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Svar på remiss, Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44 
 

Fi2018/02531/OU 

 

Region Jämtland Härjedalen har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande 

över remiss, Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44. Region Jämtland Härjedalen vill 

med anledning härav anföra följande. 

Sammanfattning 

Region Jämtland Härjedalen ser positivt på de ändringar som föreslagits i arbetet med 

översynen av upphandlingsregelverket. Region Jämtland Härjedalen tillstyrker därför 

utredningens förslag i stort om att lämna förslag till regelförenklingar inom rättsområdet 

offentlig upphandling. 

 

Region Jämtland Härjedalen tillstyrker den föreslagna strukturen i kapitel 19 LOU och LUF, 

att samtliga tjänster enligt bilaga 2 i lagen ska regleras på samma sätt, att 

direktupphandlingsgränsen ska höjas. 

 

Region Jämtland Härjedalen delar utredarens uppfattning att det är viktigt med dialog i 

upphandlingar och anser att reglerna om rättelser och kompletteringar bör bli mer 

generösa. Region Jämtland Härjedalen ställer sig dock frågande till hur skrivningen i den 

föreslagna regleringen om kommuniceringsformer i 19 kap. 9 § förhåller sig till 

bestämmelserna om dialog i 19 kap. 12 §. I 9 § synes möjligheterna till muntlig 

kommunikation vara mer restriktiva än i 12 § och då kan man undra vad som skiljer 

”kommunikation” från ”dialog”. Region Jämtland Härjedalen förordar att man tar bort 

restriktionerna i 9 § för att få en likformighet i bestämmelserna. 

 

Vidare anser Region Jämtland Härjedalen att det bör tillskjutas mer resurser till 

domstolsväsendet så att överprövningstiden blir kortare samt att det initieras ett arbete för 

att respektive branschorganisation utvecklar etiska regler kring överprövningar av 

upphandlingar. 

 

Regionen tillstyrker även förslaget om en ansökningsavgift i samband med 

överprövningsmål. Region Jämtland Härjedalen ställer sig dock starkt frågande till om en 

ansökningsavgift som är så låg som 7 500 kronor överhuvudtaget har någon avhållande 
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effekt på att ansöka om överprövning. Summan är försumbar i förhållande till övriga 

överprövningskostnader. 

 

Regionen tillstyrker även förslaget om processkostnadsansvar i överprövningsmål. Region 

Jämtland Härjedalen delar utredarens uppfattning att det bör kunna bidra till att minska 

antalet överprövningar. Förslaget kan dock komma att påverka myndigheternas sätt att 

genomföra upphandling. Av rädsla över att hamna i situationer som innebär 

processkostnadsansvar så vågar man inte använda sig att nya upphandlingsformer utan 

genomför istället fortsättningsvis i stor utsträckning traditionella upphandlingar med fokus 

enbart på att följa lagen till punkt och pricka. 

 

Den av utredaren föreslagna regelförenklingarna har sedan EU-direktiven om offentlig 

upphandling blev gällande rätt i Sverige, varit ett påtalat behov. Region Jämtland 

Härjedalen menar att dessa regelförenklingar inom offentlig upphandling leder till bättre 

hushållning av skattemedlen.  

 

Region Jämtland Härjedalen gör den sammantagna bedömningen att förslagen kommer 

innebära positiva förändringar för regionens verksamhet.  
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