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Remissyttrande angående Möjligt, tillåtet och tillgängligt 
(SOU 2018:44) 

 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 

på remissen Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44). 

LRFs medlemmar driver tillsammans ca 70 000 företag. Gemensamt för 

företagen är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. 

Det är dessa företag som kan erbjuda samhället resurser för en hållbar 

utveckling t.ex. inom livsmedel, entreprenad, energi, hästföretagande och i 

anläggningar för utemiljöer. Dock upplever företagen att det inte är enkelt att 

delta i offentliga upphandlingar.  Offentliga upphandlingar är en viktig 

strategisk fråga och LRF ser det positivt med en utredning med syfte att 

förenkla reglerna för upphandlingar under EU.s tröskelvärden. 

LRF har följande att anföra.  

 I utredningen föreslås regler med syfte att minska antalet 

överprövningar. Det föreslås en ansökningsavgift på 7500 kronor för 

överprövningsmål. LRF anser att avgiften är för hög för upphandlingar 

för varor och tjänster under tröskelvärdet eller för direktupphandlingar. 

Upphandlingar inom byggentreprenad, sociala tjänster och 

välfärdstjänster där tröskelvärdet är högre skulle LRF föreslå en avgift 

som varierar beroende på hur stor upphandlingen är.  

 LRF är mycket negativ till förslaget att förlorande part ska ersätta 

vinnande parts kostnader i överprövningsmål. LRF anser att förslaget 

innebär att lokala, små företag och även idéburna organisationer 

kommer sakna resurser för att våga driva en överprovningsprocess. 

LRF säger helt enkelt nej till förslaget.  

 Dialog under upphandling är ett intressant förslag. Utredningen har en 

utgångspunkt i att både upphandlade enheter och leverantörer är goda. 
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Men dialog under upphandling kräver att upphandlande enheter är 

mycket tydliga på gränserna för dialogen så att dialogformen inte 

öppnar upp för favorisering/korruption.  

 I utredningen finns förslag för direktupphandling. Fast gräns för 

direktupphandlingsgräns innebär en förenkling för upphandlande 

myndighet men kan bli sämre för leverantörer om gränsen inte justeras i 

förhållande till den ekonomisk utveckling på marknaden. En fast 

beloppsgräns behöver justeras regelbundet. I utredningen föreslås även 

att en dokumentationsskyldighet införs för all direktupphandling detta 

för att underlätta kontroll av de upphandlande 

myndigheterna/enheterna. För mycket små leveranser eller få 

leveranser, t.ex. mindre lokala företag som levererar varor och tjänster 

under säsong riskerar detta dock till en ökad administration.      
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