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Tjänsteskrivelse 18KS385 
 

Remissvar ”Möjligt, tillåtet & efterfrågat”, SOU2018:44 

 

Förslag till beslut 

 

Att: Gävle kommun besvarar remissen enligt följande 

 Utredningen har belyst komplexiteten och fallgroparna i frågan om 

förenklingar av det icke direktivstyrda området på ett tydligt vis 

 Utredningens förslag för att minska överprövningar bör också kunna 

ge önskvärd effekt utan att påverka rättssäkerheten 

 Utredningens förslag är rimliga och kan antas skapa förenklingar och 

förbättringar för upphandlande myndigheter inom ett komplext 

område som också kommer att kunna gynna leverantörer utan riskera 

rättssäkerhet mm.   

 Gävle kommun har inga ytterligare invändningar eller åsikter utan 

instämmer i utredningens lagda förslag 

 

Ärendebeskrivning 

En statlig utredning med syfte att se över möjligheterna till enklare och 

flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler för överprövningsmål, har 

genomförts och presenterades juni 2018 där Gävle kommun är en av 

remissinstanserna som genom detta ges möjligheten att lämna synpunkter, 

inget krav 

Utredningen består av två delar 

-Möjligheter till förenkling av icke direktivstyrd upphandling,  

 dvs upphandling under tröskelvärdet 

-Reducera antalet ansökningar för överprövning av offentlig upphandling i    

 Sverige 

 



 

 

Beslutsunderlag 

 Presentation  

” Remissvar_Möjligt, tillåtet och efterfrågat revP2 SOU2018_44” 

 Remissvar 

” Remissvar SOU2018_44 Dnr 18KS385 samt Fi2018_02531_OU” 

 

 

Mikael Hallqvist 
Enhetschefchef 

 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 7: Remiss från Finansdepartementet - Möjligt, tillåtet 
och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare 
upphandlingsregler och vissa regler om 
omprövningsmål (SOU 2018:44)
Delges: 

Mikael Hallqvist, Ekonomiavdelningen Sektor Styrning och stöd

Dnr 18KS385

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

att besvara remissen enligt följande:

Utredningen har belyst komplexiteten och fallgroparna i frågan om förenklingar av 
det icke direktivstyrda området på ett tydligt vis

Utredningens förslag för att minska överprövningar bör också kunna ge önskvärd 
effekt utan att påverka rättssäkerheten

Utredningens förslag är rimliga och kan antas skapa förenklingar och förbättringar 
för upphandlande myndigheter inom ett komplext område som också kommer att 
kunna gynna leverantörer utan riskera rättssäkerhet mm. 

Gävle kommun har inga ytterligare invändningar eller åsikter utan instämmer i 
utredningens lagda förslag

Ärendebeskrivning

En statlig utredning med syfte att se över möjligheterna till enklare och flexiblare 
upphandlingsregler samt vissa regler för överprövningsmål, har genomförts och 
presenterades juni 2018 där Gävle kommun är en av remissinstanserna som genom 
detta ges möjligheten att lämna synpunkter, inget krav

Utredningen består av två delar
-Möjligheter till förenkling av icke direktivstyrd upphandling,
 dvs upphandling under tröskelvärdet
-Reducera antalet ansökningar för överprövning av offentlig upphandling i   
 Sverige
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Justerare Uppdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Möjligt, tillåtet och tillgängligt - Betänkande av utredningen om vissa 

förenklade upphandlingsregler (SOU 2018:44), dnr 18KS385-2
 Remissvar 2018-12-07 -  Möjlig, tillåtet och tillgängligt (SOU2018:44), dnr 

18KS385-5
 Tjänsteskrivelse 2018-12-07 - Remissvar Möjligt, tillåtet och efterfrågat (SOU 

2018:44), dnr 18KS385-6
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