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SOU 20  l  8:44; Möjligt, tillåtet  och  tillgängligt -  förslag till
enklare  och  flexiblare upphandlingsregler  och  vissa
regler  om överprövningsmål

N acka kommun år av uppfattningen att de förslag som presenteratsi betänkandet inte är

tillräckhga för att uppnå målsättningenom en enklate och flexiblare

upphandlingslagstiftning. Det behövs en tydligzue harmonisering inom
upphandlingslagstiftnjng för att förenkla överblicken och därmedunderlätta tiJlämpningen.
Målsättningenbör vara att inom respektive lag inom upphandlingsområdetha så få olika

regelsystemoch nivåer som möjligt, detta för att undvika gränsdragnjngsproblemoch

tVlStet.

Den föreslagna bestämmelsenom dialog har för avsiktatt utvidga möjlighetenför tättelser

och kompletteringar inom en pågående upphandling. Precissom utredningen Visat upplever

Nacka kommun att utrymmetför rättelseroch kompletteringarav anbud är för begränsat.

Den bestämmelsesom idag reglerar möjligheternatill rättelseoch kompletteringar tolkasav

domstolarnamot bakgrund av de grundläggande principerna i4 kap. 1 §LOU. Det är

denna tolkning som inationell rättavgjort utrymmetatt genomföra tättelseroch

kompletteringar. Åven en ny bestämmelseom dialog måste tolkasmot dessaprinciper,

varför Nacka kommun har svått att se att utrymmet skullevidgas utan att lagstiftarenär

tydlig kring tillämpningenav bestämmelsen.

N acka kommun instämmer ihuvudsak i uttedningens forslag om att det icke direktivstyrda

upphandlingarna fortsattska vara reglerade. Vad gäller förslagetom en nationell princip för

dixektupphandlingar bedömsdenna ligga helt ilinje med Nacka kommunsinterna tik’dinjer.

Genom den föreslagna principen bedömsen rimlig balans uppnås mellanatt en tillräckhgt

omfattande konkurrensutsåttning genomförsoch det intresseav effektivitet och flexibilitet
som såväl leverantörer som upphandlande myndigheterhat.
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Nacka kommun är positivtill de förslagna åtgätdema för att minskaantalet

överprövmngsmål. Ett processkostnadsansvarskulle innebära ett betydande incitamentför

leverantörer att tänka igenom sittbeslut att ansökaom överprövning. Idetta instämmet
Nacka kommun. Ett processkostnadsansvar kan stimulera till en utveckling mot att

leverantörerna Väljer alternativa sättatt komma till rättamed upplevda fel och brister i

upphandlingama. Ett sådantalternativ kan vara att leverantören Vänder sig fill den

upphandlande myndigheten eller enheten innan tilldelningsbeslut ha]: meddelats och

påpekat de eventuella felen eller bristerna. En konstruktivdialog ialla skeden av

upphandlingama anser Nacka kommun är en positivutveckling för alla inblandade aktöret.

Nacka kommm1 ä]: positivtill förslaget om att sociala tjänster ska regletas på samma sätt
som andra särskildatjänster.

Utredningens forslag om en avgift om  7  500 kronorför att ansökaom överprövning

upplever Nacka kommun som en rimlig nivåför att begränsa antalet övetprövningar utan

att rättssäkerheten eftersätts. Ett alternativ vore en avgift motsvarandeen procentav

affärens värde, men detta tar inte utredningen upp.En viktig aspekt rörande överprövningar

anser Nacka kommun är handläggningstiden för en överprövning. Kunde denna kortas ned

avsevärt, skulle överprövningama inte orsaka samma problem för de upphandlande

myndigheterna.

Nacka kommun är positivtill förslaget om att sociala tjänster ska regleras på samma sätt

som andra sätskildatjänster, detta forslag kan forenkla upphandlingslagstiftningen i viss
mån.
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