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Dokumenldatum Nämnd eUer utskoll

2019—01-30 Falu kommun

Betänkandet Möjligt, tillåtet  och  tillgängligt — förslag till enklare  och

flexiblare upphandlingsregler  och  vissa  regler  om

överprövningsmål (SOU 2018:44)

Sammanfattning

.  Upphandlingscenter tillstyrker struktureni dc föreslagna ändringarna av 19 kap.LOU

och LUF  .

o  Upphandlingscenter tillstyrker förslaget om dialog, rättelse, och kompletteringar i

upphandlingar.

o  Upphandlingscenter anser att gränsen för dil‘ekmpphandling ska höjas, i synnerhet i

LOU och för byggentreprenader.

-  Upphandlingscenter anser att täckningsköp under pågående överprövning ska tillåtas.

.  Upphandlingscenter avstyrker förslaget om utökning av dokumentationskravet.

o  Upphandlingscenter anser att förlorande part ska ersätta vinnande  parts

rättegångskostnader enligt utredningens förslag.

'  Upphandlingscenter avstyrker förslaget om ansökningsavgift för överprövning. I varje

fall den fo'reslagna nivån.

Allmänna  synpunkter

Utredningen har  i  många fall tagit bort hänvisningama till andra kapiteli LOU och samlat

bestämmelsema om direktupphandling i ett eget kapitel. Förändringarna framstår som både

Iämpliga och fdrenklande ävenom det  i  praktiken medföratt antalet paragrafer ökar till antal.

Detta tillstyrks.

Upphandlingscenter stäHer sig bakom det särskildayttrandet frånEva Sveman, Martin Kruse

och Åsa Edman. Det bör bli tillåtct för myndigheter att samverka genom avtal i Väsentligt

större utsträckning än nuvarande regelverk tillåter. Många mindre kommuner har problem

med att tillhandahålla tjänster som behövs för att ge en bra service till medborgarna. Det

förefaller orimligt att en eller flera kommunerförhindras att samverka iolika stödfunktioner

för att inte riskera att bryta mot upphandlingslagstiftningen.

Del  1 — Enklare  och  flexiblare  upphandlingsregler

Principer  för  upphandling

Ett behov av bcstämmelser motsvarande  4  kap.  2  och  3  §§ LOU respektive LUF behövsinte

på det icke direktivstyrda  området  eftersom de grundläggande principema alltjämt gäller.

Förslaget tillstyrks.
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Förslaget att införa nya principer om att konkurrensen ska tastill vara i rimlig utsträclming

samt genomföras på ett saldigt ochopartiskt sättavstyrks. Upphandlmgscenter bedömetatt

detta kommeratt Ska osäkerheten om vad som gäller och ledatill en rad onödiga

domstolsprövningar. Om möjligt böringa principeralls gälla fördirektupphandlingar.

Upphandlingens utformning

Attupphandlande myndigheter och enheter skavara fria att utfo1maföl'farandet vid

upphandlingen är positivt och tillstyrks.Nuvarande lagstiftning är onödigt begränsande.

Dialog i  upphandlingar

Anbudsgivare bör få möjlighet atträtta sina anbud i betydligt större utsträckmng än vad som

gälleridag. Upphandlingsföremålkan vara komplexa och det är inte rimligtatt detbästa

anbudet skabehöva förkastas trots attanbudsgivaren i sak uppfyHer haven men på grundav

den mänskliga faktomkan ha missat en formell detalj. Det ärsvårt att motivere For såväl

andra anbudsgivare som förskattebetalarna att dyrare och potentiellt sämreanbud måsteantas

når det med lätthet hade gåttatt undanröja en eventuelltvivelaktighet i detuppenbal't bästa

anbudet. Forslaget om dialog i upphandlingar tillstyrks.

Nödvändiga förfarandebestämmelser
Det bör inte firmas en författningsregleradskyldighet att agera om ettanbud förefaller

onormaltlågt. Speciellt inte då det inte ärfastställt vad ett onormaltlågt anbud är.

Upphandlingscenter delar utredningensuppfattning att kravet både är onödigt och ledertill

onödigaöverprövningar.

Upphandlingscentertillstyrker forslagetatt samtliga tjänster enligtbilaga  2 skaregleras på

samma sätt.Detta underlättar tillämpningenav lagstiftningen.

Direktupphandling

Gränsen för direktupphandling bör höj as jämfört med denföreslagna. En nivå är svåratt

precisera men ivarje fall bör gränsen i LOU intevara lägre än deni LUF. För

byggentreprenader bör gränsenhöjas väsentligt ibåda lagama. För bådeupphandlande

myndigheter och enheter är det sällsyntatt byggentreprenader omsätter så blygsamma belopp

som gälleri dagsläget. En höjning till minst 10 mnkr förordas ibåda lagama. Denna nivå

tillater uppförandeav ett mindre byggnadsverk ochmotsvarar ändå mindre än 20% av

tröskelvärdet för byggentreprenadet.

Upphandlingseenter tillstyrkerförslaget att ange direktupphandlingsgränsenilagtexten. Det

finns goda skåltill att gränsen som i dag revideras med jämna mellanrum istället föratt

riksdagen skabehöva beslutai frågan, men fördelama med regelforenldingen överväger.

Historiskt har också mindreändringar av LOU gjorts förhållandevisofta och en revidering av

direktupphand]ingsgränsen kommer troligtvisatt övervägas vid samma tillfalle.

Direktupphandling i samband med överprövning (täckningsköp) börtillåtas.

Upphandlingscenterdelar dock inte utredningens bedömning att värdet av det som anskaffas

genom täekningsköpet skaläggas samman med detuppskattade värdetav detavtal som är
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föremål för överprövning. Om den annonserade avtalstiden behålls intakt men förskjutstill

följd av en överprövning bör direktupphandlingsvärdet endast bedömas till det belopp som

täelmingsköpet omfattar. Detta eftersom det rör sig em två olika avtal. Att täekningsköpeti

sig inte kan överslqida tröskelvärdet som umensrätten fastslagit är däremot naturligt då

upphandlingen redan är begränsad till att underskrida tröskelvärdet såvida inte bilaga  2

tillämpas.

Förslaget om utökad dokumentation vid direlctupphandling avstyrks.  Å  ene siden ska

dokumentationen vara tillräeklig för att motivere myndighetens eller enhetens beslut under

upphandlmgens samtliga skeden men  å  andra sidan behöver dokumentationen inte vara

särskilt omfattande. Dessa ståndpunkter är svåra att förena. Det är även en naelcdel att behöva

ändra arbetssätt från det nuvarande med 100 tkr grains när många upphandlande myndigheter

anpassat organisationen till det relativt sett nya kravet.

Upphandlingseenter tillstyrker förslaget om slepende av särskilda principer för beräkning vid

direktupphandling. Ett förbud mot kringgående är lämpligare och lättare att hantera än

nuvarande system med upphandlingar ”av samma slag”. Att separate operative enheter ska

anses som  just  separate även vid berälcning av direktupphandlingsgränsen är ocksåen

välkommen förändring.

Del 2  — Vissa  regler om överprövningsmål

Processkostnadsansvar i  överprövningsmål

Den förlorande panen bör ersätta motpartens rättegångskostnaderi överprövmngsmål. Den

store skillnaden  i  antalet överlprövningari Sverige jämfört med länder där

processkostnadsansvar finns talar med tydlighet för att regelverket på ett eller annat  sätt  borde

förändras. På samma  sätt  som höjningen av direktupphandlingsgränsen höjdes  2014  bör

beslutet analyseres och utvärderas i efterhand för att tillrättalägga eventuelle oönskade

konsekvenser.

Upphandlingseenters bedömning är att antalet överprövningsmål skulle minska om valje part

får båra sina egna kostnader. Förändringen innebär även ett återställande av balansen sem

sattes ur spel isamband med NJA  2013  s. 762 vilket är positivt.

Sannelikt skulle antalet processer minska men de som firms kvar ta längre tid i anspråk. Detta

eftersom rätten måste bestämma om någon part ska betala den andres kostnader, alla betala

sina egna kostnader eller kostnaderna jämkas av någon anledning. Åven kostnadernas storlek

kommer att ta mer tid i anspråk för att reda ut.

Sammantaget anser Upphandlingscenter att förslaget, både till saldnnehåll och till lagteknisk

utformning, ska tillstyrkas.

Ansökningsavgifter  i  överprövningsmål

Förslaget om en ansökningsavgift avstyrks. Den låga nivån på 7 500 kr bör inte medföra

någon märkbar skillnad med tanke på att upphandlingsmål handlar om affärsverlcsamhet där
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betydligt större belopp står på spel. Domstolarna bör inte tynges av en administrativ hantering

för ingen eller liten skillnad i praktiken.

Upphandlingscenter anser heller inte att eu differentierad avgift ska införas för att komma

tillrätta med problemet. l många upphandlingar är det svårtatt precisera har  stort  avtalsvärdet

faktiskt kommer att bli under hela avtalstiden varför instmmentet blir trubbigt.

Förslaget om processkostnadsansvarfår antagligen ett större genomslag när det gäller att

minska antalet överprövningar och räcker åtminstone som ett första steg. Utredningens

konstaterande att ansökningsavgiften främst skulle drabba små företags Vilja att ta tillvara på

sin rätt överensstämmer säkerligen med verkligheten och är olyekligt.  I  praktiken är dock

hotet om att behöva stå för motpartens rättegångskostnader betydligt mer avskräckande för en

liten leverantör men som tidigare konstaterats överväger fördelarna med ett sådantförslag.

Domstolarnas handläggning av överprövningsmålen

Upphandlingseenter anser att utredningen förbiser förbättringspotentialen när den avstår från

att rekommendera ändringar i domstolarnas handläggning av ärenden. En mer aktiv

processledning borde förkofta tidsåtgångeni överprövningsmål väsentligt. Många

skriftväxlingar  i  överprövningsmål sväller till onödiga proportioner då parterne vill försäkra

sig om att allt som motparten invänt verkligen bernöts. Om möjligt bör FPL eller LOU

utformes så att förekomsten av riktade föreläggandeni domstolsprocessema ökar.

LUDVIKA KOMMUN

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
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Anders Karlin Bj öm Friberg

Enhetschef Upphandlare
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