensam upphandling mellan upphandlande myndigheter/enheter från olika medlemsstater (art. 37 och 38 i OU och
51och 52 i FÖRS).
Uppdelning av kontrakt i delar
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om uppdelning av kontrakt i delar (art. 44 i OU
och art. 59 i FÖRS).
Val av deltagare samt tilldelning av kontrakt
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om val av deltagare samt tilldelning av kontrakt i OU och kvalificerings- och urvalsbedömning i FÖRS
(art. 54–63 och art. 66 och 67 i OU och art. 71–77 i FÖRS).
Onormalt låga anbud
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om onormalt låga anbud (art. 69 i OU och art.
79 i FÖRS).
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Ändring och avslutande av kontrakt
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om ändring och avslutande av kontrakt (art. 72
och 73 i OU och art. 82 och 83 i FÖRS).
Sociala tjänster och andra specifika tjänster
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om sociala tjänster och andra specifika tjänster
(art. 74–76 i OU och art. 84–86 i FÖRS).
Styrning
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om styrning (art. 83–88 i OU och 92–97 i
FÖRS).
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska för de regler som föreslås lämna en redovisning
av de förväntade konsekvenser och kostnader som uppkommer
för upphandlande myndigheter och enheter och för företag samt
för domstolar och staten i övrigt. De administrativa kostnaderna
för leverantörerna ska särskilt beaktas och förslagen ska utformas med ambitionen att företagens administrativa kostnader
hålls så låga som möjligt. Därvid ska 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) tillämpas. Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning av den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
de ändamål som föranlett den, dvs. en proportionalitetsprövning
ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av förslagen i
betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen, ska dess
konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i sitt arbete samråda med Upphandlingsutredningen 2010 och beakta dess förslag och låta dem bilda en utgångspunkt för sina överväganden i den utsträckning det är
relevant för utredningsuppdraget. Upphandlingsutredningen
2010 ska redovisa sitt uppdrag den 1 december 2012.
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 1 april 2013. Utredningsuppdraget och tidpunkten för redovisning av uppdraget
kan komma att behöva ändras beroende på de pågående förhandlingarna inom EU.
(Socialdepartementet)

