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Remissyttrandeöver betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt  —
förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissareg-
ler om överprövningsmål  (SOU 2018:44)

Ett diarienummet Fi 2018/02531/OU

Förvaltningsrätten iMalmö har, utifrån de aspekter som domstolenhar att be—
akta, ihuvudsak inget att erinra mot de förslag som lämnas i betänkandet men
vill lämna följande synpunktet.

Utredningen föreslåt idel 1 i betänkandet att regelverket ide befinfliga lagarna,
LOU och LUF avseende icke ditektivstyrda upphandlingat, b6: vara enklare till
såväl utformning som innehåll samtlåmna ett stort uttymmeåt de upphandlande
myndigheterna och enheterna att själva utformaförfarandet ivarje upphandling.
F örvaltningsrätten delar h'a'rvid uttedningens analys att det är oundvikligt att såd—
ana tegelförändxingat medför att det uppståtnya frågorsom kan behöva tolk—
ning irättstillämpningen och som därmed även kan innebära en ökning av till—
strömningenav mål till förvaltningsdomstolarna.

Det föreligger såledesi utredningens förslag, även om deti fötfattningsfötslageti
19 kap.  2 §LOU resp. LUF uttryckligen anges att de grundläggande EU—rättsliga
principerna ska tillämpas vid upphandling enligt 19 kapitlet, ett antal situationer
som kan leda till att tillämpnings— och tolkningsfrågotökar för domstolarna vid
överptövningar, såsombl.a. kommunetnasutökade handlingsuttymme och av—
saknaden av bestämmelset vad gäller utformande av förfatandet vid upphandling
samtmetoder för upphandling (fötfattningsförslaget 19 kap. 3 $  LOU resp.
LUF), bestämmelserna gällande dialog avseende bl.a. rättelser av fel, förtydligan—

den och kompletteringar av anbud eller andra handlingar som leverantören har
gett in (författningsförslaget 19 kap. 12 $) och avsaknaden av bestämmelser om
att den upphandlande myndigheten eller enheten ska använda sig av tilldelnings—
kriterier vid tilldelnjng av kontrakt (nuvarande 19 kap. 24-26 §§ LOU resp.
LUF). Vidare föteslåt utredningen en ny bestärmnelse om direktupphandljngi
samband med överprövning, s.k. täckningsköp, samtmöjlighet till ogiltigförkla—
ring av avtal som har ingåttsefter en sådan direktupphandling (författningsför—
slaget 19 a kap. 6 5 samt20 kap. 13 a 5 LOU resp.LUF) som kan komma att
medföra en vissökning av antalet överprövningar samten riskför parallella pro—
cesseti domstolatna.
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Utredningen föreslår i del 2 ibetänkandet införande av processkostnadsansvat i
överprövningsmål. Förvaltningsrätten delar uttedningens bedömning att infö—
tande av sådana bestämmelser sannolikt skulle minskaantalet överprövningsmål.
Emellertid riskerar, såsomäven utredningen konstaterat, effektiviteten i över—

prövningsprocessen att minska. Införandet skulle innebära merarbete för för—

valtningsdomstolatna beträffande både handläggningen i målen och själva avgö—
randet. Domstolarna skulle komma att få ta ställning till flera komplicerade om—
ständigheter som år av storbetydelse för kostnaderna, såsomvilken part som är
att bettakta som Vinnande respektive förlorande och hur kostnaderna ska förde—
las med tredje part. Enligt förvaltningsrätten är det är därförttoligt att målens
handläggningstid i domstolarna kommeratt bli längte. Det finnsäven en risk för

att en part som åläggs att etsätta motpartens kostnader är mer benägen att över—
klaga en dom, vilket kan få till följd att fler mål överklagas till högre instans.

Utredningen föreslåt även införande av ansökningsavgifter i överprövningsmål.

F örvaltningsrätten delar uttedningens bedömning att en ansökningsavgift kan
utgöra ett incitament för leverantörer att påpeke. fel och brister till den upphand—
lande myndigheten eller enheten under anbudsgivning eller efter tilldelningsbe—

slut istället för att ansöka om överptövning, samt att leverantörer får anledning
att tänka igenom sittbeslut att ansöka om överprövning. Det är enligt förvalt—

ningstätten emellertid tveksamt, bl.a. med hänsyn till avgiftens storlek, om för-
ändringen kommer att få avsedd effekt, d.v.s. en minskm'ng av antalet överpröv-

ningsmål, eller om den uppväget det merarbete som den kommeratt medföra
hos förvaltningsdomstolarna.

Detta remissyttrande har beslutats av chefsrådmannen Kerstin Hatdgren. Ihand—
läggningen har även rådmannen Anders Mattsson och specialistföredtaganden

Sune Wennerberg (referent) deltagit.
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