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Sammanfattning

till omkringuppgårupphandlingsvolymenoffentligasammanlagdaDen
värdetdrygt 23år.miljarder kronor Det procent400 motsvarar avper

dvs. brut-Sverige,och itjänsterproduktionensamladeden varoravav
upphandlingarallaBNP. görstonationalprodukten Merparten somav

ochoch landstingkommunermyndigheter,statligariksdag,regering,av
offentliglagensedan 1994 iföretag reglerasägdaoffentligt upp-om

LOU.handling

Upphandlingskommitténs uppdrag

behovethar varituppdragUpphandlingskommitténs över stat-att avse
har varitfrågaviktigupphandlingen. Enoffentligadentillsynlig över

väckaskalltillsynsmyndighetenframtida rättden attutredaatt gesom
defi-fonnulerauppgifthaft tillKommittén hardomstol.vidtalan att en

föreslå hurochupphandlingsområdettillsyn inombegreppetnition av
tyngd.ochutvecklastillsynsrollen skall störreges

kap. LOU. Dessabestämmelserna i 6haftKommittén har överatt se
enligt EG-krävsdetta inteinförthar Sverigebestämmelser atttrots

huvudsakligenberorupphandling.offentlig Detta attdirektiven om
Flera andrainträdet i EU.regler föreliknandehaftharSverige även

upphandlingförreglerEES-länder har ocksåochmedlemmar i EU un-
sjukvård,ochhälso-s.k. B-tjänsteroch förtröskelvärdenade s.k.der

m.m..utbildningomsorg,
skadeståndbestämmelsernahaftKommittén har överäven att omse

medlemsländer i EUhur andraundersökaupphandling ochoffentligvid
slutligenKommittén hardel.dennarättsmedelsdirektiven igenomfört

förtill åtgärderförslagbranschsaneringsutredningens atthaft beaktaatt
brottslighetekonomiskochleverantörermed oseriösatillkomma rätta

upphandlingoffentligvidleverantörskontrollnoggrannareengenom
1997:111.SOU

13
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Problembilden vid offentlig upphandling

Varje år cirka 3 500 direktivstyrda upphandlingar, s.k.görs EG-
upphandlingar. Både antals- och värdemässigtrnässigt domineras dock
den svenska upphandlingen s.k. förenklade upphandlingar styrsav som

6 kap. UngefärLOU. förenklade200 000 upphandlingar årli-görsav
Därutöver tillkommer mängder med direktupphandlingar.gen.

Ett inte obetydligt antal de omkring lO upphandlande000 enhe-av
saknar tillräckliga och kompetens följa reglernaterna attresurser om

Ävenoffentlig upphandling. i sådana upphandlande enheter där man
har tillgång till kunniga medarbetare och byggt väl fungerande in-upp
köpsrutiner hanteras del den offentliga upphandlingenstor utan-en av
för de professionella inköpsavdelningama. går till delDetta åt-atten
gärda med för kompetenshöjning och kvalitetsarbete hos deprogram

för den offentliga upphandlingen.svararsom
De upphandlande enheter eller mindre uppsåtligen ellersom mer av

oaktsamhet sig regelverket och tillämpar "egna reglersätter över är en
svårare knäcka. paradoxalaDet den försöker följanöt la-att är att som

fel kan drabbas höga skadestånd medan den integörgen men av som
tankehar på följa lagen inte behöver sig föratt nämnvärten oroa even-

tuella sanktioner.

utgångspunkter våraAllmänna fär förslag

offentlig upphandlingLagen har under de år den kraft lettvarit iom sex
till förbättrad kvalitet och goda ekonomiska effekter. Kommitténs be-
dömning det finns potential för kvalitetsförbättringar ochär att storen
besparingar den offentliga upphandlingen effektiviseras ytterligare.om
Därmed kan den offentliga upphandlingen bidra till fortsatt välfärd,
trygghet och tillväxt. effektivare offentligEn upphandling torde även
kunna användas verktyg för bidra till genomförande olikaattsom av
samhälleliga mål såsom sociala, arbetsmarknadspolitiska och miljöpo-
litiska mål.

Konkurrens- och upphandlingsverket

Kommittén föreslår den nuvarande statliga tillsynsmyndighetenatt
Nämnden för offentlig upphandling NOU slås med Konkur-samman
rensverket ombildas till myndighet benämnd Konkurrens-som en ny
och upphandlingsverket. Det verkets tillsynsverksamhet of-övernya
14
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"muskler" ochförses medutökas betydligt. Verketfentlig upphandling
reglerna i lagenöverträdelserså allvarliga motatt om upp-resursernya

kan förhindras.handling

Marknadsskadeavgift

upphandlingsverket,ochKonkurrens-föreslårKommittén att en
föra talanskall kunnaenskild leverantörbranschorganisation eller en

upphandlande enhet vidmarknadsskadeavgift vid länsrätt om enom
ellerbyggentreprenad uppsåtligenelleranskaffning tjänst avvara,av

pekarKommitténhänseende brutit LOU.väsentligtoaktsamhet i mot
fråga.komma imarknadsskadeavgift skall kunnatypfallpå åtta när

allvarliga regelöverträ-reserverad förMarknadsskadeavgift skall vara
denför tilltron tilltypiskt skadligtbeteendesådantdelser. Ett är sett

offentliga upphandlingen.
marknads-situationer dåexakt de olikamöjligtinteDet är att ange

kan docktypsituationerskadeavgift skall kunna utgå. Vissa anges.
oaktsamhet gjortellerhar uppsåtligenupphandlande enheten1 Den av

klartdet stårdirektupphandling ochtill otillåtenskyldigsig atten
upphandlandegenomfört upphandlingenden organisation är ensom

från skyldig-legalt undantagföreligger någotoch det inteenhet att
anbud.infordrahet att

oaktsamhet tagituppsåtligen ellerenheten harupphandlande2 Den av
den leve-kravspecifikation så barastyrandefram otillbörligt atten

fråga.komma ivelat kunnatrantör gynnasom man
oaktsamhetellerhar uppsåtligenupphandlande enheten3 Den ut-av

rangord-utvärderingskriteriergodtyckliga och oprecisaformat utan
ifråga.kommakunnatendast viss leverantörning så att en

oaktsamhetuppsåtligen ellerupphandlande enheten har4 Den ma-av
kvalifikationskravändra påanbudsprövningennipulerat attgenom

förfråg-ijämfört med vad angivitsutvärderingskriteriereller som
ningsunderlaget.

oaktsamhetellerenheten har uppsåtligenupphandlande5 Den anta-av
anbudsgivaren har inteför ochkommit inanbud hargit sentett som

vållande.anbudsgivarensinte berott påförseningenkunnat visa att
oaktsamhetuppsåtligen ellerenheten harupphandlande6 Den anta-av

och det funnitsjävignågonanbud har lämnatsgit ärett somavsom
särbehandling.otillbörligrisk för

oaktsamhetuppsåtligen ellerenheten harupphandlande7 Den anta-av
ellereller erbjuditlämnat, utlovatanbud från någongit mutaett som

delar hand-beslutar eller itill denotillbörlig belöning somannan
upphandlingsärendet.läggningen av

15
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8 Den upphandlande enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav un-
derlåtit aktuell upphandlingatt enligt bestämmel-annonsera en som

i 2-6 kap. LOU skallserna annonseras.

Ändrade skadeståndsregler

Kommittén föreslår det skadestånd kanatt utgå till förfördeladsom en
leverantör skall beräknas med utgångspunkt från det positiva kon-
traktsintresset. En leverantör skall med andra 0rd få full ersättning för
den förlust drabbat honom till följd han gått miste kon-som ettav om
trakt rätteligen borde ha tilldelats honom. förhållandeI till densom nu-
varande lydelsen skadeståndsbestämmelsen föreslås emellertidav att
möjligheterna erhålla skadestånd begränsasatt till med hänsyn tillett
kostnader och utebliven vinst, skäligt belopp. såvälI skadeståndsmål

marknadsskademål föreslås preskriptionstiden förlängs frånattsom ett
till två år från det avtal slöts eller upphandlingsärendetatt slutförts på

sätt.annat

F ärenklingar och färtydliganden

Kommittén föreslår också rad förenklingar och lättnader för deen upp-
handlande enheterna. Möjlighet införs för upphandlande enheter att
begära in anbud från endast leverantör annonsering. förut-Detutanen

dock särskildasätts skäl föreligger.att införsDet möjlighet atten an-
ordna formgivningstävlingar i förenklad form. forrngivningstäv-Med
ling förstås tävling arkitekttjänster genomförs i syfteen om m.m. som

möjlighetatt arrangören från de tävlande förvärvaatt tekniskges en
ritning eller dylikt till grund för utförande bestämd uppgift.av en

Krav på obligatorisk annonsering i elektronisk databas införs. Sam-
tidigt införs möjlighet till selektivt förfarande i 6 kap.ett Huvudtanken

det skall bliär lättare för deatt små och medelstora företagen få redaatt
på vilka upphandlingar pågår. ökatEtt deltagande dessa företagsom av
i offentlig upphandling medför ökad konkurrens och tillväxt.

Det föreslås rad bestämmelseräven syftar till komma tillatten som
med oseriösa leverantörer.rätta En leverantör juridiskärsom en person

får uteslutas från deltagande i upphandling företrädare för denom en
juridiska har dömts för brott i näringsverksamheten eller gjortpersonen
sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Vidare införs förbud mot

anbud från någon försöktatt anta företrädare föratt mutasom en en

16
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någonavgivitshellerAnbud får inteenhet. antasupphandlande avsom
Slutligensärbehandling.otillbörligförfinns riskdetochjävigärsom

påbörjadskäl försakligafinnasdet skall attpåinförs krav enattett
få avbryta.skallupphandling

l7
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Summary

aboutpublic amounts toof total procurementvolumeannualSwedens
of the23 %thanequivalentThis tomillion400,000 morecrowns.

theSweden, i.e.inservicesgoods andofproduction grossaggregate
thebycarried government,outGNP. Mostproduct procurementnational

councilsmunicipal countygovernments,agencies,publicparliament,the
Publicthein1994regulated sincehas beenbusinessesstate-ownedand

LOU.Procurement Act

Committeethe ProcurementTask of

forneedthestudy stateCommittee toof thetask ProcurementThe was
determineissueOne important topublicofsupervision procurement. was

legaltakerightthehaveshould tosupervisoryfuturethewhether agency
thefordefinition conceptdeviseinstructedCommitteeThe toaction. awas

developingforandfieldthe a‘supervision’ in procurement wayspropose
‘weight’.withfunctionsupervisory greater

of the6chapterinregulationstheallreviewCommitteeThe towas
though they notregulations,introduced theseSweden areLOU. even

mainly becauseThispublic procurement.directivesEUrequired by on
the EU.inmembershipitspriorregulationssimilarhad toalreadySweden

forrules procurementhavealsocountriesand EESother EUSeveral
medicalhealth,servicesfor ‘B’andvalues’‘threshold care,according to

etc.educationservices,social
damagesregulationsof reviewingtaskthehadalsoCommitteeThe on
countriesmemberother EUthestudyingandpublicin procurement way

Thethisinproceduresappealsdirectivesimplemented area.have on
proposalsStudy’sReformconsider the Sectorfinally,Committee, towas

19972111.SOUsuppliersdisreputablewithdealingforfor measures

publicProblems in procurement

EUi.e.operations,directive-controlled procurements procu-3,500About
simplifiedhowever,Sweden,each Incarried outrements, year.are
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governed by chapter 6 in theprocurements, LOU, predominate in ofterms
volume and value. About 200,000 simplified proceduresprocurement are
carried each Directout also considerableprocurement toyear. occurs a
extent.

Many of the country’s approximately 10,000 units lackprocurement
the and skills follow the rules publicto Evenresources procurement.on
when these skills do exist, large of publicpercentagea procurements
pursued outside professional departments. This beprocurement can
remedied byto for skillsextent enhancement andsome programmes
quality control units responsible for publicatmeasures procurement.

Procurement units which neglect the rules, less deliberatelymore or or
through negligence, and by their rules difficultoperate ‘nutsown are more

crack’. Paradoxically,to who follow the law but whoattempts toanyone
makes be incur heavy damages, whereas who hasan error may someone

intention of following the law need be greatly concerned aboutno not
possible sanctions.

General starting points for proposalsour

The Public Procurement Act has resulted in improved quality and good
economic effects in the six has been in force. The Committee’syears
view that the forpotential additional improvements in quality and
savings considerable public procedures could be impro-procurement
ved further. More efficient public could thereforeeven procurement
contribute enhanced welfare,to security and growth. More efficient public

could also contribute theprocurement implementation ofto other social
objectives, such labour market and environmental policies.as

Competition and Public Procurement Authority

The Committee that the supervisory authority, thepresent stateproposes
National Board for Public Procurement NOU will be merged with the
Swedish Competition Authority form theto Swedisha new agency,
Competition and Public Procurement Authority. The Authority’snew
supervision of public would be greatly expanded.procurement The Autho-
rity would be supplied with the ‘muscle’ and needed to preventresources
serious infringement of the rules in the Public Procurement Act.

20
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Market damage fee

Publicand Procurementthat the CompetitionCommitteeThe proposes
shall have the rightindividual suppliertrade organisationAgency, or ana

of ‘marketimpositionand demand thefile suit with county courtto aa a
negligently commitsdeliberatelyfee’ unitdamage procurement aora

of goods,of the LOU in itsinfringement provisions inserious procurement
eight typical inciteswork. The Committeeservices construction casesor

feemarket damagebe imposed. Thedamage fee couldwhich marketa
normallySuch infringementinfringement.restricted seriousshould be to

publicconfidence inundermines procurement.
should befeewhich market damageSpecifying situation in aevery

typicalfollowingthewould be impossible. However,imposed someare
situations:

ofnegligently been guiltydeliberatelyhasunit1 A procurement or
whichthe organisationobvious thatprohibited direct procurement,

legaland thereunitcarried the procurementout procurement noa
tenders.from the obligation inviteexemption to

negligently prepared impro-deliberatelyunit has2 A procurement or
favourwishesonly supplier‘slanted’ specifications,perly tooneso

bill.’‘fits the
arbitrarynegligently drawndeliberatelyhas3 unitA procurement upor

onlyranking,withoutevaluation criteria,and imprecise onesoany
‘fits the bill.’supplier

manipulated thenegligentlydeliberatelyhas4 unitA procurement or
stipulationsqualificationby changingevaluation proceduretender or

invitation.forth the tenderthose inevaluation criteria, compared to set
accepted tendernegligentlydeliberatelyunit has5 A procurement aor

unable showthe tendererafter deadline, andwhich arrived the to
tenderer’s fault.delay thethat the notwas

tenderacceptednegligentlyhas deliberately6 unitA procurement aor
specialandwho disqualified, improperbysubmitted tre-someone

risk.atment a
accepted tendernegligentlydeliberatelyunit has7 A procurement aor

otherbribeofferedpromisedfrom who somea ororsomeone gave,
theparticipating indecidingimproper to on orsomeonerecompense

resolution of procurement matter.a
adver-negligently neglecteddeliberatelyhas8 unitA toprocurement or

accordingadvertised,which betise tomustprocurementcurrenta
of thechapters 2-6 LOU.
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Changed damagesrules on

awardedthe which beThe Committee that damages to anproposes may
damages.supplier shall be calculated the basis of delictual Ininjured on

she/heshall full compensation for the lossother words, supplier receivea
rightfully haveshe/he loses which shouldsustains out contract goneon a

dama-her/him. the wording of the regulationIn contrast presentto to on
the possibility of receivinghowever, the Committee thatproposesges,

be limited which reasonable in relationdamages to coststo amountan
of limitationsand profit. The Committee also that thelost statuteproposes

extended fromfor damages and for market damage bein actions actions
from the date signed procurementto two contracta was or aone years

resolved otherinmatter was some way.

Simplifications and clarifications

of simplifications and reliefs forThe also numberCommittee proposes a
for tender fromunits. The right unit inviteprocurement toprocurement a a

introdu-only supplier without advertising the has beenprocurementone
special for thisced. this right that thereHowever, assumes are reasons

simplified has alsoprocedure. The possibility of holding design contests
introduced. ‘design refers for architecturalbeen contest’A to contesta

the opportunity obtainservices carried giveetc. out to to aarranger an
for the performancetechnical drawing the like from inputcontestantsor as

of particular task.a
database hasdemand for mandatory advertising in electronicA an

introduced. selective procedure also being introduced inbeen optionA
for smallchapter the The idea make easier and6 time. mainat tosame

medium—sized find which incompanies to out procurement matters are
publicIncreased participation by these companies inprogress. procure-

will increase competition and growth.ments
dealnumber of regulations also proposed whose aimA toare

with disreputable suppliers. supplier who legal entity be bar-A cana
red from representative of that legalparticipation in procurement a

been convicted of been found guilty ofentity has business crimea or
dereliction the of his trade. of tenderserious in pursuit Acceptance a

from who bribe representative ofhas attempted toanyone a a procure-
tender be accepted fromunit prohibited. Norment may a anyone

disqualified, Finally,who and improper special risk.treatment a an
off unless objectiveinitiated be broken thereprocurement notmay are

for doing.reasons so
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ändring i 1992:1528 offentligtill lagenFörslag lag omom
upphandüng

fråga offentligföreskrivs i lagen 1992: 1528Härigenom om om upp-
handling

skall betecknas kap.dels nuvarande kap. 9-14 och 16-17 66
18-20 och 22-23 §§.12-15,

och skall ha följandedels den 6 kap. 13-15, 18-19 22att nya
lydelse,

och kap. 6 och 8-dels kap. 6 kap. 1-6, 8-11 16-17 §§, 71 5att
skall ha följande lydelse,rubrikerna före kap. §10 7 lnärmastsamt

före kap. skalldels rubrikerna 6 13, 17 §§, sättasnännastatt
före kap. respektive 236 12, 13, 19närmast

skalldels rubrikerna före 6 kap. 16 §§,11, sättas när-närmastatt
följande lydelseföre respektive och skall ha6 kap. 15 22mast

införas kap. ochdels det lagen skall bestämmelser i 6 21 24iatt nya
före kap.rubriker 6kap. 10 a-b och 16§§, 7 2 närmastsamta-c, nya

Övergångsbestämmelser följandekap. b och 1610 7 10 samt av
lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l kap.

5
betydelse härdenna lag används följ ande med denI tenner an-som

ges:
byggentre-Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor,

prenader eller tjänster.
kommunala och andra myndigheter,Upphandlande enhet: statliga,

före-sådana bolag,beslutande församlingar i kommuner och landsting,
och, såvittsamfálligheter och stiftelser i 6 §ningar, avsersom anges

kap.sådana enheter i 4 l §upphandling enligt och 6 kap.,4 avsessom
sådanatredje stycket, sammanslutningarandra stycket och 6 kap. §1 av

samfällighe-församlingar, bolag, föreningar,myndigheter, beslutande
och kyrk-Svenska kyrkans församlingarstiftelser och enheter samtter,

enligt begrav-samfålligheter fråga verksamhet bedrivsliga i somom
ningslagen 1990: 144.l

omtryckt 1997:1068.Lagen
2 lydelse 1999:309.Senaste
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upphandlande enhetUpphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en
ingår avseende upphandling enligt denna lag.

utförandeutförande eller både projektering ochByggentreprenad:
verksamhet avdel-arbete, kan hänföras till iett en som angesav som

till denna lag, eller byggnads- eller anläggningsar-ning C i bilagan ett
fullgöra teknisk ochhelhet, resultat självständigt kanbete i sin envars

funktion.ekonomisk
avseende byggentreprenad därupphandlingskontraktKoncession: ett

för arbetet form utnyttja anläggningenersättning utgår i rätt attav en
form dels sådan dels betalning.eller i rätt,av en

den tillhan-den tillhan-Leverantör: Leverantör: somsom
utför arbeteneller utför arbeten dahåller ellerdahåller varorvaror

eller tillhandahåller tjänstereller tillhandahåller tjänster ävenäven
den i dethan varit den i det han inte varitinte om somom som

särskilda fallet tillhandahållitsärskilda fallet tillhandahållit
eller utfört det upphandlatseller utfört det upphandlats.som som

beträffande kap. b7 1- 2samt
och 10 a-b §§ även en sam-

leverantörer.manslutning av
mellan upphandlande enhet ochRamavtal avtal ingås: som en en

flera syfte fastställa samtliga Villkor föreller leverantörer i att avrop
period.under Vissgörssom en

Formgivningstävling: sådan Formgivningstävling: sådan
tävling kap. tävling i kap. 28 §i 5 28 5som avsessom avses

och förenklad form 6 kap.i ien
5

örfrâgningsunderlag: för anbud, upphandlandeunderlagF som en
tillhandahåller leverantör.enhet en

Påskyndat förfarande: sådant förfarande i 2 kap. 315som avses
kap. och kap. Anbudsgivare: den lämnar anbud.20 § 5 22 som

Anbudssökande: Anbudssökande: denden som an- som an-
få lämna anbud vid söker lämna anbud vidsöker att attom om

förhandlad för-selektiv eller förhandlad selektiv, ellerupp-
handling. enklad selektiv upphandling.

Ansökningsinbjudan: under-
upphandlan-lag denvarigenom

inbjuder leverantörerde enheten
fåansöka lämnaattatt om an-

bud förenklad selektivi upp-
handling.

Öppen fårupphandling: upphandling där alla leverantörer lämna an-
bud.
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Selektiv upphandling: upphandling där upphandlande enhet in-en
bjuder vissa leverantörer lämna anbud.att

örhandlad upphandling:F upphandling där upphandlande enheten
inbjuder vissa leverantörer lämna anbud och förhandlingatt tar upp
med eller flera dem.en av

Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt
delta, deltagande leverantörer skall lämna skriftligt anbud och denatt

upphandlande enheten får förhandla fleramed eller anbudsgivare.en
Förenklad selektiv upphand-

ling: upphandling där alla leve-
har ansökarantörer rätt att om

få lämna anbud och denatt upp-
handlande enheten inbjuder ett
begränsat antal dem läm-attav

anbud.na
Direktupphandling: Direktupphandling."upp- upp-

handling infordrande handling krav påutan utanav annonse-
skriftligt anbud. infordrandeoch skriftli-ring av

anbud.ga

6 kap.
1 §

Bestämmelserna detta kapiteli tillämpas på
upphandling i och kap.3 4 och understiger de trös-som avses

kelvärden där,som anges
upphandling tjänsterav

kap.5 1 § andraisom avses
stycket och understiger3 det
tröskelvärde 5isom anges
kap.,

upphandling tjänster upphandling tjänsterav av
i avdelning A i avdelningi iAsom avses som avses

bilagan och understiger det bilagan och understiger det
tröskelvärde i 5 tröskelvärde i 5som anges som anges
kap., kap.,

upphandling tjänster upphandling tjänsterav av
i avdelning B i bi- avdelning bi-i iBsom avses som avses

lagan, värde, och lagan, värde, ochoavsett oavsett
upphandling i upphandlingl i lsom avses som avses

kap. andra stycket,3 § kap. andra3 § stycket,oavsett oav-
värde. värde.sett
Vid upphandling i Vid upphandling isom avses som avses
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kapitel gäller kap. l-6,kap. detta 1detta kapitel gäller l 1-6 §§.
första och andra stycke-16, 21

stycke ochförsta 24 §§.23na,
kap. innefattarupphandling för verksamhet i 4Vid ter-angessom

företag framgår kap. §"upphandlande enhet" de 4 lsom avmen
stycket.andra

förenligt detta kapitel verksamhetVid upphandling tjänsterav
kap. gäller kap.i 4 4 4 asom avses

2§
Upphandling skallUpphandling skall görasgöras ge-ge-

upphandling, för-förenkladförenklad upphandling. Di- nomnom
upphandling el-enklad selektivrektupphandling får dock använ-

formgivningstävling. Direkt-värde lerdas upphandlingens ärom
användasupphandling får dockeller det finns synnerligalågt om

värde lågtbrådska upphandlingensskäl, såsom synnerlig ärom
finns synnerligaomständigheter eller detorsakad som omav

skäl, såsom synnerlig brådskaförutses ochinte kunnat inte
omständigheterupphandlan- orsakadheller beror på den av som
förutses ochkunnat intede enheten. inte
på den upphandlan-heller beror

enheten.de
upphandlande enhetenupphandlande enheten DenDen

uppenbartfastställa riktlin- skall detskall vid behov inte ärom
föronödigt, fastställa riktlinjerför användning direktupp-jer av

direktupphand-användninghandling. av
ling.

§3
upphandlande enhetenDen

selektivfår tillämpa förenklad
publi-upphandling enhetenom

ansökningsinbjudan icerar en
elektronisk databas god-somen

känts Konkurrens- ochav upp-
handlingsverket.

Vid val vilka leverantörerav
skall få lämna anbud skallsom

den upphandlande enheten prö-
sökanden uppjjzller deva 0m

ställts på leverantörenkrav som
ansökningsinbjudan. flerOmi
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leverantörer kvalificerar sig än
vad angivits ansökningsin-isom
bjudan, skall den upphandlande
enheten objektivt för-ettgenom
farande välja vilka leverantö-ut

får lämna anbud.rer som

§4
Om särskilda skäl föreligger

får den upphandlande enheten
vid förenklad upphandling utan
annonsering, skrivelsegenom
infordra anbud från endast en
leverantör. Enheten skall särskilt
beakta huvudregeln kap.1iatt 4
§ efterlevs.

5 §
Den upphandlande enheten

får genomföra formgivnings-en
tävling förenkladi form med
iakttagande kap.1 4av

Med formgivningstävling för-
slås sådan upphandlingen som
beskrivs kap.5 förstai 28 §
stycket.

rubrik förenärmast 3 §
Förfrågningsunderlag, inford- Förfrågningsunderlag, ansök-
rande anbud ningsinbjudan, infordrandeav av

anbud

6 §
örfrågningsunderlagetF skall
så tydligt möjligt ochvara som

innehålla de krav och villkor
gälla för upphand-som avses

3 § tredje stycket lingen.
Därutöver skall det för- Därutöver skall det för-av av

frågningsunderlaget framgå frågningsunderlaget framgåom
anbud kan kommaett att anbudantas kan kommaett attom

föregående förhandling.utan föregående förhand-antas utan
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Vidare skall anbud ling,attanges
skrift-skall lämnas skriftligt och anbud skall lämnasattatt

anbud lämnas tele- ligt och anbud lämnasattsom genom som
eller telefax skall bekräftas telefax eller elektroniskgram genom

omgående egenhän- skall bekräftas omgåendepostgenom en
undertecknad handling. egenhändigt under-digt genom en
första första tecknad handling,5 § stycket me-

ningen
eller skrivelsenI annonsen

enligt eller förfrågningsun-4§
derlaget enligt skall3§ anges

skalldag då anbud skall ha den dag då anbudden senast senast
ha kommit in,kommit in.

andra stycket5 §
Vidare skall det i annonsen,

skrivelsen eller förfrågningsun-
med vilkentill och den dag till ochderlaget den daganges

skall bindandeanbudet skall anbudetmed vilken varavara
beräknas löpaden tidbindande. som

från avtal upphand-det att om
till leveranslingen sluts det att

eller skall påbör-tjänst varaav
jas,

form för12 andra stycket, andra och vilken§ prövning av
kommer tilläm-tredje meningen anbud attsom

skall förfrågningsun-Enheten i pas,
kriterier denderlaget eller vilkai som upp-annonsen om

handlande enheten till-upphandling vilka omstän- avserange
betydelse. betydelse viddigheter den tillmäter prövningmäta av

anbud. upphandlandeOmständigheterna skall Den en-om
särskildaefter angelägen- heten får endastmöjligt omanges

föreligger underlåtahetsgrad, med den viktigaste skäl att
angelägen-först. kriteriernasange

det viktigastehetsgrad, med
först.

första stycket andra 7§5 § me-
ningen

dag då anbuddag skall bestämmasDenna Den senast
ha kommit skall be-anbudsgivare skälig tid skallså inatt ges

anbudsgivarelämna anbud. såstämmas attatt ges
anbud.skälig tid lämnaatt
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8 §
förfrågningsunderlag,Av an-

elleransökningsinbjudannons,
framgå på vilketskrivelse skallfjärde stycket9 §

lämnaleverantören kanupphandlande enhetEn sättsom
upplysningarleverantören begär upplys- omav

förhållanden iförhållanden deningar som avsessom av-om
fjärdeförsta, andra ochförsta och tredje styckena 13 §ises

ochskall fbrfrdgningsunderlaget, styckenai
han uppfyller de kraveller skrivelsen hurannonsen ange

tillmä-kan kommerpå vilket leverantören i övrigtsätt attsom
betydelse vidlämna upplysningarna. prövningtas av

leverantörerna.

9 §
ansökningsinbjudan vidAv

upphandlingförenklad selektiv
skall framgå

då ansökanden dag attom
anbud skall halämna senast

ochkommit in
hur många leverantörer som

skall lämna anbud.
för mottagandeTiden av an-

anbud skallsökan lämnaattom
får aldrigskälig varavara men

femton dagar frånkortare än
dag då ansökningsinbjudanden

avsändes för publicering.
Antalet leverantörer fårsom

skall bestämmaslämna anbud
med hänsyn till detarten somav
upphandlas och tillräckligtvara

för uppnå effektiv kon-stort att
kurrens.

29
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Publicering elektro-iannonsav
nisk databas

10 §
upphandlandeEn enhet som

förenkladanvänder upphandling
skall infordra skriftliga anbud

publicering igenom av annons
Konkurrens- ochen av upp-

handlingsverket godkänd elek-
ironisk databas. Enheten får
därutöver infordra anbud genom
skrivelse eller på sätt.annat

fårDetta dock tidigast göras
dag publi-samma som annonsen

ceras.
Annonsen skall utformas med

beaktande 1 kap. 4av
Konkurrens- och upphand-

lingsverket skall tillhandahålla
förteckning godkändaöveren

elektroniska databaser.
och andraFörsta styckena

gäller vid förenklad selektivinte
upphandling.

11 §
Alla leverantörer har rätt att

förutom vid selektiv förenklad
upphandling, lämna anbud.

9 § 13 §
leverantörEn kan uteslutas från deltagande i upphandling hanom

konkurs elleri likvidation, under tvångsförvaltning ellerär är är
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,

föremål för ansökan konkurs, tvångslikvidation, tvångsför-är om
valtning, ackord eller liknande förfarande,annat

fördömd brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvun-är
dom,nen

har gjort sig skyldig till har skyldig tillgjort sig
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yrkesutövningenallvarligt fel iyrkesutövningen,allvarligt fel i
enhetenupphandlandedenoch

detta,kan visa
ålig-fullgjort sinaharinteålig-fullgjort sinaharinte

socialförsäk-avseendegandensvenska skatteravseendeganden
skatt detringsavgifter eller isocialavgifter.eller

eller Sverige.landet iegna
gällerochstycket 3 4Första

juridiskadenäven personens
harsåvitt detellerföreträdare

enskildaför denbetydelse upp-
handlarnågonhandlingen, som

på leverantörens vägnar.
harenhetupphandlandeEnenhet harupphandlandeEn

begäraleverantörbegäraleverantör rätt atträtt att av enav en
förhållandenupplysningarförhållandenupplysningar omom

andraförsta ochistycket.förstai avsessomavsessom
styckena.

upphandlande enheten,skall denskriftligt anbudInnan antas omett
kontrollera leverantörenonödigt, ärdet inte är om

föreningsregistret,ellerhandels-aktiebolags-,registrerad i
in-mervärdesskatt,inbetalningochför redovisningregistrerad av

arbetsgivaravgifter, ochA-skatt ochpreliminärnehållen
socialavgifter.ochsvenska skatterskulder förfrånfri

enhetupphandlandeEn som
upplys-begärleverantörenav

förhållandenningar somom
styckenaoch tredjeförstaiavses

förfrågningsunderlaget,skall i
eller skrivelsen angeannonsen

kanleverantörenpå vilket sätt
upplysningarna.lämna

14 §10 §
enhet får inteupphandlandefår inte EnenhetupphandlandeEn

leverantörenanbudleverantörenanbud, anta ettett omanta om
registerregistrerad iinteregistrerad registeri ärinte är somsom

under§fic1rde stycket,i 13undertredje stycket,i 9§ avsesavses
registrerings-förutsättningregistrerings- attförutsättning att

föreligger.skyldighetföreligger.skyldighet
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rubriken före 11 §närmast
anbudPrövning anbud och ansök-Prövningav av

ningar

11 första§ stycket första 15§me-
ningen

upphandlandeEn enhet får upphandlande enhet fårEn
inte anbud har inte anbud ellerpröva prövaett ettsom en an-
kommit efter den dag fåsökan lämna anbudin attsom an- om

dag för lämnande har kommit införsista En-getts sent.som som
anbud. heten får dock förpröva ett sentav

inkommet anbud eller ansö-en
kan det uppenbart för-är attom

skett leverantö-seningen utan
förstal § stycket andra1 vållande.me- rens

ningen Enheten skall allapröva an-
skallDäremot enheten bud och ansökningar fåpröva attom

alla andra anbud inte lämna anbud inte föl-annat annatom om
följer andra stycket eller 10§. jer tredje stycket, 14, 16av av

andra stycket eller 1 7
Enheten får inte pröva ett

anbud leverantörens ansö-om
kan uppfizller de kravinte som
ställts ansökningsinbjudan.i

16 §
upphandlandeEn enhet skall,

särskilda föreligger,skälinteom
anbudsgivare uppjyl-pröva om

ler de krav ställts på leve-som
kvalzficeringrantören innan

ll § andra stycket den börjar anbuden.pröva
Enheten får förkasta Enheten får förkasta anbudett ettan-

bud eller ansökanen
leverantören i leverantören iväsent- väsent-om om

ligt hänseende har låtit bli ligt hänseende har låtit bliatt att
lämna begärda upplysningar lämna begärda upplysningarom om
förhållanden i 9 förhållanden§ i 13 §som avses som avses
första stycket, eller första eller andra stycket, eller

förhållanden förhållandenom som an- om som an-
förstai 9 § stycket före- förstal-5 i 13 § eller andrages ges

ligger. föreligger.stycket
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17 §
enhet fårupphandlandeEn

anbudinte anta ett
har lämnatsdet av enom

juridiskellerfysisk per-person
hosställföreträdare somsons

be-enhetenupphandlandeden
handlägg-deltarellerslutar i

upphandlingsärendetningen av
otillbörligförfinns riskoch det

ellersärbehandling
elleranbudsgivarenom

läm-harnågon på hans vägnar
erbjuditutlovat eller mutanat,

belöningotillbörligeller annan
eller deltarbeslutardentill som
upphand-handläggningeni av

lingsärendet.

18 §12 §
antingenenhet skallupphandlandeEn anta

ellerfördelaktiga,ekonomisktdetanbuddet mestärsom
anbudspris.har lägstanbuddet som

för-ekonomisktdetvilket anbud mestbedömningen ärVid somav
omständighetersamtligahänsyn tillskall enhetenanbudet,delaktiga ta

funktionellaestetiska,driftkostnader, kvalitet,leveranstid,pris,såsom
miljöpåverkantekniskt stöd,egenskaper, service,tekniskaoch m.m.

förfrågnings-skallEnheten i
ellerunderlaget i omannonsen

vilkaupphandling omstän-ange
betydelse.den tillmäterdigheter

skallOmständigheterna om
angelägen-eftermöjligt anges

med den viktigastehetsgrad,
först.

det falletFöreligger att en
skallupphandlande enhet anta

lägstanbud hardet an-som
förkastafår enhetenbudspris,

denanbud varaansersom
först sedanlågt, dockorimligt
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enheten begärt förklaring till det
låga anbudet och fått till-inte

fredsställande Förklaring-svar.
skall begäras skriftligt.en

13 § 19 §
denHos upphandlande den upphandlandeHosen- en-

heten skall finnas dokumenterat heten skall finnas dokumenterat
de skäl på vilka anbud skälen för beslut och vad iett anta- som

och vad i övrigt före-gits förekommitövrigt betydelsesom av
kommit betydelse vid vid upphandlingsförfarandet.av an-
budsprävningen.

21 §
upphandlandeEn enhet får

avbryta upphandlinginte en en-
ligt detta kapitel sakligautan att
skäl föreligger.

rubriken före 16 § Särskilda bestämmelsernärmast
Särskilda bestämmelser för upp-
handling avdelningisom avses

bilaganB i

16 § 22 §
Om upphandling tjänster avdelningi i bilaganBen av som avses

överstiger de tröskelvärden och kap.i 4 skall den5som anges upp-
handlande enheten

tillämpa bestämmelserna i
kap. och1 12-l6§§ kap.5 1- 1 kap. 12-16§§, kap. 1-134

10§§, och kap.§§ 5 1-10§§,samt samt
frågai upphandling enligt kap. dagar efter5 inom 48senastom

det upphandlingen avslutats skicka meddelande därom till Byrånatt ett
för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. meddelandetI
skall den upphandlande enheten godkänner meddelandetattanges om
publiceras.

fråga upphandlingI enligt kap.4 överstiger de tröskelvär-om som
den där skall enheten inom dagar efter det60 upphand-attsom anges
lingen avslutats skicka meddelande därom till Europeiskaett gemen-
skapernas kommission. I meddelandet skall enheten ange

den har tillämpat bestämmelserna kap.i 1 13§,om
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de uppgifter offentliggörande skulle motverka befogade af-vars
firs- och konkurrensintressen, och

den godkänner meddelandet publiceras.attom

24 §
upphandlandeEn enhetfår

överenskomma med leveran-en
ändring avtalade villkoritör om

efter det avtal tecknats. Där-att
vid skall enheten iaktta kap.1 4

7 kap.

Överprövning Överprövning och marknads-
skadeavgift

1 §
leverantörEn En leverantöratt attsom anser som anser

han lidit eller kan komma lida han lidit eller kan komma lidaatt att
skada enligt får2§ i fram- skada enligt eller2 § Konkur-en
ställning till länsrätten ansöka och upphandlingsverket fårrens-

åtgärder enligt nämnda i framställning till länsrättenom para- en
graf. ansöka åtgärder enligtom

nämnda paragraf.
ansökanEn enligt första stycket får inte efter den tidpunkt dåprövas

avtal upphandlingen slöts.om

2 §a
Konkurrens- och upphand-

lingsverket får framställningi en
till länsrätten ansöka åtgär-om
der enligt 2 b

Konkurrens-Om och upp-
handlingsverket för fallvisstett
beslutar ansökan,inte göraatt
får ansökan berördgöras av en
leverantör.

ansökan enligt förstaEn och
andra styckena skall inomgöras
två år efter den tidpunkt då avtal

upphandlingen slöts ellerom
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upphandlingsärendet på annat
slutförts.sätt

2 b §
Länsrätten får besluta att en

upphandlande enhet skall betala
särskild avgift marknadsska-en

deavgift enheten vidom an-
skaflning ellertjänstav vara,
byggentreprenad uppsåtligen
eller oaktsamhet väsentligtiav
hänseende brutit 1 kap. 4 §mot
eller någon bestämmelse iannan
denna lag.

Riktas talan fleramot upp-
handlande enheter skall talan

för och dem.prövas var en av

2 §c
Marknadsskadeavgift skall

fastställas till lägst fem tusen
kronor och högst fem miljoner
kronor eller till högre beloppett
dock överstigandeinte 20 pro-

anskafningens värde.cent av
marknadsskadeavgiftNär

påförs skall särskild hänsyn tas
till hur allvarlig överträdelsen

och det frågaär är ettom om
beteende. Avgift fårupprepat

påföras för åtgärderinte som
omfattas föreläggandeettav

har meddelats vid enligtvitesom
denna lag.

Avgiften tillfaller staten.

3§
Ett mål åtgärder Ett mål åtgärdersom avser som avser

enligt får2§ inte slutligt enligt eller2 b fåravgöras 2 § inte avgö-
så länge medlingsförfarande slutligt så länge medlingsför-en- ras
ligt och12 13§§ pågår. farande enligt 12 och 13 pâ-

går.
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6§
denna lagföljt bestämmelserna iupphandlande enhet inteEn som

föruppkommen skada leverantör.skall därigenomersätta
Skadeståndet skall omfatta,

till kostnader ochmed hänsynett
skäligt belopputebliven vinst,

skadelidandetill följd denattav
felaktigt gåttleverantören miste

upphandlingskontrakt.ettom

8§
skadestånd skallskadestånd skall TalanTalan omom

domstolväckas vid allmän inomväckas vid allmän domstol inom
två år från den dag då avtalår från den dag då avtalett omom

Väcksupphandlingen slöts. inteupphandlingen slöts. Väcks inte
talan tid, till ska-tid, till ska- italan i är rättenär rätten
destånd förlorad.förlorad.destånd

9§
upphand-Nämnden Konkurrens- ochsärskild nämnd,En

lingsverket tillsynför offentlig upphandling, överutövar utövar
offentliga upphandlingenden offentliga dentillsyn över upp-

denna lag. Tillsynenhandlingen enligt denna lag. enligt ut-
regelef-kontrollövas genom av

främjande avför-terlevnad och
för effektivutsättningarna en

offentlig upphandling.
får verket in-får nämnden Vid sin tillsynVid sin tillsyn

upplys-alla nödvändigaalla nödvändiga upplys- hämtainhämta
upphandlande enhe-från upphandlande enhe- ningar frånningar

ter.ter.
förfa-första hand skriftligtUpplysningarna skall i inhämtas genom

grund materialets omfång, brådska eller någotrande. Om det på an-av
be-får inhämtasförhållande låmpligare, upplysningamaärnat genom

sök den upphandlande enheten.hos

10§
upphandlande enhetupphandlande enhet EnEn ärär

de skyldig tillhandahålla deskyldig tillhandahålla attatt
Konkurrens-Nämnden för upplysningarupplysningar somsom

upphandlingsverket begärupphandling begär för ochoffentlig
tillsyn. för sin tillsyn.sin
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10 §a
och upphand-Konkurrens-

lingsverket får föra talan vid
föreläggalänsrätten attom en

enhetupphandlande inteatt
beteende be-ett somupprepa

stå strid med 1 kap. §döms 4i
bestämmelse enligteller annan

denna lag.
ochKonkurrens-Om upp-

för fallhandlingsverket visstett
fårföra talan,beslutar inteatt

föras berörd leve-talan av en
rantör.

första och andraalan enligtT
två årstycket skall föras inom

tidpunkt då avtalefter den om
ellerupphandlingen slöts upp-

handlingsärendet på sättannat
slutfbrts.

Vite

b §10
fö-får förenaLänsrätten ett

medreläggande enligt 10 §a
vite.

upphand-Konkurrens- och
före-lingsverket får förena ett

medläggande enligt §10 vite.
berörd leveran-Verket eller

föra talanfår vid länsrättentör
fö-utdömande viteav somom

med stöd dennarelagts para-av
graf
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Överklagande

16 §
upphand-ochKonkurrens-

beslut enligt 10 §lingsverkets
godkännandeoch sådant som

fåroch §§kap. 3 106iavses
till länsrätten.överklagas

Övergångsbestämmelser
2001.1januariikraft denlag träderDenna

fårregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som
årtillfrån behövs framlagdennade avvikelserföreskriva som

annonsering vidövergången obligatorisktilltill2002 med hänsyn
upphandling.förenklad
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Inledningl

uppdragUtredningensl.l

utredaresärskildtillkallajuni 1998beslutade den 25Regeringen att en
för offentligNämndenorganisationenutredaför1998:58dir. att av

bör ha inämndenuppgiftervilkarollOU, vilkenupphandling N samt
upphandling. Ioffentligtillsyntill behovethänsynmedframtiden avav

lagen6 kap.reglerna iinnefattadesuppdraget översyn aven
skadestånd ibestämmelsernaupphandling LOU,15281992: omom

förslagbranschsaneringsutredningensbeaktaLOUkap. 6 §7 samt att
tröskelvärdena 1999maj12Denunderupphandlingbetydelse förmed

parlamentarisk sammansätt-utredningenregeringenbeslutade att enge
utredningstidförlängd1999:34 ochFitilläggsdirektiv t.0.m.ning,

kommittén lämnaskalltilläggsdirektivenEnligt ettdecember år 2000.
dir.kommittén fåttuppdragomfattande detdelbetänkande genomsom

1998:58.

Uppdragetl

tillsynenstatliga1.2.1 Den

kännetecknasmyndigheternämndmyndighet. Sådana ettNOU är aven
storlekringaansvarsområde, organisationens samtochbegränsat avgränsat

finnssmåmyndigheterochnämnd-sådanabeslutsfonn. Ikollektiven
kompe-ekonomiskochadministrativBristandemed styrning.svårigheter

regelverkadministrativade ärtillämpadet svårtkan göra att somtens
grundpåsårbarOrganisationenstatsförvaltningen.för är avgemensamma

gäller NOUdetsärskilt problem är attfå anställda. Ett närden haratt

3 ekobrott.metoderoch andraBranschsanering1997:111, motSOU
4 l
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effekterna verksamheten svåra och överblicka.är att mäta Resursemaav
har enligt regeringen föri utsträckning för informationsverk-stor använts
samhet på bekostnad tillsynsverksamheten.av

Kommittén skall behovet statligöver tillsyn offentligöverse av
upphandling. Kommittén skall vidare lägga fram förslag styrning,om
stöd och organisering den offentliga upphandlingen och NOU:sav
verksamhet, bl.a. med utgångspunkt i vad den förvaltnings-isägssom
politiska propositionen, Statlig förvaltning tjänsti medborgarnas
Regeringen där bedömningengör nämnmyndighetsforrnen böratt an-
vändas Kommittén skallsparsamt. vanlig förvalt-överväga om en
ningsmyndighet, Kammarkollegiet, Statskontorett.ex. eller Konkur-
rensverket, kan hantera NOU:s uppgift eller NOU bör slåsom samman
med någon eller några andra myndigheter.

Kommittén skall de framtida uppgifterna föröver den organi-se nya
seringen den statliga tillsynen. frågaEn skall utredas denärav som om
framtida tillsynsfunktionen eller andra organisationer skall rätt attges
väcka talan vid domstol. Kommittén skall följa det övergripande arbetet
med denöversynen statliga tillsynen statliga myndigheter, kom-av av

landsting och offentligt ägda företag. Kommittén skall forrnule-muner,
definition begreppet tillsyn inom upphandlingsområdet ochra en av

föreslå hur tillsynsrollen skall utvecklas och tyngd. Kommit-störreges
tén skall hur informationsverksamhetenpröva vid NOU kan iavgränsas
förhållande till andra aktörer och precisera de informationsinsatser som

offentligt åtagande.utgör ett

1.2.2 kap.6 lagen offentlig upphandlingom

I direktiven kommittén skall bestämmelsernaatt över i 6 kap.anges se
LOU. Kommittén skall utreda annonsering bör i utsträck-göras störreom
ning, beloppsgräns föröverväga direktupphandling, övervägaen om
privata företag omfattas reglerna tröskelsvärdenaöver bör omfattssom av

6 kap. undersöka hur andra medlemsländersamt i regleratEUav upp-
handlingar inte omfattas upphandlingsdirektivensom av

4 Prop. 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.
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LOUSkadestånd 7 kap.1.2.3

offentligvidskadeståndbestämmelsernaskallKommittén över omse
genomförtmedlemsländer i EUhur andraundersökaochupphandling

del.dennairättsmedelsdirektiven

förslagBranschsaneringsutredningens1.2.4

ifrågaförslagbranschsaneringsutredningensbeaktaskallKommittén om
blandinnebärtröskelvärdena. Dessa annat attunderupphandling en

leverantörsupplysningarfå inskall begäraenhetupphandlande om en
ställning.ekonomiskaochfinansiellaoch kapacitetförmågatekniska samt

företrädareupphandlingfrånuteslutasskall kunnaLeverantör enomen
fåföreslåsenhetupphandlandeEnyrkesutövningen.ibrottbegåtthar

upphandlingskontraktetdelarvilkaredovisaranbudsgivarenbegära att av
föreslåsVidarepå någon attläggahan en upp-utatt annan.avsersom

orimligt lågt,denanbudförkastaskallhandlande enhet varaansersom
förklaringbegärtskriftligenenhetenupphandlandedensedandock först

remissinstan-skallKommittén övervägatillfredsställandefåttoch svar.
författningsförslag.utarbetaochsynpunktersemas

Utredningsarbetetl .2.5

organi-ochuppgifternaframtidamed dearbeteskall, i sittKommittén
medarbeteregeringensföljatillsynsverksamheten, gene-seringen enav

tillsynen bedömakommitténskallVidarestatligadenrell översyn av
of-dentillsynenfår för överregeringenskonsekvenser översynvilka

upphandlingen.fentliga
verksamhetsmässigaochekonomiskaredovisaskallKommittén

utgifts-innebärförslaghurvisaförslagsinakonsekvenser samt somav
finansieras.skallökningar

och be-informeradehållasskallarbetstagarorganisationerCentrala
utredningsarbetet.påsynpunkterframföratillfälleredas att

ochkommittéersamtliga sär-tilldirektivenskall beaktaKommittén
1994:23,dir.åtaganden attoffentligautredareskilda pröva omattom

jämställdhets-redovisakonsekvenser,regionalpolitiska attredovisa om

5 ff.451997/982136,Prop. s.
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politiska konsekvenser dir. 1992:50 redovisa konsekvenser församt
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Vidare skall samråd ske med Svenska kommunförbundet och
Landstingsförbundet.
Kommittén oförhindradär andra frågor kan bli aktuellaatt ta upp som
under utredningens gång.

l Avgränsningar

detta delbetänkandeI behandlas främst de frågor omfattas di-som av
rektiv 1998:58. Vid arbetet med ursprungsdirektivet måste dock viss
hänsyn till de frågor skall utredastas enligt tilläggsdirektiven. Yt-som
terligare arbete med miljö, sociala frågor antidislcriminerings-t.ex.som
klausuler måste plats bland den framtida tillsynsmyndighetensges upp-
gifter.

Utredningsarbetet innefattar ingen total LOU.översyn Kommit-av
tén har detta tvingats principiellatrots frågoratt påverkarta upp som
den offentliga upphandlingen i sin helhet. Dessa frågor huvudregelnrör

affärsmässighet i kap.l 4 främjandet små och medelstora fö-om av
medverkan offentligi upphandling,retags krav på kvalitetsarbete hos

de upphandlande enheterna försvarsupphandlingar skallsamt om om-
fattas 6 kap. LOU eller regleras i särskild ordning. Kommitténav avser

i sitt slutbetänkande återkommaatt med överväganden och förslag i
dessa frågor.

Utöver detta kommer kommittén först i och med arbetet med
tilläggsdirektivet 1999:34 behandla möjligheterna hänsyn tillatt att ta
miljö-, sociala och arbetsmarknadspolitiska krav antidiskrimine-samt
ringsklausuler vid offentlig upphandling. Vidare skall möjligheterna till
lokal upphandling analyseras. dettaI arbete kommer frågort.ex. om
avknoppningsstöd och trygghetssystem med värdebevis kundval att
behandlas. Kommittén kommer återkomma till skadeståndsbe-även att
stämmelsema, såtillvida skadeståndsersättning för detatt negativa kon-
traktsintresset i förenklade upphandlingar skall övervägas.

Enligt tilläggsdirektiven skall kommittén fram riktlinjer föräven ta
det svenska arbetet med upphandlingsfrågor inom EU. Kommittén skall
slutligen bedöma vilka avvägningarnärmare upphandlandesom en en-
het bör enheten skallgöra, detnär ekonomiskt fördelaktigaanta mest
anbudet.
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inriktningochUppläggning1.4

förföreträdareantalträffatharsekreterarnaOrdföranden och stortett
ochnäringslivsorganisationerlandsting,kommuner,myndigeter,statliga

Storbri-ochHolland, NorgeDanmark,studiebesök ihar gjortföretag. Vi
Konkurrensrådet,Ekonomistyrningsverket,medhaftVi hartannien. möten

Kommerskollegium,Statskontoret,Glesbygdsverket,Konkurrensverket,
haftharLandstingsförbundet. ViochKommunförbundetSvenskaNOU,

ukvårdsupphandling.utredningenochEKU-delegationenmedmöten om
och leveran-med inköparehearingargenomfört tvåharUtredningen även

arbetsrättsligaanalyskonsulter:tilluppdraglagt sjuharVitörer. ut aven
och bristerfelsammanställningupphandling,offentligvidaspekter aven

försvarsupphandlingar,utredningupphandling,offentligvid enomen
i EU:simplementeratsharrättsmedelsdirektivethurkartläggning av

regleringensvenska överensstämmerdenanalysmedlemsländer, omen
affärsmässighetsbegreppet samtanalysgemenskapsrättenmed samt aven

offent-vidgällersekretessochoffentlighetreglerdeanalys somomaven
upphandling.lig

behandlingtidigareFrågornas1.5

tillsynenstatligaDen1.5.1

fråganaktualiseradesupphandlingslagstiftningenmed denVid arbetet nya
detkonstateradespropositionen atttillsynsfunktion. Ibehovet enavom

upphandlingsom-myndighetsärskildbehovmycketfanns stortett enav
kanföljs ochreglerupphandlingslagensutövade tillsynrådet över attsom

följ as.
lagensbevakaendastskulle inteuppgift attTillsynsfunktionens vara

främstökadeupphandlingsreglemamed deefterlevnad. ochI re-nya
Medmarkant.enheterupphandlandeantaletocksågelmängden men
uppgif-viktigastetillsynsmyndighetensskulledettaanledning avenav

rekommen-ochrådallmännainformationsprida samt utattter gevara
dationer.°

förvalt-deniregeringenansågtillsyndefinitionenBeträffande av
myndigheter,tillsynenstatligaDenpropositionenningspolitiska att: av

ända-ståndtillfåsyfteibörföretagoch attöverkommuner merenses

6 43.1992/93:88Prop. s.
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målsenlig statlig tillsyn. Den statliga tillsynen bör tydligare in-ges en
nebörd. Det kan enligt regeringen ske definitiont.ex. genom av
"begreppet tillsyn i förhållande till andra snarlika verksamheter som
utvärdering, etc.7uppföljning, kontroll, information

Riksdagens revisorer har också behandlat vikten definiera ochattav
tillsynenförstärka Revisorerna efterlyser också andra funktioner som

inte nödvändigtvis behöver ligga inom myndighet tillsyns-samma som
funktionen. I Riksdagens revisorers förslag till riksdagen betonas till-
synsfunktionens betydelse för den offentliga upphandlingen. Revisorer-

dock kritiskaär regeringen inte bestämt vadmot tillsynenatt skallna
omfatta och hur den skall genomföras. Revisorerna inte detatt äranser
tillsynsmyndighetens uppgift dessa Innehålletatt sätta i tillsyns-ramar.
funktionen bör enligt revisorerna oberoendeavgöras Revi-ettav organ.

förespråkar också tillsynsmyndigheten tid tillatt ägnarsorerna mer
egeninitierad tillsyn.

Vidare saknar revisorerna expertfunktion driver utveck-en som
lingsprojekt och fram nationell policy i olika frågortar offent-rörsom

upphandlinglig
Vid tillsynsmyndighetens tillkomst diskuterades dess ställning så-

självständig myndighet. Tillsynsmyndigheten skulle enligtsom prop.
1992/93:88 självständig myndighet dock skulle dela admi-vara en som
nistration med Riksrevisionsverket RRV. Regeringen ansåg till-att
synsmyndigheten kunde dra de erfarenheternytta RRV vunnitav som

sin verksamhet på upphandlingsornrådet. Till fördel för till-genom
synsmyndigheten också tillgången till den myndighetensstörrevar or-
ganisation, såväl avseende vissa speciella expertfunktioner admi-som
nistrativt bistånd. Anknytningen till RRV innebar dock inte verketatt
skulle få bestämmanderätt tillsynsmyndighetensöver ställningstagan-
den. I praktiken fick aldrig NOU någon självständig ställning gentemot
RRV så tid efter NOU:s bildande upplöstes banden med RRV.en

Valet nämndmyndighetsformen finns inte ytterligare dokumente-av
i förarbetena till LOU. denrat I förvaltningspolitiska propositionen har

däremot regeringen gjort bedömningen nämndmyndighetsfonnenatt
bör användas i begränsad omfattning. Regeringen vill minska antalet
nämndmyndigheter. Endast det förutsättning förnär denär aktuellaen
verksamheten bör nämndmyndighetsformen användas. I sådana fall bör
först inteprövas vanlig förvaltningsmyndighet kan hanteraom en upp-

7Prop. 1997/98:136, 46.s.
8Förslag till riksdagen, l997/98:RR10, Offentlig upphandling, 11 och 17s. s.9Förslag till riksdagen, l997/98:RR10, 4s.
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aktuellamyndigheten för denmedkombinationgiften, eventuellt i att
beslutför sammansättning.uppgiften endast i vissär

lämpligast skallframstårnämndmyndighetsformen ändåNär som
nämndmyn-ordnas såoch finansieringorganisationstyrning, stöd, att

resultat.effektivt och med Re-uppdragutföra sinadigheten kan gott
myndighetsmo-olikaalltför mångaolämpligt medansåg detgeringen

mycketbörnämndmyndigheterförespråkadesDärfördeller. att ges en
ska-värdmyndighet. Vidtillknytassjälvständig roll eller hårt enupp

nämndmyndigheter ansåggamlaeller omprövningpande re-avav nya
värdmyndighetsskapet kan koncent-fördelaktigtdetgeringen äratt om

enligt regeringen,förbättras,myndigheter. På såfärretill sättreras
resursplane-kompetensuppbyggnad ochförmöjligheterna gemensam

ring.
omkringosäkerhetdet råderriktar kritikRiksdagens revisorer mot att

kansli på NOU. Avgöran-nämnd respektivearbetsfördelningen mellan
och arbets-klarlagtsnämndens ledning har intebeträffandede frågor

och kansli oklar.mellan närrmdfördelningen är
dåligtfungerarnämndorganisationenutslagEventuellt dettaär attett av

NOU.för myndighet somen
uppgifter hartillsynsfunktionensframtidadenMed anledning av

behövs samlatuttryckt detSmåföretagardelegationen ettatt grepp om
grundläggande princi-för deupphandlingsproblematiken. krävsDet att

skall kunnalikabehandling och konkurrensaffärsmässighet,perna om
realiseras.

andra hartillsynsfunktionen ochtalerätt förFrågan parterom
Vid remissförfarandettillbeaktats förarbetena LOU.knapphändigt i av

tillsynsmyndighetenframställdes önskemåll992/93:88 attomprop.
anledningfelande Meddomstoliskulle ha initiativrätt part.gentemot
detta intedomstol ansågsmöjlighet föra talan ileverantörernas attav

dennaDepartementschefen vetskapenansågnödvändigt. att omvara
upphandlandeagerande från deförhindra felaktigtmöjlighet skulle en-

fråganfallet fickså inteSkulle det visa sighetemas sida. att varsenare
aktualiseras iinblandadeför detalerätt, ettän parterna, sena-annanom

sammanhang.re
talerätttillsynsmyndighetenföreslårRiksdagens revisorer att ges

branschor-talerättfrågan andraoch övervägs, t.ex.ävenatt organsom
be-berörda leverantörensanförs denfrämsta skälSomganisationer. att

° 1997/98:136 38Prop. s.
F6rs1agskatalog, 16.sou 1998:94, 7rapport s.
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roendeförhållande, den felande upphandlandegentemot enheten, kan
leda till felaktigt beteende domstol.aldrig beivrasatt i

Även småföretagardelegationen föreslår i sitt betänkande det böratt
ocksåövervägas tredje skall tillfälle väcka talanpart vidattom ges

överträdelser LOU. Delegationen framför skäl for dettaav samma som
revisorer.Riksdagens

1.5.2 kap.6 lagen offentlig upphandlingom

De överväganden förelåg vid införandet kap.6 LOU isom av anges prop.
1993/94:78 15 ff.. Det ansågs bl.a. fördelaktigt vissa enkla generellaatt
regler gällde såväl underöver tröskelvärdena. Enligt propositionensom
uppgår upphandling under tröskelvärdena till omfattande samlat värdeett
och till antalet flerär deän tröskelvärdena.görs över Därför ansågssom
det angeläget reglerna utformades såatt onödig detaljreglering undveks.att
Vidare underströks vikten iaktta de grundläggande reglernaattav om
affärsmässighet, likabehandling och konkurrens. Utöver detta skulle
reglerna utformas så de praktiska användaatt är i internationelltatt även
hänseende.

Riksdagens revisorer i sitt förslag till riksdagen det behövsattanser
samlad svensk policy för den offentliga upphandlingen. En sådanen

policy skulle bl.a. klargöra vad gäller vid upphandling under trös-som
kelvärdena. Det enligt revisorernaär inte säkert dessa regler skallatt

med deöverensstämma gäller tröskelvärdena.över viktigasteDetsom
upphandlingsresursemaär att används effektivt. Enkla regler ledersom

till effektiv upphandling, för såväl inköpare leverantör, bör efter-som
strävas.

I 1993/94:78 ff15 ansågs det praktiskt och enhetligtprop. att
enheter omfattades reglerna tröskelvärdenaöversamma ävensom av

skulle omfattas reglerna under tröskelvärdena. Någon ytterligareav
anledning till privata företag försöijningssektominomatt ska omfattas

kap.6 LOU inte.av angavs

1.5.3 Skadeståndsreglema 7 kap.

I 1992/93:88 behandlades bl.a. frågan skadeståndets omfatt-prop. om
ning och frågan vilken domstolsorganisation bäst lämpadom som var

Z Förslag till riksdagen, 1997/98:RR10, 17s.
3 SOU 1998:94, 16.s.
1‘ Förslag till riksdagen, 1997/98:RR10, 4s.
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före-skadeståndsintressetpositivaskadeståndsmål. Dethandläggaatt
stå bäst iansågsdetdepartementschefen för överens-språkades attav

Stockholms uni-tillgjordesHänvisningdirektivtexten.stämmelse med
möjligtdetpåpekade attuniversitetetdärremissvar attversitets er-var

underströks denEG-länder. Dessutomfleraskadestånd ihålla fullt av-
ha.förväntasskadestånd kundefullteffektskräckande ettsom

riks-i LOUsanktionsmöjlighetemautökandeBeträffande anserav
direkt-otillåtenbeträffandesanktionerförslagi sittrevisorerdagens att

åsidosätterheltdenkanIdagbordeupphandling övervägas. upp-som
sanktioner.undkommahandlingsreglema

Branschsaneringl

SOUekobrottmetoderoch andraBranschsanering motUtredningen om
för oseriösamöjligheternaminskasyfteLOU il har att1997: l l översett

upphandling. Deoffentligvidföretagseriösakonkurreraföretag utatt
direktivstyrda reglernabåde deberörlagt framutredningenförslag som

ändras.måsteEG-direktivenfall innebärvilket i vissakap. 6 i LOU attoch
ochenheterupphandlandetillrekommendationerutredningenVidare ger

leverantörer.
upphandlandedenföreslåströskelvärdenaunder attSåväl över som

någonkaninteanbudsgivarenanbudlågaförkastaskallenheten gesom
förslagettillpositivaremissinstansematill. Fleraförklaring varav

RSV.RRV,
6enligtupphandlingläströskelvärdenaunderupphandlingVid

före-registrerad ileverantörkontrollen ärföreslåskap. att om enav
så-registrering inäringsidkaresutländskaskalltagsregister även avse

leverantörkontrollen är rest-föreslåsVidareregister.dant att enav om
ochutländska skatterskallsocialavgifterochför skatter ävenförd avse

Branschsanerings-utlandet.registrerad inäringsidkarenavgifter ärom
leverantörställas påfårde kravocksåutredningen att ensomanser

verkställandeföreträdarejuridiskaomfatta denskalläven personens
leverantörskrav är närstyrelseledamöter. Deochdirektör avsessom

delsnäringsverksamheten,för brott iha dömtsdels integällerdet att
yrkesutövningen.fel iallvarligttillskyldigsigha gjortinte

leve-kontrollerafåskallenhetenutredningenföreslårVidare att en
ekonomiskaochfinansiellakapacitetochförmågatekniska samtrantörs

ställning.

5 1997/87:RR10, 19.riksdagen,tillFörslag s.
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Därutöver bör enligt utredningens förslag den upphandlande enheten
kräva leverantören skall redovisa vilka delar kontraktetatt av som

denna anlita underleverantör.attavser annan
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Bakgrund2

i Sverigeupphandlingenoffentliga2.1 Den

Inledning2.1

vilarupphandlingenden offentligaavseende omfattningenUppgifter av
upphandling NOU,för offentligVarken Nämndenosäker grund.på

myndighet har tillcentralbyrån SCB eller någonStatistiska annan
de upphandlingarfullständig statistikuppgift föra någon överatt som

enligtLOU. skall sinoffentlig upphandling NOUlagenstyrs omav
uppgifter för stati-antaloch bearbeta begränsatinstruktion samla in ett

upphand-direktivstyrdafrämst destikändamål. instruktionenI avses
s.k.tröskelvärdena A-upphandlingarlingama, dvs. över av varor,

Ävenänster, det skulle haanläggningsentreprenader.ochbygg- om
upphandlingsstatistikföra fullständigmyndighetålegat någon att en

och bearbetabegära indärför skulle ha funnitsoch det sta-attresurser
upphand-upphandling, kan konstaterasoffentligtistiskt material attom

felkällor ochmed potentiellalingsstatistik område mångaär ett avse-
för felslut.värda risker

och miljö-skattade Upphandlings-olika statistikkällorMed hjälp av
kronormiljardersammanlagda volymen till minst 280utredningen den

medräknade defanns inte1995:23. dennaför år SOU I1995 summa
faller under LOU.upphandlingarföretagenstatliga och privata vars

medcentral instansupphandlande enheter har inte någonMånga
därför redovisaoch kan intede upphandlingaröverblick görsöver som

Även finnssådan central instanstotala volymer. ärnågra upp-om en
gäller såväl di-bristfälligt redovisade.ofta Dettahandlingama likväl
tröskelvärdenaupphandlingar underupphandlingarrektivstyrda som

och B-tjänster.

16 AvdFörteckning tjänster.bilaga till LOU. ASe av
5 1
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Vissa upphandlande enheter underlåter konsekvent fullgöra denatt
annonseringsskyldighet i Europeiska gemenskapens tidskrift EGT

föreskrivs i LOU. fallI vissa saknas insikter uppdragattsom om som
till producenter faller under LOU:s tillämpningsområde ochexternages

därför föregåsskall upphandlingsförfarande. det gäller of-Närettav
fentliga och privata företags upphandlingar finns inte sällan fel och
brister på grund de på felaktiga grunder inte sigattav anser vara upp-
handlande enheter.

ytterligareEn omständighet det vanskligt kartlägga dengör attsom
offentliga upphandlingen de redovisningssystem tillämpas iär att som
den offentliga sektom ofta inte det möjligt enkeltgör sär-att ett sätt
skilja kostnaderde verksamhet bedrivs externasom avser som av pro-
ducenter från de totala kostnaderna. Enkätundersökningar tillställssom
upphandlande enheter kräver därför regel omfattandei arbetsinsatsen

respondenten och har därmed ofta låg svarsfrekvens.av en
deTrots svårigheter föreligger till följd den bristande ellersom av

obefintliga statistiken kommittén den bedömningen den totalagör att
upphandlingsvolymen betydligt vad tidigare antagits.är större än som
Följande skattningar kan upphandlingens storlek i olika sekto-göras om

Skattningama bygger på tillgängligt statistiskt material och avstäm-rer.
ningar med sektorsföreträdare.

Staten

Statliga myndigheter upphandlar enligt Ekonomistyrningsverket ESV
sannolikt för omkring 80 miljarder kronor år. De statliga ramavtalenper

enligt Kammarkollegiet för omkring miljarder kronor ellersvarar sex
knappt 7,5 den statliga upphandlingsvolymen. Detprocent störstaav
ramavtalet Statskontorets avtal avseende datorutrustning stationäraär

bärbaraPC, PC och skrivare vilket cirka miljarder2,75 kro-omsatte
Sammanlagt de Statskontoret upphandlade ramavtalenomsätternor. av

omkring miljarder4,5 kronor år.per
Till följd krav på rationaliseringar och ökad effektivitet harav en

allt del de statliga myndigheternas medel kommitstörre användasattav
för köp tjänster.av

Kommuner och landsting

upphandlaKommuner och landsting kan beräknas för 170 miljarder
kronor år. Kommunerna för omkring miljarder kronor100per svarar
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och landstingen för omkring miljarder kronor.70 s.k. mjukaDesvarar
verksamheterna: skola, vård och för omkring 80 procentomsorg svarar

de totala kostnaderna och de tekniska verksamheterna förav svarar
omkring 20 Andelen upphandlade och tjänster i de mjukaprocent. varor
verksamheterna kan enligt Svenska Kommunförbundet skattas till om-
kring 30 de totala kostnaderna för dessa verksamheter. Mot-procent av
svarande siffra dei tekniska verksamheterna kan skattas till omkring 60
procent.

Statliga, kommunala och landstingsägda företag

Storleken de statliga företagens upphandling mycket svårbedömd.ärav
majoritetsägdaDe statliga företagen hade 1997 omsättning på 225en

kronor.miljarder försiktigEn skattning förde upphandlarär att om-
kring miljarder90 kronor år. Några de statliga företagen ärper av san-
nolikt betraktainte upphandlande enheter enligt LOU.att som

Kommun- och landstingsägda företag miljarder117 kronoromsatte
1997. kommun- landstingsägdaDe och företagen upphandlar sannolikt

år.för omkring miljarder kronor50 företag defini-Dessa bedriverper
tionsmässigt kommunal verksamhet. Endast de företag bedriversom
handel med elektricitet och sannolikt de företag omfattasav som av
lagen 1986:753 kommunal tjänsteexport inte upphandlandeärom
enheter enligt LOU.

Tendensen privatisering offentliga företag kommer sannoliktmot av
medföra de offentliga företagens sammanlagda upphandlingsvo-att att

lym kommer minska.att

Privata företag inom försörjningssektorerna

LOU reglerar upphandlingar företagprivata inomäven görssom av
försörjningssektorerna, dvs. energi-, och telekommu-vatten, transport-
nikationsområdena. Här återfinns Sydlcraft, Graningeverken, Swe-t.ex.
bus, Linj ebuss, Tele2, Comviq m.fl. företagPrivata upphand-ärsom
lande enheter försörjningssektorernainom torde upphandla för omkring

miljarder kronor10 år.per

7 Regeringens skrivelse l988/99z20, års1988 redogörelse for företag med statligt
ägande.
8 NOU:s 248/98-29 1rapport s
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Fördelningen mellan tjänster och bygg- ochvaror,
anläggningsarbeten

Omkring 50 den totala upphandlingen tjänster. Upp-procent av avser
handling förstår omkring 20 Upphandling bygg-procent.av varor av
och anläggningsarbeten står för omkring 25 den totalaprocent av upp-
handlingen.

Fördelningen mellan direktivszjyrda upphandlingar och
upphandlingar 6 LOUkap.styrssom av

Endast omkring eller3 500 5 det antal upphandlingarprocent av som
direktivstyrda. Nittiofem eller omkringgörs är 200 000procent upp-

handlingar upphandlingar under tröskelvärdet bygg- ochavser av varor,
anläggningsentreprenader, B-tjänster bl.a. tjänster avseende äld-samt

re-och handikappomsorg, hälso-och sjukvård, skola m.m. vär-oavsett
de. Därtill kommer direktupphandlingar. Enligt skattningar redovi-som

tordeNOU 20 det totala värdet den offentligasats procentav av av
upphandlingen direktivstyrda upphandlingar och 80 procentavse avse

kap.upphandlingar 6 Inom försvarssektomstyrs är t.ex.som av .
upphandlingama reglerade i 6 kap. LOU.merparten av

Den sammanlagda upphandlingsvolymen

sammanlagdaDen upphandlingsvolymen regleras i LOU uppgårsom
med ovanstående skattningar till omkring 400 miljarder kronor år.per
Det drygt 23 värdet den samlade produktionenmotsvarar procent av av

och tjänster i Sverige, dvs. bruttonationalprodukten BNP.av varor
Denna uppgick till miljarder1 739 år 1997.

19Förslag till riksdagen, l997/98:RRl0, Offentlig upphandling, Riksdagens
revisorer s.
2° NOU-info 98mars
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2.2 Utvecklingstendenser inom den offentliga
sektorn

kommuner,I landsting och statliga myndigheter pågår omfattandeett
förändrings- och fömyelsearbete. arbete har resulteratDetta i

förnyelsel den traditionella förvaltningsformen styrfor-av genom nya
decentralisering och brukarinflytandemer, m.m.,

2 ökad andel alternativa driftformer med fortsatt offentlig finansie-en
ring,

3 privatisering, dvs. avveckling det allmännas driftmässiga ochav
finansiella inom vissa verksamhetsområden energi-t.ex.engagemang
distribution.

Med alternativa driftfonner myndighet välj överföraatt attavses en er
verksamheter tidigare bedrivits i regi och traditionell förvalt-som egen
ningsforrn till drift i privaträttslig fonn. Myndigheten upphör dock inte att
helt eller delvis finansiera verksamheten och har fortsatt juridisktett
och/eller förväntat för de i anspråk verksamhetens tjänster.taransvar som

alternativaDe driftformer förekommer idag ärsom

offentliga1 företag bolag och stiftelser med företaget eller det allmän-
huvudman,na som

2 offentliga driftentreprenader köp tjänster med funk-sammansattav
drifttion, vårdcentraler, äldreboenden m.m. med det allmännat.ex. av

huvudman,som

3 offentlig bidragsgivning till privat verksamhet t.ex. fristående skolor,
privata daghem eller idrottsanläggningar med företag eller föreningar

enskilda huvudmän,som

4 offentliga köp enstaka platser på privata institutioner t.ex. placer-av
ing äldre på privata sjukhem med enskilda huvudmän,av

5 trygghetssystem med värdebevis kundval med check med offentliga
och enskilda huvudmän

Med konkurrensutsättning förmetod kommun, landstingettavses en en
eller statlig myndighet systematiskt privat företag elleratt pröva etten om

förening kan driva helt eller delvis offentligt finansierad verksamheten en
alternativ till drift offentligi regi. Syftet med konkurrensut-ettsom egen
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sättning få till stånd resursutnyttjande avseende kvalitetoptimaltär att ett
och kostnad, dvs. möjliga värde förmesta pengarna.

Konkurrensutsättning
Med konkurrensutsättning förknippas ofta upphandlingsförfarande därett

anbudsgivare möjlighet lämna anbud i konkurrens medexterna attges en
egenregienhet. Konkurrensutsättning kan innefatta begränsadäven en

där alternativen offentlig drift eller bidrag till enskild verk-prövning är
samhet. Konkurrensutsättning normalfallet upphand-leder i till störreen
lingsvolym. Bidrag till enskild försäljning upplåtelseverksamhet, och av
fast lös faller utanföroch egendom regleringen den offentliga upphand-av
lingen.

Andelen alternativa driftformer den samhällsfinansierade äldre-inom
och handikappomsorgen, skolan och barnomsorgen har ökat kraftigt under

Ävenl990-talet. hälso- utvecklinginom och sjukvården pågår snabben
andel alternativa driftfonner.störremot en

Flertalet utförs för alternativa driftfonner skalltjänster inomsom ramen
upphandlas i konkurrens enligt LOU.

Privatisering
förGemensamt samtliga alternativa driftformer det allmänna harär att ett

obligatoriskt förväntateller for verksamheten sådan. denOmansvar som
alternativa utforaren skäl verksamhetnågot tvingas upphöra med sinattav

kommunen till fårverksamhetens kunder eller användare sittt.ex. attser
behov aktuell service/tjänster tillgodosett på Någon privatise-sätt.annatav

det frågaring således inte Privatisering föreligger först detär närom.
allmänna avhänder försig såväl drift finansiering verk-ansvaret som av
samheten.
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internationellaGemenskapsrättsliga och3

upphandlingsregler

och grundläggande EG-EG-fördraget3.1

på svenskrättsliga principers inverkan
rätt

offentlig upphandling.EG-fördraget saknar speciella regler rörsom
till-flertalet grundläggande principerinnehåller detDäremot ärsom

såvälupphandling, dvs. vid upphandlinglämpliga vid all offentligäven
under tröskelvärdena.över som

medlemslandinnebär varjeSolidaritetsprincipen art. 10 äratt
efterlevnad i detsäkerställerskyldigt vidta åtgärder EG-rättensatt som

medlems-innebärmedlemslandet. Solidaritetsprincipen även attegna
genomföras.gemskapens uppgifter kan Vi-länderna skall arbeta för att

gemenskaps-medlemsstat övervaka tillämpningendare skall varje av
beivraavskräckande proportionella sanktionerochrätten genom men

överträdelser.
absolut viktigaste principerEG-fördragetsEn principenär omav

natio-förbjuds all diskrimineringickediskriminering. artikel 12I p.g.a.
innefattar of-tillämpningsområde, vilketfördragetsnalitet inom även

förfråg-del innebär dettaupphandling. upphandlingensfentlig För att
endast svenska leverantörerfår innehålla kravningsunderlag inte som

uppfylla och utföra.kan
lika-har flera fall slagit fast vikten principenEG-domstolen i omav

mål C-243/89 p. 33 Kommissionenbehandling vid upphandling. I mot
entreprenadi-a1though the directiveDanmark uttalade domstolen;

of equalof the principlemakes mentionrektivet treatmentno express
hart of thethat principle lies theof tenders, the duty observeto at very

directiVe....
fast det gemenskapsrättendärmed slagit inomEG-domstolen har att

uttryckliga bestämmel-likabehandlingsprincip degäller allmän utöveren
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fördragen.återfinns i kap.Av 1 4 § framgårLOU attser som
"Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas ovidkom-utan
mande hänsyn. kravDetta på objektivitet kan uppfylla de kravanses som
gemenkapsrätten ställer på likabehandling och förbud icke-mot
diskriminering. LOU kan i flertalet paragrafer föruttryck likabe-anses ge
handlingsprincipen. I l kap. 21 § LOU upphandlande enhetsägs att en
endast får begära anbud och anbudsansölcningar förtydligas elleratt
kompletteras detta kan ske risk för särbehandling. kap.I 1 16 §utanom
och kap. finns6 3 § förbud utforma kravspecifikation såett mot att m.m.

endast varumärke kan komma ifråga. Vidare får annonsering iatt ett
nationell tidning inte före upphandlingsannonsen till publi-göras avsänts
kationskontoret och inte heller får den nationella innehållaannonsen annan
information den skall inom EU. upphandlandeän Densom annonseras
enheten måste också till lämna information och dennaatt attse samma
finns tillgänglig vid för alla leverantörer samtidigt 1 kap. 10 § LOU.
Syftet leverantörerna skall lika förutsättningarså möjligtär att attges som
delta och lämna anbud.

En grundläggande princip proportionalitetsprincipen. Denärannan
förutsätter den upphandlande enheten inte ställer högre krav på leve-att

eller föremålet för upphandlingen vad nödvändigt ochrantören än ärsom
ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. uppgift diskvalifi-En som

leverantör måste relevant och rimlig förhållandei till detcerar en vara som
upphandlas dvs. vad leverantören skall utföra. kap.I 1 16 § LOU tillgo-c
doses detta intresse. Den upphandlande enheten får endast begära in

§§22sådana upplysningar leverantör i och och17 18om en som avses som
behövs med hänsyn till vad skall upphandlas.som

mycketEn viktig princip förut-transparensprinclpenmrincyvenär om
sebarhet och öppenhet. För uppnå konkurrens lika krävspå villkoratt att
leverantörerna har tillgång till den information behövs för de skallattsom

Öppenhetenha möjlighet uppfylla den upphandlande enhetens krav.atten
åstadkomms tämligen omfattande krav på annonsering vidgenom upp-
handling tröskelvärdena. baraInte den aktuella upphandlingen skallöver

planerade upphandlingar. skalläven Dessutomutan ävenannonseras
publiceras.resultatet upphandlingen Som ytterligare komponent iav en

och konkurrensutsatt marknad har EG skapat regler föröppen kontroll och
insyn i upphandlingsförfarandena. Reglemas syfte övervaknings-är att ge

tillgång till nödvändiga uppgifter för de skall kunna fullgöraattorganen

2 Prop. 1993/95: del19 1 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen", s.478
22 kap.1 17 och 18 innehållerLOU bl.a. regler den upphandlandeattom
enheten får begära utdrag bolagsregister och upphandlande enhet iattur en annons
eller inbjudan till upphandling fårendast infordra uppgifter leverantörsom en
finansiella och ekonomiska ställning förmågatekniska och kapacitet.samt
Prop. 1992/93:88, 36 och kap.1 7-11 LOU.s.
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uppgifter.sina enskilde leverantörenDen har ibland efter harätt, att
genomgått kvalifikationsfas, få förfrågningsunderlag ochatt uten samma
kompletterande information andra anbudsgivare. Vidare har anbuds-som

tillgivaren vid anbudsöppningen. Reglerna syftar tillrätt representanten
den enskilde rimlig chans begära upprättelse falli han blivitatt attge en

felaktigt behandlad.
ömsesidigt erkännande innebär certifikatPrincipen intyg,attom m.m.

utfärdats medlemsstats myndighet skall godtas också deisom av en annan
övri medlemsländerna. upphandlingssammanhang fårI upphandlandega en
enhet försvåra förinte leverantör innehar det förintyg ldävsen som som

utförandetjänstens utfärdat myndighet i medlems-är annatmen som en
land. framgårDetta kap. får17 § l LOU "Enheten begärat.ex. attav en
leverantör hanvisar registrerad i det land där han driver verksamhetäratt
enligt landets regler aktiebolags- eller handelsregister eller liknandeom
register."

3.2 EG-direktiven offentlig upphandlingom

samtligaLOU:s kapitel exklusive kap. har6 sin grund i EG-direktiv.sex
klassiska sektorns direktivDen har funnits längst och reglerar upphand-

ling tjänster och byggentreprenader för vissa upphand-typerav varor, av
lande enheter. enheter harDessa någon anknytning till den offentligasorts
sektorn jämför med engelskans "public sector ägande,t.ex.genom
ledningsinflytande eller tillsyn. Följande direktiv gäller inom dengenom
klassiska sektorn:

93/3 6/EEG för upphandling av varor-
93/37/EEG för upphandling bygg- och anläggningsentreprenaderav-
92/50/EEG för upphandling s.k. A-tjänsterav-
97/52/EG ändringsdirektiv-
89/665/EEG rättsmedelsdirektiv I-

4 kap. LOU upphandling inom de s.k. försörjningssektoremastyrsom
införlivar följ ande direktiv:

93/3 8/EEG för upphandling entreprenader och tjänster0 av varor,—
Ändringsdirektiv98/4/EG0 -

92/13/EEG rättsmedelsdirektiv0 -

Prop. l992/93z88, 36.s.
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offentliga ochenheter försörjningssektoremaUpphandlande inom är
exempel kanföretag bedriver viss verksamhet. Somprivata näm-som

och dricks-företag producerar eller levererar el, värmegas,nas som
tillhandahåller flygplatser, hamn-till fasta och företagnätvatten som

företag driver buss- eller tunnelbane-anläggningar och jämvägs-,som
nät.

rättsmedelsdirektivenSkadestånd enligt3.3

92/ 13/EEGrättsmedelsdirektiven 89/665/EEG ochde s.k.Genom
införa bl.a.nationella rättsordningaråläggs medlemsstaterna i sinaatt

ska-skadestånd skall kunna utgå till den liditbestämmelser att somom
offentlig upphandling. kap. LOUda, överträdelser vid I 7 6-8 §p.g.a.

offentliginförlivat regler skadeskadestånd vidhar Sverige upp-om
handling.

89/665/EEGRättsmedelsdirektivet för den klassiska sektorn anger
förfaran-nödvändigt till lämpligapreambeln bl.a. deti är attattatt se

beslut strid dess be-den finns alla medlemsstater, så iinom att mot
skadasoch kan till demstämmelser kan upphävas ersättning som avges

artikel lprogramförklaring konkretiseras i 2öveiträdelsema. Denna
det medlemstat införda bestämmelserpunkten där att omc anges av en

offentlig upphandling skall innefatta behörighet geprövning attav en
skadas överträdelsen.ersättning en person, som av

för försörjningssektorerna 92/ 13/EEGrättsmedelsdirektivetI an-
möjlighet begärapreambeln under två olika punkter delsi att attges

har begärt ska-skadestånd skall alltid finnas", dels om någonatt
för utarbeta anbud eller pådestånd kostnadernamot att an-som svarar

för fådelta upphandlingsförfarande, skall denne sinaisätt attettnat
fått kontraktetkostnader täckta inte behöva han skulle havisa att om

därför tala två olikaöverträdelse skett. Direktivetinte typersynes om
skadaskadestånd. artikel punkten d liditI 2 l att som avav anges en

di-överträdelse skall tillerkännas skadestånd. artikel 2 7I angeren
skadestånd kostna-rektivet följande Har någon begärt motsom svarar

upphandlingsförfarande,derna för förbereda anbud eller deltaga i ettatt
endastskall denne för sina kostnader täckta behöva visa attatt en

upphandling eller natio-överträdelse skett gemenskapsregler avav om
gemenskapsregler, han haftnella regler införlivar sådana att rea-som
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överträdelsen minskatocherhålla kontraktetmöjlighetlistisk attatt
möjlighetdenna

svenskförhållande tilliGemenskapsrätten3.4

rätt

händervadflertalet mål beaktat fråganEG-domstolen har i närom som
EG-fördraget. be-Omstrider EG:s primärrättnationell rätt t.ex.mot

tolkningen EG-effekt den allmännas.k. direktstämmelsen har är av
skyldiga till-domstolarnade nationelladomskäldomstolens är attatt

effekt skall kunnamed direktbestämmelselämpa EG-rätten. En ge-
nationell domstol.fysisk eller juridisk inomdrivas person enenav

effekt bestämmelsen in-direktdirektiv haartikel iEn ett omanses
och ovillkorligklar, precisindividuell rättighetnehåller ärsamten

mål." ha gått till ändainförlivandeskall tiden för direktivetsDärutöver
be-bestämmelser ellerdirektivetsinförlivatmedlemsstaten attattutan

lagstiftning.införlivats nationellhar ipå felaktigtstämmelserna sättett
direktivbestämmelse iEG-domstolen har dock konstaterat ettatt en

s.k.detindivid åberopardirekt effektkan habara staten,motenom
direktivens be-direktivIndivider emellan saknardirekt effekt.vertikal

effekt.stämmelser
effekt.direkt Reger-principenhar tillämpatRegeringsrätten om

företräderättsmedelsdirektivetklassiskamålet detiingsrätten gav
framför

till länsrätten intefick ansökanEnligt LOUkap. § LOU.7 1 tas uppen
Rättsmedelsdirek-leverantör fattas.efter det besluttill prövning att om

teck-upphandlingenfram till det avtaltillät dock prövningtivet att om
innebördeftersom dessdirektivet företrädeRegeringsrättennats. gav

svenska lagre-jämförelse med denhelt klar iframstodoch mening som
geln.

Costanzo3°,C-lO3/88 Fratelliuttalande målEG-domstolens iAv an-
med direktEG-bestämmelserefterlevaskyldighetenframgå attattses

förvaltningarna.nationelladeför samtliga inomeffekt gäller organ

25 Anders Hei-skadestånd hovrättsassessorUtdrag PM avur om
born/Finansdepartementet.
2° C-106/77 Simmenthal.T.ex.
27C-26/62 Gend Loos.Van en
28C-152/84 Marshall.
29RÅ 1996 ref. 50.
se mål Marsha1l.C-152/84även
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innebär förutom statliga myndigheter,Detta landsting ochär ävenatt,
kommuner skyldiga följa de gemenskapsrättsliga harregler di-att som

effekt.rekt Enligt EG-domstolens dom C-31/87 ochBeentjes
Kommissionens uttalande grönboken offentlig hari upphandling, deom

effekt.flesta artiklarna upphandlingsdirektiven direkti
rättsfallnågra har EG-domstolen utvecklat fördrags-I principen om

konform tolkning. Principen innebär bestämmelse sak-ävenatt om en
direkt effekt så skall de nationella domstolarna tolka den nationellanar

EG-bestämmelsen.i ljuset avrätten

Kommissionens offentlig3.5 arbete med

upphandling

Grönboken offentlig upphandling3.5.1 om

Kommissionen under hösten offent-1996 den s.k. grönbokenantog om
lig upphandling. Grönböcker används ibland kommissionen for attav
initiera eventuella åtgärder på gemenskapsnivå. Grönböcker skickas
normalt på remissrunda hos myndigheter och organisationer.ut en

Grönboken offentlig upphandling huvudproblem;behandlar tvåom
dels det otillräckliga ofullständiga införlivandet upphandlings-och av

medlemsstaterna,reglerna i dels den relativt begränsade ekonomiska
effekt direktiven hittills har medfört.som

ämnesområden grönboken behandlar främst:De ärsom
Målen for framupphandlingspolicy och hur dessa uppnåttsEU:s0
till nu.
Införlivandet upphandlingsdirektiven nationell lagstiftning.i0 av
Tillämpningen upphandlingsreglema.av

tillgångenHur till marknaden kan underlättas inforrna-0 genom
tion, utbildning och elektronisk utveckling.

upphandlingspolicyn förenas EU-policy,Hur kan med0 annan
beträffande små och medelstora företag, standardiserings-t.ex.

arbetet, transeuropeiska nätverk, strukturfonder, EU-
finansierade uppdrag, sociala frågor, miljöfrågor, försvarsfrågor.
Tillgången till länders upphandlingsmarknader.andra0

NOU info sammanställningen 1996, 11.s.
Grönboken offentlig upphandling, 1996,om s.
33C-14/83 Colson och C-l57/86 Murphy.von
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avsikt medKommissionens grönboken inte initiera någraär att
förändringargrundläggande reglerna eftersom önskarav man en pe-

riod stabilitet efter skapandet den of-juridiskt ramverkettav av
upphandlingen.fentliga

Regeringen yttrande kommissionens3.5.2 över

grönbok offentlig upphandlingom

lämnade yttrande till kommissionen medI 1997 regeringen sittmars
anledning grönboken offentlig upphandling. betonarRegeringenav om
vikten medlemsländer och EES-länderna genomförEU:satt snarastav
upphandlingsdirektiven nationella och tillämpning-i sina rättsystem att

blir likartad respektive efter-i medlemsland. Regeringen atten menar
bli mycket för upphandlandelevnaden torde det står klartstörre om

enheter och leverantörer direktiven genomförts samtliga med-har iatt
lemsstater.

Elektronisk handel förutspås offentliga upphandlingen för-denge
delar såsom exempelvis snabbhet, effektivitet och kostnadsbesparingar.
Regeringen utvecklingsarbetet med helt igenom elektro-att ettanser
niskt upphandlingsförfarande bör prioriteras.

Regeringen också behovet vilka miljökravutredaatt attanser av
får ställas i upphandlingssammanhang mycket Samtidigtär stort.som

måste till upphandlingen sker under tillräcklig konkurrens.attman se
ökad liberalisering denEn internationella upphandlingsregimenav

regeringen vikt eftersom det handlar eko-stor storaanser vara av om
värden ochnomiska området endast delvis reglerat internationellaär av

avtal.

Kommissionens meddelande anledning3.5.3 med av

grönboken offentlig upphandlingom

Kommissionen drar två slutsatser den debatt förts med anledningav som
grönboken. Dels måste åtgärder vidtas från sida för tillEU:s att attav se

upphandlingsdirektiven de förväntade ekonomiska fördelarna, delsger
befintligamåste de instrumenten till de ändrade ekonomiskaanpassas

följandevillkoren. Kommissionen kommer i drag arbeta medstora att
uppgifter:

34NOU info sammanställningen 1996, 73s.
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Förenkling upphandlingsreglema, dvs. dels förtydligandeett0 av av
otydliga regler, dels justering gällande regler, då problemenen av
inte kan lösas tolkning reglerna. Kommissionen ämnargenom av
lägga fram förslag till lagstiftningspaket syftar till juster-ett som

gällandeingar regelverk på områden där dynamisk tolkningav en
räcker förinte lösa de påvisade problemen. Kommissionenatt avser

också lämna vissa efterfrågade tolkningar direktiven i påväntanav
EG-domstolens dom vilka miljö-, social- och arbetsmark-t.ex.
nadspolitiska krav får ställas vid offentlig upphandling. siktPåsom
vill kommissionen sammanfoga de klassiska direktiven tilltre en
enda text.

bättre genomförandeEtt den offentliga upphandlingspolitiken0 av
förbättrade kontroller på såväl EU-nivå på nationellgenom som

nivå. Kommissionen förslår, bl.a. inrättandet oberoende natio-av
nella myndigheter med offentlig upphandling specialitet. Vida-som

understryks vikten insamling upphandlingsstatistik för attre av av
framförallt ekonomiskt perspektiv kunna kontrollera för-denettur
da upphandlingspolitikens effekter. Attestering", är sortssom en

frivillig granskning den upphandlande enheten, skall vi-sortsen av
dareutvecklas. Vidare understryks vikten bekämpa korruptionattav
mrn.
Skapa företagsvänligt klimat främst för små och medelstora fö-ett0

Information offentlig upphandling och utbildning båderetag. om av
inköpare och leverantörer där också hänsyn till åtgärdertas som
syftar till införa miljö-, social- och arbetsmarknadspolitiskaatt

konsumentskyddspolitiska målsättningar. Vidare kom-samt ämnar
missionen tid utforma kvalifikationssystemägna för leveran-att

inom olika områden.törer
Kommissionen och vill mycket på elektronisk handel. Härtror satsa0
inbegripes bl.a. ändringar regelverket för stimulera använd-attav
ning elektronisk handel.
Målet bästa värde för behöver inte utesluta hänsynatt0 om pengarna
också skall till sociala eller miljömässiga kriterier eller till kon-tas
sumenthänsyn. Kommissionen komma med tolknings-att ettavser
dokument för möjliggöra bästa hänsyn till miljön vid of-att att tas
fentlig upphandling. Liknade tolkningsdokument kommer att ut-
formas syftei förtydliga gällande principer tillåter beaktan-att som
de sociala och arbetsmarknadspolitiska hänsyn.av
Öppnande den offentliga upphandlingsmarknaden i tredje land0 av
för europeiska företag. Kommissionen tänker aktivt delta i GPA-
arbetet inom förWTO det möjligt för den europeiska indu-göraatt
strin stärka sin konkurrenskraft och öka affärsmöjligheter.sinaatt
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ansökarländemasintegreringmedkommissionenVidare arbetar av
beto-Slutligenupphandling.för offentligpolitikekonomier i EU:s

enligt direkti-upphandlasprojektEU-finansieradevikten attnas av
ven.

inomdirektivändringsarbete EUPågående3.5.4

upphandlingoffentligavseende

direktivenändringar imed förslag tillarbetarEG-kommissionen avse-
Förslagenförsörjningssektorerna.sektornklassiskaende såväl den som

dialo-competitiveförfarande;gällersektornklassiskaför den nyttett
elek-för underlättaramavtal ändringarbestämmelsergue, attsamtom
flexi-dialogueCompetitiveupphandling. Med etttronisk avses mer

med anbudsgi-diskussionmöjliggörupphandlingsfdrfarandebelt som
gäller denbuds dettillstårtekniska lösningar närvilka somvare om

behov.specifikaupphandlande enhetens
försörjningsdi-iändringarmed vissakommissionenarbetarVidare

telekommunikationsområ-upphandlande enheter inomrektivet rörsom
det.

Government3.6 agreementprocurement
världshandelsorganisationenGPA inom

WTO

avtal of-slutitsharVärldshandelsorganisationenförInom omramen
agreement. Avtalspar-upphandling Governmentfentlig procurement

Sydkorea,Israel, NorgeKanada, Japan,USA,förutom EU ävenärter ,
upphandling inomoffentligMarknaden föroch Singapore.Schweiz

5vilketmiljarder nästanomfatta 450bedöms motsvararGPA ecuca
antalet han-minskaHuvudsyftet med GPAmiljarder kronor. är att000

GPA-bestämmelsemabestämmelser. ärdiskriminerandeochdelshinder
därmed Sverigesefterlevstillämpa LOUinförlivade LOU. Genomi att

WTO/GPA.åtaganden gentemot

35 459SOU 1997:111, s.
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offentligadenSvenska regler4 styrsom

upphandlingen

upphandlingoffentlig4.1 Lagen om

Inledning4.1.1

199436.kraft den januariupphandling LOU trädde i 1offentligLagen om
kapitlet har dedet sjundeförsta till och med femte ochlagensGenom

marknadenden inreoffentlig upphandling inomgäller förregler som

36 två betänkanden, 1992:4bl.a. DsupphandlingslagenFörarbetena till utgörs av
upphandling ochOffentliglagförslag och 1992:62Offentlig upphandling Dsett-

låg till grund förPromemoriomatjänsteupphandlingEES-del II, prop.m.m.
omtryckt 1993:1468.1992:1528;1992/93:88,bet.1992/93:FiU5, SFS senast

1992/93:209,forrngivningstävlingar,kompletterades med reglerLagen prop.om
med regler forkompletterades därefterbet.1992/93:FiU24, SFS 1993:924. Lagen

tröskelvärdena,och underbyggentreprenader A-tjänsterB-tjänster varor,, ändradeMed anledning1993/94:FiU4, 1993:1468.1993/94:78, bet. SFS av
ändratsmedlemskapet i har lagenupphandlingsdirektiv och EU genom prop.

prop.1994/95:153,1993/942227,bet.1993/94:FiU18, SFS 1994:614 samt
till denPå anslutninggrund Sverigesbet.1994/95:FiU22, SFS 1995:705. nyaav

WTO och den däriOrganisation,World Tradevärldshandelsorganisationen
upphandling Government Procurementoffentligingående överenskommelsen om

1995/96: bet.lagen ändrats 165,GPA harAgreement; genom prop.
innehåll och ordalydelselagenssyfte1995/96:FiU13, SFS 1996:433. I göraatt

lagen ändrats fr.o.m.upphandlingsdirektiv haröverensstämmelse med EG:simer
1997/98:61, SFS1997/98:FiUl7, rskrprop.1996/97:153,den ljanuari 1998,

justerades bl.a.ikraftträdande januari 1999lagändring med 1Genom1997:1068.
1998/99:FiU6, rskr.1997/982170, bet.vid förhandsannonsering,anbudstider prop.

ändradesikraftträdande den januari 1999lagändring med 11998/99:13. Genom
kommuner,tillämpningsområde avseende kyrkligamedlagens prop.

rskr. 1998/992176.bet. 1998/99:KU18,1998/99:38,
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införlivats i svensk Avsikten de upphandlanderätt. enheternaär att genom
följa LOU också följer EG:s upphandlingsdirektiv.att LOU går längre än

EG-direktiven lagens sjätte kapitel innehåller bestämmel-att ävengenom
upphandlingarna under tröskelvärdena och s.k. B-tjänsterser om oavsett

värde försvarsupphandlingar 1 kap. 3 §. Sådanasamt upphandlingar
regleras dock inte lika ingående. LOU indelad kapitel:i sjuär

l kap. regler och definitioner,gemensamma
kap.2 varuupphandling tröskelvärdena,över
kap.3 upphandling byggentreprenörer tröskelvärdena,överav

kap.4 upphandling inom försörjningssektorema vatten-, energi,
och telekommunikationer tröskelvärdena,transport- över

kap.5 upphandling A-tjänster tröskelvärdena,överav
6 kap. upphandling under tröskelvärdena, B-tjänster värde och0 oavsett
s.k. försvarsupphandlingar samt

kap.7 överprövning och skadestånd.0
Den förändringen för kommunerstörsta och landsting jämfört med de

upphandlingsreglementen, 1993 tillämpats vid kommuners ocht.o.m.som
landstings upphandling, lagen tvingande.är Statligaär myndighetersatt
upphandling omfattades före LOU:s tillkomstäven tvingande lagstift-av
ning, upphandlingsförordningennärmast 1986:366. LOU gäller föräven
de offentliga bolagen och vissa privata bolag 4 kap. § vilka1 LOU
tidigare sig omfattats frivilliga eller tvingande upphandlingsregler.vare av

Bestämmelserna upphandlingsprocedur i de olikagaranterar samma
medlemsländerna så avlägsna leverantöreräven reellatt chansmer ges en

med i anbudstävlan.att vara en
Trots lagen i vissa avseenden mycketatt detaljerad finnsär rad vik-en

tiga frågor överlämnats till rättstillämpningen. råderDet till exempelsom
osäkerhet hur skall s.k. upphandlandeavgränsa enhet.om man en

Med begreppet upphandlingsförfarande procedur tänktäravses en som
leda fram till anskaffning. Förfarandetatt denstartar atten genom upp-

handlande enheten via eller på tillkännager sin avsiktsättannat attannons
anskaffa något till enheten. Det kan gälla byggentreprenad elleren vara, en

tjänst.en
LOU huvudsakligen förfarandelagär behandlar olika delaren som av

upphandlingsprocessen. Syftet därvid sökaär bl.a. förfa-att garantera att
randet går till på sådant alla deltarsätt i upphandlingenett haratt som en
chans sina anbud korrekt hanterade.att I detta ingår regler för hur
värderingen dessa anbud skall gå till. harDessa kommit till syfteiav att
främja prövningen anbuden skeratt ovidkommande hänsyn. LOUutanav
innehåller därutöver del andra regler avseende formaliaen m.m.
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affärsmässighet ochKonkurrens,4.1.2

icke-diskrimineringlikabehandling

värde, föreskrivsupphandlinggäller vid allkap. LOU,I 4 §1 oavsettsom
konkurrensmöjligheterutnyttjande deupphandling skall medgörasatt av

utgår, liksomgenomföras affärsmässigt. LOUfinns och i övrigtävensom
skall skeupphandlingarupphandling, frånoffentligEG-direktiven attom

konkurrensmarknadenvillkor och detmarknadenspå äratt som genom
billigaste villkoren.de bästa ochkan ge

anbudssökan-anbudsgivare,bestämmelse föreskrivs ocksåI attsamma
framgårovidkommande hänsyn. Dettaskall behandlasoch anbudde utan

domstolarstadgasregeringsformen där detkap.l 9 § samtattäven av
den offent-uppgifter inomandra fullgörförvaltningsmyndigheter och som

likhet inför lagenverksamhet beakta allasskallförvaltningen i sinliga
fastEG-domstolen har slagitopartiskhet.saklighet ochiakttaga attsamt

likabehandlingsprincipgäller allmängemenskapsrätten utöverdet inom en
fördragen. Likabehandlings-återfinns ibestämmelseruttryckligade som

gällericke-diskrimineringeller principenbehandlingsprincipen ävenom
direktupphandling.ochförenklad upphandlingvid

rättssäker-förutom allmännasyftar,Likabehandlingsprincipen i LOU
uppkommer.konkurrens Dettaförhindra snedvridenhetsskäl, till attatt en

vissaeller missgynnaupphandlingen fårinteinnebär attt.ex. gynna
snedvrida konkur-detta skulleeftersomobehörigtleverantörer pä sätt,ett

rensen.
anbud.lämnavalt inteleverantörertillmåsteHänsyn attäven tas som

kunna klarasiggrund de intevalt avståkan haDessa attatt anserav
förklaratEG-domstolen harkrav.upphandlande enhetensden att om en

kraven iuppfyllerdetta integodtar anbudupphandlande enhet trots attett
medgerförfrågningsunderlaget inteoch rättkravspecifikationen attatt

likabehandlingprincipeninnebär detta brottkravenfrångå ett mot avom
anbudsgivare.

favörer tillnågravid anbudsprövningentillåtetinteDet är att en an-ge
tillmed hänsynfördelaktigtgrund anbudetenbart påbudsgivare ärattav

favörerfår inteLokala leverantörerskatteunderlag.sysselsättning eller ges
upphandling-dockhindraranbudsprövningen. Ingetvid att anpassarman

alltförmissgynnaslokala leverantörer inteomfattning så att genomamas
verkaupphandlande enhetförtillåtetgivetvisvolymer. Det attärstora en

stärks.bibehålls ellermarknadenmångfalden påochför konkurrensenatt

37 Europeiska unionen, 478medlemskap i1993/95: del "Sveriges19 1Prop. s.
3 NOU infoDanmark, 1993, 3353,REGMål C-243/89 Kommissionen mot s.
sammanställningen 1996, 56s.
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kommunen har främja det lokala näringslivetEn rättt.ex. att genom
allmänt näringslivsfrämjande exempel detta förinsatser. Ett på insatserär

främja IT-användningen i det lokala näringslivet.att

lagen tillämplig för upphandlande4.1.3 När är en
enhet

Bedömningarna det följande kommunförbundetsi bygger på bok
driftentreprenader.39Kommunala

frånden upphandlandeNär enheten köper privata företag

gällerLOU till börja med den upphandlande enheten leasar,köper,näratt
hyr, eller hyrköper byggentreprenader fråneller tjänster privatavaror,
företag. finns inget juridiskt hinder upphandlandeDet i LOU mot att en
enhet med personal producerar alla de tjänster behövs i denegen som egna
verksamheten. enheten bestämt för marknadenDet sigär när prövaatt om
externa offentliga och privata producenter kan erbjuda bättre ochett
billigare alternativ till produktion tillämplig.i regi, lagen blir Iegen som
vissa situationer kan det föreliggersvårt detavgöraattvara om en upp-
handlingssituation eller bidragsgivning. Avgörande det vidär om en
sammanlagd bedömning fråga uppdragsförhållande där denär ettom
upphandlande enheten betalar för utförd Vid bedömningenprestation.en
bör läggas vikt vid finansierar verksamheten, tagitvem som somvem
initiativet till verksamheten, för verksamheten till för, det finnsärvem om

förvärvssyfte och till graden från den upphandlande enhe-styrningett av
sida.tens

frånNär den upphandlande enheten köper "avknoppning"en

anställda inom denOm upphandlande enheten bildar personalkoopera-ett
tiv eller någon form personalägt företag kan enheten inte slutaannan av
avtal med kooperativet köpa tjänster först infordra anbud.att utan attom

39Hallgren, Hilbom och Sandström, Kommunala driftentreprenader, 1997, 51.s.
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från företagenheten köperupphandlandedenNär eget

frånenheten köperupphandlandetillämplig denocksåLagen närär egna
överfört det kom-harkommunföretag. Omandra enheterseller t.ex. en

kommunaltverksamhet tillförhuvudmannaskapet vissmunala etten
tillämplig på kommunensbostadsföretag, lagen inteföretag, ärettt.ex.

köper tjänsterdäremot kommunentill företaget. Omförhållandetägarroll i
företa-kommunalafår detfastighetsförvaltning,till exempelföretaget,av

företag på såexempel privatabekostnad tillpå sättinte attget avgynnas
regler. Detsammaanbud enligt LOU:sinfordraunderlåterkommunen att

försärskilt företagbildarupphandlande enhetengäller den t.ex.ettom
lokaler.enhetensstädning av

från upphandlandeandraupphandlande enheten köperNär den
enheter

upphandlande enheterandraköper frånupphandlande enhetendenNär
detdock reglerfinnssocialtjänstlagenockså lagen. görgäller I t.ex. som

mellan kommuner.och sälja tjänstermöjligt köpaatt

anbudsfärfarandet avbrytstillämpligLagen ävenär om

nämndennämndsammanträde uttalathar vid attNOU att en upp-anser
detexempelskäl.sakliga Somfår avbrytas nämnshandling inte attutan

kan rådaenheten inteupphandlandedeninträffar omständighet somen
upphand-avbrytandeocksåuppmärksammarNämnden ettattöver. av en

främst principernaoch dågemenskapsrättenbrottkan innebäraling motett
transparens.förutsebarhetochlikabehandling leverantöreravom

"upphandling"tillämplig vid interninteLagen är

juridiskaandra enheter inomköpa och tjänsterAtt personsammavaror av
landsting ochupphandling. kommun,Enmening ingeni LOU:s ettutgör
behöverDärigenomjuridiskför sig t.ex.utgörstaten person.en egenvar

elleranskaffardentillämpa LOUmyndighet intestatlig när en varaen

40 info april -94Nederländerna och NOUMål C-360/96, Kommissionen mot s.
4‘ 1999/0077-21.ärende dnrNOU:s
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tjänst statlig myndighet. hindrar dock den upphand-Inget attav en annan
lande enheten riktlinjer för "intern upphandling" bygger påantar som
lagens principer.

Lagen inte tillämplig kommun eller landsting "köper"är när etten
från nämnden gemensam

och landstingKommuner kan from. den samverka1 augusti 1997 genom
nämnd. sådan nämnd kan för vilkenEn inrättas kommunalen gemensam

angelägenhet helst, bortsett från civilförsvar, under förutsättning attsom
verksamheten kompetensenlig för de Nämndensamverkandeär parterna.
tillsätts någon dei samverkande kommunerna eller landstingen ochav
ingår denna kommunsi eller landstings organisation. samverkandeDe
kommunerna kan i anspråk nämndens tjänster det denta egnasom om vore
kommunens tjänster. Något uppdragsförhållande föreligger inte.

Lagen inte "köper"tillämplig kommun eller landstingär när etten
från kommunalförbund där kommunen eller landstinget ärett
medlem

Lagen inte tillämplig kommun medlem kommu-iär när är etten som
nalförbund anspråk kommunalförbundetsi tjänster. beror påDettatar att
kommunalförbundet specialkommun huvud-tagitär överen som
mannaskapet för del medlemskommunens verksamhet. kommu-Omen av
nalförbundet avgifter för försina tjänster dessa ersättninginteutgörtar ut
köp tjänster fördela kostnader förhållande tilliär sättutan ett attav
kommunernas den angelägenheten. Om kommunennytta av gemensamma
däremot köper tjänst kommunalforbundet för enligtinteen som ansvarar
förbundsordningen skall tjänsten upphandlas.

Lagen inte tillämplig kommunen enskildär bidrag tillnär ger
verksamhet

kommunenNär bidrag till enskild verksamhet, föreningt.ex.ger en som
lritidsanläggningdriver för räkning, privatskolor och enskilden egen

barnomsorg finns normalt uppdragsförhållandeinte någotsettm.m. som
föranleder tillämpning dock "maskera"LOU. Det går inte att entre-av en
prenad påstå företag föreningeller får bidrag detatt att ett ettgenom en om

42SFS 1997:50, Prop.1996/97:105, Bet.1996/97:Ku2O
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uppdragutförts påför tjänsterersättningfrågasjälva verketi är avsomom
kommunen.

anskaffarupphandlande enhetendentillämpliginte närLagen är
ellerarrende-egendomupplåter till fastnyttjanderätt etteller genom

hyresavtal

fastighet,förhyrellerarrenderarupphandlande enhetendenOm enen
enhetengällergäller inte LOU. Detsammalokalellerbyggnad omen

lokal.eller Dettabyggnadfastighet,hyrellerarrenderar utut enenen
sammanlagdvidmellanförhållandeträttsligadetförutsätter parternaatt en

uppdragsförhållande.dominerasbedömning inte ettav

anställerenhetupphandlandetillämpliginte närLagen är en
personal

gällertillämplig. Dettainte ävenpersonal LOUanställerenheten ärNär
på såarbetstagaredelar på sättupphandlande enheter atttvåt.ex. enom

upphandlandeenhet. Omhos varjeanställningvederbörande har enen
juristfunktionupphandlande enhetsanlitarenhet däremot t.ex. en annan

tillämplig.därmedLOUkonsultation.köpdet fråga ärär avom

frånköperenhetenupphandlandedentillämpliginte närLagen är en
på ellerlaggrundenhetupphandlande annanavsomannan
tjänstenutförahar ensamrättförfattning att

l2-hempåplatser §köperkommunsådana köpExempel på närär t.ex. en
SIS.institutionsstyrelse Kommunenfrånunga Statensvårdlagen avom

handikapphjälp-avseende köpramavtalutnyttjaha rättäven att avanses
UpphandlingsbolagSjukvårdshuvudmännensslutits ABmedel avsom

förutsättningupphandling. EnsärskildgenomförasjälvaSUB attutan en
uppdraframdelesgenerellt beslutfattarkommunen attdock ettär att om

hjälpmedelsupphandlingförramavtalträffa sådana gertill SUB att som

‘3 99, 14info53, NOUsammanställningen 1996,med infoJämför NOU mars s.s.
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kommunen möjlighet utnyttja ramavtalen för med stödatt egna avrop av
avtalenf

LOU tillämpas inte vid anskaffning tjänster enligt lagav som annan
undantagnaär upphandling

LOU inte tillämplig länsstyrelserna skall beslutaär skallnär om vem som
utföra särskild utredning enligt kap.2 § lagen 1988:950ll kul-en om
turminnen m.m.KML. Detsamma gäller vid länsstyrelsens beslut om en
arkeologisk undersökning eller särskild undersökning enligt kap. 132 §en
KML.

4.1.4 Tröskelvärden

Vissa regler annonsering, rapportering, tekniska specifikationerom m.m.
gäller endast för upphandlingar vissa tröskelvärden. Tröskelvärdet föröver

och tjänster för samtliga upphandlande enheter, exkl. statligaärvaror
sdr.myndigheter, det lägsta 200 exkl.000 eller 200 000 Iav ecu moms

dagsläget det miljoner1,728 kr. Tröskelvärdet för statligamotsvarar
myndigheter vid upphandling och tjänster sdr130 000 vilketärav varor

miljoner1,157 kronor. Vid upphandlingar enligt 4 kap., dvs. inommotsvarar
försörjningssektorerna exkl. telekommunikationssektorn, tröskelvärdet 400är
000 vilket 3,457 miljoner kronor. För telekommunikationssek-motsvararecu

gäller det högre värdet 600 000 5,185 miljoner kronor.torn motsvararecu som
För samtliga upphandlande enheter gäller vid upphandling byggentrepre-av
nader 3 kap. LOU tröskelvärdet miljoner vilket5 43,214motsvararecu
miljoner kronor. Slutligen krävs den upphandlande enheten förhandsan-att

de upphandlingar överstiger 750 vilket000 6,482motsvararnonserar som ecu
miljoner kronor. Ecu:ns värde fastställs i förordning publiceras ien som
svensk författningssamling SFS 1998:59.

upphandlingEn avseende viss kvantitet eller tjänster får delasinteen varor
syftei tröskelvärdet skall underskridas. Flera upphandlingarattupp sammaav

4‘ Svenska Kommunförbundets cirkulär 1995:189. Företrädare för Svenska
Kommunförbundet; Landstingsförbundet, Nämnden för offentlig upphandling och
SUB denna tolkningär LOU.ense om av
45Den utformningen tröskelvärdet för varuupphandling följer Sverigesnya av av
anslutning till avtal Världshandelsorganisationen World Trade Organisa-ett om
tion, WTO. Förkortningen sdr står för särskilda dragningsrätter. kommunerFör är
motvärdet i svenska kronor de tröskelvärden i alltid lägre sdr.änav som anges ecu
prop. 1995/96:165, 14.s.
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bestämmelsernavid tillämpningskallsamtidigtskall omgöras avtyp som
upphand-allabetyder inteupphandling. Detta atttröskelvärdet enanses som

totala behovenhetensupphandlandeför densamtidigtskemåstelingar enav
eller tjänst.viss vara

ellersocialförvaltningenskolförvaltningen,fullt tillåtetDet att t.ex.är
kanLikasåupphandling.sinkommunikommundelsförvaltningen gör varen

delegerings-kommunensupphandlingresultatenhet sinvarje göra omegen
förolikahandlatillåtetvidaredet. Detmedger attregler är varugrupperupp

slagupphandlingar sammantagetmindrefleravärdetOmsig. sammaavav
annonseringsreg-självfallet de krav,gäller docktröskelvärdet t.ex.överstiger

följer LOU.lema, avsom
förbetydelsetröskelvärdetharB-tjänsterupphandlingVid omav

specifikationertekniskaellerstandardtekniskbestämmelsereventuella om
för Europe-till Byrånskallresultatetanmälan görasgälla ochskall avom

publikationer.officiellagemenskapernasiska
beräkningentröskelvärdet görsberäkning ärför attHuvudprincipen av

skalltjänsterVid köpupphandlingsavtal.förkostnadentotalapå den ett av
tidenkontraktstiden ärkostnaden undertillbestämmaskontraktsvärdet om

skallobestämd tidellertidpå längrelöperkontraktår. Förhögst 4 som
multiplicerad med 48.månadskostnadentillberäknasvärdet

skalldelarmindrefleradelas itjänsteupphandlingskontraktOm ett upp
Delkontraktvärde.upphandlingensberäkningendelvärde ingå ivarje av

kap.enligt 5upphandlasbehöver inte000under 80 summan avomecu
värde.totalaupphandlingensöverstiger 20delkontrakten inte procent av

mindreibyggentreprenadkontrakt delasgällerDetsamma ett uppom
tröskelvärdes-endastbehövermiljonunder ldelkontraktdelar. För ecu

delkon-de undantagnaförutsatttillämpaskap.reglerna i 3 att summan av
värde.totalaupphandlingens20överstigerintetrakten procent av

skall så-deltjänstemafriaoch dedelentreprenademafriadeBåde
enligt 6upphandlasfårtröskelvärdesberäkningenmed iräknasledes men

kap. LOU.

rapporteringAnnonseringsregler,l

sinaskallenheterupphandlandereglerfinnsLOU att annonseraI om
och A-byggentreprenadertröskelvärdenaupphandlingar över varor,av

upphand-Vidnationsgränsema.konkurrensfrämjaSyftet övertjänster. är att
tröskelvärde,B-tjänsterupphandlingoch oavsetttröskelvärdenaunderling av

skallupphandlingamakrävs intekap. LOU,enligt 6 attupphandlingdvs.
på såfördet sättlämpligtofta attkan det göraattDäremot varaannonseras.
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hitta leverantörer. Det finns heller inget hinder upphandlandemot attnya
enheter EGT.upphandlingar under tröskelvärdena iannonserar

Annonsen skall sändas tillin Byrån för Europeiska gemenskapernas
officiella publikationer för införas databaseni Tender Electronic Dailyatt
TED.

fårAnnonsen utformas på valfritt officiellt EU-språk, dvs. svenska.även
Annonseringen kostnadsfri. annonsförlagorAv tillär upphandlingsdi-

rektiven framgår kraven på vad skall innehålla.annonsen
Det tillåtetinte lämna informationär i i svenska tidning-att mer en annons

ar/hemsidor i den publicerasän i EGT. En sådan får hellerannons som annons
inte införd före i EGT publicerats.vara annonsen

Annonsering skall ske så tidigt möjligt under budgetåret avseendesom
planerade upphandlingar förhandsannonsering. Vidare skall den upphand-
lande enheten inför varje förestående upphandling sända in tillen annons
EGT. Därutöver skall avslutad upphandlingäven Efter avslutadannonseras.
upphandling tröskelvärdet skall denöver upphandlande enheten enligt 1
kap.l1 § LOU även Om så begärs skallupprätta denna skickas tillrapport.en
EG-kommissionen.

l Upphandlingsfonner

Lagen innehåller följande upphandlingsformer:

1 upphandling,öppen
2 selektiv upphandling,
3 förhandlad upphandling,
4 förenklad upphandling,
5 direktupphandling.

Vilken upphandlingsfonn skall tillämpas med hänsyn tillavgörssom
kravet på affärsmässighet, konkurrensförutsättningar och upphandlingens art
och omfattning.

Öppen upphandling tillämpas vid upphandling byggentreprenaderav varor,
och A-tjänster tröskelvärdet. Alla intresseradeöver leverantörer får lämna
anbud. Huvudregeln anbud infordrasär och anbudenatt attgenom annons

Öppenoch förhandlingarprövas med anbudsgivare. upphandlingantas utan är
det normala upphandlingsförfarandet då föremålet för upphandlingen kan
specificeras så klart anbud, efter rättelse och nollställning, kanatt heltett antas
i enlighet kravenmed frågningsunderlaget.i

46NOU info sammanställningen 1996, 3.14
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byggentreprena-upphandlingvidtillämpasupphandlingSelektiv varor,av
inbjuderenhetenupphandlandetröskelvärdet. Denoch A-tjänsterder över

anbudhärHuvudregelnanbud. är även attlämnaleverantörerutvaldavissa att
skallenhetenupphandlandeförhandlingar. Denoch utanprövas antas

hurfåranbudsansökan. Iförförutsättningarna angesannonsenomannonsera
infordrasurvalsförfarandeEfterbjudas in.skallleverantörermånga som

anbudssö-urvaletföranbudssökande. Kriterierfem defrån minstanbud avav
för detskälenochframgångvunnitinteanbudssökandevilkaochkande som

upphandlandedenanvändasfårupphandlingSelektivdokumenteras.skall om
förhållanderimligtuppnåkananbudsgivare ettselekteringenheten avgenom

förkostnadernaadministrativadeochvärdeupphandlingensmellan
kanupphandlingselektiv attförmotivEttanbudsprövningen. varaannat

upphand-Selektivpå leverantören.kravsärskildaställerupphandlingens art
marknaden.påantal leverantörerfinnsregel detförutsätter i stortettling att

vidförutsättningarstriktaunder vissatillämpasupphandlingFörhandlad
tröskelvärdet.och A-tjänsterbyggentreprenader överupphandling varor,av
anbud ochlämnaleverantörer tarinbjuder vissaenheten attupphandlandeDen

får, underupphandlingFörhandladflera dem.ellermedförhandling avenupp
kontrakts-angivnaursprungligenförfrågningsunderlagetde iförutsättning att

användasändras,väsentligtintevillkoren om;
upphandling inteselektiv motsvararellervidlämnatsanbud öppenl som

förfrågnings-ställts iupphandlingenförföremåletpåde krav uppsom
underlaget,

elleranbudnågralämnatsupphandling inteselektivellerdet vid2 öppen
till EG-lämnatsanbud ochlämpliga rapportnågralämnatsinte en

begäran.på desskommissionen
upphandlingenförhandladedenskallenhetenupphandlandeDen annonsera

lämnatanbudsgivaredesamtligamedupptagitsinteförhandlingar somom
denpunkten. Omförstaenligtupphandlingsomgångenförstaanbud deni

annonseringföregåendemedupphandlingförhandladväljerupphandlande
minstdet finnssåvidaanbudsgivare tremed minstförhandlaskall enheten tre

anbudsgivare.lämpliga
lämpliganågrafall inteeller ianbudnågra vartlämnatsdet inteOm
förhand-denskeannonsering intebehöverpunktenandraanbud enligt av
fårannonsering ävenupphandlingFörhandlad utanupphandlingen.lade

forskning,allmännyttigförtillhandahållandefrågadetske är omom
tänkbar leverantör,endafinnsbaradetstudier,ellerutveckling omenom

oförutseddanvändagårupphandling inteselektiv atteller p.g.a.öppen
tilläggsleveranser.vissafrågadetbrådska eller ärsynnerlig omom

lagenigäller vissatröskelvärdenaförfarandenade olika över an-För
få lämnaansökningarochanbud attmottagandeförtidsfristergivna omav

anbud.

77



Svenska regler den oflentliga upphandlingenstyr SOUsom 1999: 139

Den förenklade upphandlingsformen tillämpas vid upphandling B-av
tjänster vård, utbildning, juridiska tjänster, rälsbundenomsorg, transport,
sjötransport m.m. värde och vidoavsett s.k. försvarsupphandlingar.
Förenklad upphandling skall tillämpasäven vid upphandling under tröskel-
värdena byggentreprenader, tjänster inom försörjningssektorernaav varor,

A-tjänster. Alla leverantörersamt har delta ävenrätt deatt inte fåttsom
skrivelse med inbjudan, deltagande leverantörer skall lämna skriftligt anbud
och den upphandlande enheten får förhandla med eller flera anbudsgivare.en
Anbud får dock föregående förhandlingantas utan detta förfråg-iom anges
ningsunderlaget.

Direktupphandling innebär upphandling direkt från leverantör inford-utan
rande skriftligt anbud. Denna upphandlingsform får användasav endast om
upphandlingens värde lågt ellerär det finns synnerliga skäl såsomom
synnerlig brådska orsakad omständigheter inte kunnat förutses ochav som
inte heller beror på den upphandlande enheten. Vad skall räknas lågtsom som
värde bör framgå enhetens upphandlingspolicy/riktlinjer. En vanligav
beloppsgräns för och enklare tjänster basbeloppär enligt lagenvaror ett
1962:381 allmän försäkring. För kvalificerade intellektuellaom tjänster
tillämpas ofta två basbelopp. börDet observeras grundprincipernaatt om
konkurrens, affärsmässighet och objektivitet gäller vidäven direktupphand-
ling.

l örfrågningsunderlagetF

förfrågningsunderlagEtt benämningenär på det underlag den upphand-som
lande enheten tillhandahåller anbudsgivama. Förfrågningsunderlaget omfattar
dels de handlingar lämnar i samband med anbudstidenut börjar löpasom att
dels eventuella kompletteringar.senare

Ett väl genomarbetat och väl strukturerat förfrågningsunderlag centralär av
betydelse för lyckat slutresultatett upphandlingen. Förfrågningsunderlagetav
bör så tydligt och fullständigt möjligt beskriva omfattningen och desom
kvalitativa kraven på de eller tjänster leverantören skall tillhanda-varor som
hålla. Därigenom får anbudsgivarna möjlighet kalkylgöra vilkaatt överen en

krävs för fullgöra sitt åtagandeatt på förresurser den upphandlandesom ett
enheten godtagbart Kraven börsätt. utformas medäven tanke på det skallatt

möjligt korrekt bedöma inkomnaatt anbud kontrolleravara och följasamt upp
ingångna avtal.

Om förfrågningsunderlaget innehåller teknisk beskrivning före-en av
målet för upphandlingen skall enligt kap.121 § beskrivningenLOU göras
med hänvisning till svensk standard överensstämmer med europeisksom
standard eller sådant europeiskt teknisktett godkännande produktsav en
lämplighet organgjorts godtagitsett EES-ländernasom ellerav som av en
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godtagitsförfarandeenligtutformatsspecifikation ettteknisk avsomsom
i EGT.publiceratsochEES-ländema som

förfrågnings-varken iLOUkap. 16 §får enligt lenhetupphandlandeEn
särskildtillhänvisaupphandlingenförunderlageller iunderlaget enannat

eller missgynnas.företagVissasådantpåeller sätt attett gynnasprocessvara
tillmed hänsynmotiveratdetdock ärfårhänvisning görassådanEn om

vissttillhänvisafårenhetupphandlandeEnupphandlingen.förföremålet
beskrivakannågotpå sättden inte annatellerfabrikatmärke, ursprung om

Hänvisning-begripligt.ochpreciserattillräckligtupphandlingenförföremålet
förhandladochselektivVidlikvärdig.eller öppen,ordenföljasskall aven

16enligt kap.får 1A-tjänsterochbyggentreprenaderupphandling cvaror,av
leverantörupplysningarsådanabegäraendastupphandlande enhet en§ omen

fel iallvarligaskatteskulder,eventuellaoch 18kap.i 171avsessom
ochförmågatekniskställning,ekonomiskochfinansiellyrkesutövningen,

upphandlas. Iskallvadtillmed hänsynbehövsochm.m.kapacitet somsom
vilkaupphandlingoffentligvidbevis1998:1364förordningen angesom

avseende leverantörensinfår begäraupphandlande enhetendenbevis som
kapacitet.ochförmågatekniskaställningekonomiskaoch samtfinansiella

befogade intressebeakta leverantörensenhetenupphandlandeskall denVidare
röjs.hemligheter intetekniskaochaffárshemligheterattav

anbudöppnandeochMottagande4.1.8 av

så§ LOU,kap. 7och 620kap.skall enligt lanbudmedFörsändelser
därförrättningvidutgång,anbudstidens öppnaseftermöjligt ensnart som

delta.skallutseddaenhetenupphandlandedentvåminst personerav
UNIX-målet skallsådet s.k.iEG-domstolens dom annonsenEnligt

anbud.öppnandeplats förtid ochdag,innehålla av
han-LOUkap. 20 §enligt 1skalldetbegäranbudsgivareOm en av

förKostnadenanbudsöppningen.viddeltautsedddelskammaren person
medverkan.dennabegärtdenskall bärasdetta somav

B-tjochA-4.1.9 änster

B-tjänster.ochi A-indelar tjänsteroch LOUUpphandlingsdirektiven
relativttröskelvärdetöverstiger styrsA-tjänsterUpphandling avsomav

Upphand-LOU.kap.finns i 5Bestämmelsernaprocedurregler.detaljerade
kap. LOU.i 6regleraströskelvärdetunderstigerA-tjänsterling somav

47 Nederländerna.KommissionenC-359/93 mot
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Upphandling B-tjänster inte lika utförligt regleradeärav som upp-
handling A-tjänster. Detta betyder inte B-tjänstema skulleattav vara
enklare upphandla. Bestämmelser upphandlingatt B-tjänster finns iom av
6 kap. LOU. bilagaI till LOU vilka slags tjänster räknasen anges som som
A-tj respektive B-tjänster.änster

A-tjänster

l Underhåll och reparation motorfordon, hushållsartiklar och maskin-av
utrustning.

2 Landtransport, inkl. säkerhetstransporter, kurir- och taxitransport, utom
postbefordran.

3 Lufttransport, postbefordran.utom
4 Postbefordran till lands och i luften, sådana tjänster iutom som avses

avdelning B 18.
5 Telekommunikation utom telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och

satellittjänster.
6 Finansiella tjänster

a Försäkringstj änster.
b Bank- och förvaltriingstjänster avgifter, provision, ochmot ränta

andra former ersättningar utom tjänster sambandi med utgivningav
eller omsättning värdepapper och andra finansiella instrument, för-av
valtning statsskulden och sådana tjänster utförs Sverigesav som av
riksbank.

7 Datatj och därmed anknutnaänster tjänster.
8 Tjänster för forskning och utveckling, endast gäller densom egna

verksamheten och helt finansieras den upphandlande enheten.av
9 Redovisning, revision och bokföring.

Marknadsundersökningar,10 inkl. opinionsmätningar.
1l Konsulttjänster for administration och organisation företag.av

12 Arkitekttjänster, ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanerings-
och landskapsarkitekturstjänster, anknutna vetenskapliga och tekniska
konsulttjänster tjänster avseende teknisk provningsamt och analys.

13 Tjänster avseende annonsering reklam.
14 Fastighetsförvaltning, inkl. städning och löpande underhåll.
15 Förlags- och tryckeritjänster utförs ersättning.motsom
16 Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och liknande

verksamhet.
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B-tjänster

restaurangtjänster.Hotell- och17
Rälsbunden18 transport.

vattenburenoch transport.19 Sjötransport annan
eller hamnar.flygplats iterminal, påigodshanteringStuveritjänster,20

forlikningsuppdrag.utom ochJuridiska tjänster skiljemanna-21
tjänster.personalvård anknutnatillArbetsförmedling,22

säkerhetstransporter.bevakningstjänster,ochSäkerhets-23 utom
yrkesutbildning.inkl.Utbildning,24

socialtjänst.sjukvårdoch25 Hälso- samt
idrottsverksamhet.ochfritids-kultur-,inom26 Tjänster

Andra tjänster.27

fall till-dessaIoch B-tjänster.både A-upphandlingkanIbland avseen
reglernamellanvaletinnebäröverviktsprincip attlämpas omsomen

hardelvilkenpåberoreller B-tjänsterA-tjänsterupphandling somav
A-tjvärdetberäknade änstendetupphandlingsvärde. Omberäknat avstörst

genomföras enligtupphandlingenskallvärdet på B-tjänstenstörre änär
däremotA-tjänstenvärdetOmA-tjänster.upphandlingförreglerna avav

helheti sinupphandlingenskallB-tjänstenvärdetunderstiger ansesav
tilläm-kap.således 6fall skallsådantB-tjänster. Iupphandling avenvara

pas.

LOUkap.enligt 6Upphandling4.2

B-tjänsterupphandlingtröskelvärdena,s.k.under deUpphandling av
skall kap.Vidare 6kap. LOU.med 6enlighetskall ske ivärdeoavsett

vid;tillämpas
be-särskildaandraellersekretessomfattasupphandlingar avsom

ochsäkerhettill riketsmed hänsyngränsningar
civilharinteoch tjänsterförsvarsprodukterupphandling somav

Romfördraget.artikel i223omfattasochanvändning avsom

och 5i 4tröskelvärdendeB-tjänsterupphandlingVid över angessomav
tillämpaenhetenupphandlandeden ävenkap. 16 § LOUskall enligt 6kap.

behandlas reglernaföljandedetLOU. Ikap. l-l0och12-16 5kap.l
upphandling.förenkladför

81



Svenska regler den oflentliga upphandlingenstyr SOU 1999: 139som

4.2. 1 Upphandlingsforrnema

Av 6 kap. 2 § LOU följer upphandling under tröskelvärdena,att upphand-
ling B-tjänster värde, försvarsupphandlingaroavsett skallav görasm.m.

förenklad upphandling. Den förenklade upphandlingsformengenom
innebär alla intresserade producenteratt har delta. Anbuden skallrätt att

skriftliga. Den upphandlande enheten får förhandla med eller fleravara en
anbudsgivare.

I vissa fall tillåts dock direktupphandling, dvs. den upphandlandeatt
enheten vänder sig direkt till leverantör infordra skriftligtutan att etten
anbud. Direktupphandling tillåtet upphandlingensär värde lågt ellerärom

skäl.det finns synnerliga Som exempel på synnerliga skälettom nämner
lagtexten synnerlig brådska orsakad omständigheter inte kunnatav som
förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten. börDet
framhållas direktupphandling inte innebäratt får frånatt görasavsteg
affärsmässigheten. Sålunda bör vid direktupphandlingäven den lägsta
kostnaden eller bästa kvaliteten eftersträvas. Därför bör prisjämförelser
och andra undersökningar möjligt genomföras.om

4.2.2 Vad skall förfrågningsunderlaget innehålla

Reglerna förenklad upphandling utgår från den upphandlandeom att
enheten liksom vid selektiv och förhandladöppen, upphandling tagit fram

frågningsunderlag. Ett välett genomarbetat och väl strukturerat förfråg-
ningsunderlag medför erfarenhetsmässigt undviker svårigheter vidatt man
anbudsprövning och kontraktsskrivning tillämpningsproblem undersamt
avtalstiden.

Om anbud kan kommaett föregående förhandlingatt skallantas utan
detta framgå förfrågningsunderlaget. Dessutom skall anbudav attanges
skall lämnas skriftligt och anbud lämnasatt telegram ellersom genom
telefax omgående skall bekräftas skriftligt.

I eller skrivelsen skall enligt kap.6 5 § LOU också denannonsen anges
dag då anbud skall ha kommit in. börsenast Detta lämpligen framgåäven

förfrågningsunderlaget. Denna dag skall bestämmas så anbudsgivareav att
skälig tid lämna anbud. Någon i lagatt föreskriven minsta anbudstidges

finns inte det gäller förenkladnär upphandling. Vad skälig fårtidärsom
från fall till fall.avgöras Den dag vilken anbud skall bindandet.o.m. vara

skall också anges.

48Beträffande lågt värde har NOU uttalat basbelopp for ochatt enklareett varor
tjänster kan lämpligt. För vissa konsulttjänster kan två basbeloppvara accepteras
NOU info april 94.
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anbudsgivarenframgå på vilketförfrågningsunderlaget skall också sättAv
den formella leveran-grund förskall ligga tillupplysningarkan lämna som

enligt kap. 9 § LOU.törskontrollen 6
förfrågningsunderlag skallfördetaljerade regler hurfinns ingaDet ett vara

innebärlikabehandlingsprincipenUtgångspunkten clockutfonnat. attär som
behandlas rättvist.kunnainformation förhaleverantörer skallalla attsamma

anbudsgivare till delkommerförfrågningsunderlaget baraändringEn somav
valtdelikabehandlingsprincipen,brottkan gentemotett mot somvaraanses

uppfylla.omöjligt Ikrav ändratsdärför detlämna anbudinte attattatt varsom
föruppfylldamåsteskall de kravförfrågningsunderlaget attvarasomanges

uppfylleranbud intes.k. skall-krav. Ettskall kunnaanbudet antas, som
heller ändras tillfårskall-krav inteskall-krav får inte Ettsamtliga ettantas.

bör-krav.s.k.

Utvärderingskriterier4.2.3

detantingenenligt kap. 12 § LOUupphandlande enhet skall 6 antaEn
haranbudfördelaktiga eller detekonomisktdetanbud är mest somsom

det ekonomisktanbudvilketVid bedömningenanbudspris. ärlägst somav
tillhänsynupphandlande enhetenskall denfördelaktiga anbudet tamest

driftkostnader, kvalitet,leveranstid,omständigheter såsom pris,samtliga
stöd,teknisktegenskaper, service,och tekniskafunktionellaestetiska,

eller iförfrågningsunderlagetskall imiljöpåverkan Enheten annon-m.m.
bedömningsgrunder,de omständigheterupphandling utvär-angeomsen
Omständighetema skallbetydelse.tillmäterderingskriterier den omsom

först.med den viktigasteangelägenhetsgrad,eftermöjligt anges
bestämmelsenskallupphandling NOUför offentligEnligt Nämnden

ellerredan imöjligtEndast det interestriktivt.läsas ärnär att annonsen
detta.avstå frånfårnågon rangordningförfrågningsunderlaget manange

ha gjortsemellertid måsterangordningenuppfattningNOU:sDet är att av
åstad-jämföras.skall Föranbudenupphandlande enheten innanden att

formofta också någonkrävsjämförelse anbudenrättviskomma avaven
skallanbudsgivarnakriterierna. Föroch betygssättningviktning attav

angelägetmöjligt, detändamålsenliga anbudlämna så är attkunna ensom
förfrågningsunderlaget. Förframgåroch betygssättningsådan viktning av

för sigklartnödvändigtkan det oftaupphandlande enhet göraattvaraen
förfråg-skall ske, innanoch betygssättningviktningrangordning,hur

49 mål 271-951995-03-23,Västerbottens länmeddelad länsrätten idomI nraven
till bör-ändra skall-vilkorenhetupphandlandelänsrättenfann attatt genomen

kap LOU.brutit 1 4 §villkor mot
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ningsunderlaget slutligen utformats. Härigenom tvingas enheten tänkaatt
igenom vad nödvändigt och viktigt förär den aktuella upphandling-som
en.150

4.2.4 Anbudsinfordran

Vid förenklad upphandling infordras enligt 6 kap. 4 § LOU skriftliga
anbud eller skrivelse. Varje upphandlande enhet självavgörgenom annons
vilken ellerannonsering vilket utskick skrivelser i varje enskilt fallav som
bäst med huvudregelnöverensstämmer affärsmässighet.om

kunnaFör handla affärsmässigt krävs den upphandlandeatt enhetenatt
skaffar sig kunskap marknaden. Inom äldreomsorgen har det.ex.om

årens utveckling medfört antalet anbudsgivaresenaste ökat kraftigt vidatt
konkurrensutsättningar.

Lagen innehåller inga bestämmelser hur många eller vilka tidningarom
skall Detta får bedömas från fall till fall. Kravet påman annonsera

affärsmässighet och objektivitet kan ibland föranleda börannonseringatt
ske rikstidningari ochäven inte begränsas till lokala tidningar. Någon
annonsering i databasen TED krävs inte. hindrarInget dock denatt upp-
handlande enheten använder sig detta hjälpmedel eller andra media förav

möjligt få flera anbud.att om
innehållerLagen ingen föreskrift hur många leverantörer skallom som

inbjudas skrivelse. Som konsekvens kraven affärsmässig-pågenom en av
het och objektivitet får den upphandlande enheten inte vända tillsig endast

leverantör det finns flera tänkbara. LOU här den upphandlandeen om ger
enheten frihet välja vilka leverantörer skall tillfrågasstor att undersom
förutsättning vederbörlig hänsyn till konkurrensmöjligheter, affärs-att tas

konkurrens.mässighet och Finns det endast tänkbar leverantör krävsen
ändå den upphandlande enheten infordrar anbudatt och utformar ett
förfrågningsunderlag. Det således inte heller dennai situation tillåtetär att
sluta avtal direkt med leverantör anbudsforfarande.utanen

Enligt 6 kap. 6 § LOU har leverantör inte särskilt tillfrågats rätten som
begäranpå få förfrågningsunderlaget på Villkoratt andrasamma som

leverantörer. innebärDetta de tillfrågade leverantörerna fåttt.ex. att om
förfrågningsunderlaget kostnad skall den inte särskiltutan även som
tillfrågats få det kostnad. Om han lämnar in anbud skall anbudetutan ett

på villkor alla andras.prövas samma som

5°NOU info sammanställningen 1996, 20.s.
5 ÖLänsrättens i Göteborgs och Bohus län dom 1994-06-25, mål Vid1615-94.nr

förenklad upphandling begravningsbyråtjänster godtog länsrätten denen attav
upphandlande enheten endast tillfrågat fem leverantörer det mångafannstrots att
fler tänkbara leverantörer.
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anbudMottagande och öppnande4.2.5 av

möjligtsåmed anbud skall enligt 6 kap. 7 § LOU,Försändelser snart som
dendär tvåvid förrättning minstanbudstidens utgång,efter öppnas aven

regeldelta. iutsedda skall Personernaupphandlande enheten ärpersoner
konsulthindrarupphandlande enheten ingethos denanställda att enmen

innefatta för-upphandlingendelta förrättningen. Omi angettsutses att
anbu-förrättning. Oavsettfår försändelsemahandling öppnas utan omen

normalfalletskall de ivid förrättning eller inteden öppnasöppnas en
allt eftersom dededet finns synnerliga skäl kansamtidigt. Om öppnas

skall bestyrkasförteckning,Anbuden skall föras ikommer in. somupp en
deltar förrättningen.dem isomav

tidskall ha kommit in iAnbud4.2.6 rätt

den tidin inomfå måste det ha kommitanbud skallFör prövasatt ett
skrivelse. Någotförfrågningsunderlag, elleri ut-annonsangessom

förkommer intill anbudför bedöma orsaken sentatt ettattrymme
Insändandefårför inkommet anbud intefinns inte. Ett antas.sent av

risk.sker pä avsändarenshandlingar
handling, tillinnehåller regler förFörvaltningslagen FL när ex-en

myndighet entillanbud, skall ha kommit inempel ett upp-enanses
företag,kommunaltmyndighet,handlande enhet inte är t.ex. ettensom

och bolagstatliga privatamotsvarande regler. Förbör tillämpa som
motsvarande regler.omfattas saknasLOUav

ellerregel anbud telefax, telegramLOU:s e-postom per

e-post upphand-till dentelefax, telegram eller anläntanbudOm ett per
anbudsti-det kommit in inomföre anbudstidens utgång harlande enheten

be-ellertelefaxet, telegrammetförutsätter dockden. Detta e-postenatt
undertecknad handling. Omegenhändigtomgåendekräftas genom en
bekräftade anbudetdet skriftligenanbudsgivaren sända postatt peravser

postbe-avlämnats förbekräftelse skall haskriftliginnebär kravet att en
avsänd.ellertelefaxet, telegrammetfordran sedan äre-postengenast

52 anbuduppfattningoch Enligt NOU:sLOU NOU, 1999.Kort är att somom
anbudjämställas medvid upphandling enligt 6 kap. kanlämnas e-post perper

telefax, info mars-99.NOU
85



oflenlligaSvenska regler den upphandlingen SOU 1999:139styrsom

Någon ytterligare tid för arbeta med anbudet kan således inteatt accepteras
enheten.den upphandlandeav

Anbudsprövning4.2.7

upphandlande enheten skyldig alla anbud har kommitDen är prövaatt som
tid godkänts formellain i och vid den granskningen och kontrollen.rätt

Även anbud lämnats tillfrågadeicke leverantörer skall prövassom av om
anbuden kommit in i tid.rätt

Kvalificering4.2.8 leverantörernaav

Kvalificeringsfasen kan innefatta följande delmoment:
1 Formell granskning: Kontroll anbudsgivare fullgör sina ålig-attav

ganden avseende skatter och socialförsäkringar, fullgjort registre-
ringsskyldighet och inte på obestånd.är

2 Prövning anbudsgivamas strukturella förutsättningar: Finansiellav
och ekonomisk företagarkompetensställning, och fackkompetens

företagsledningen,hos nyckelpersoner och personalresurserövriga
företageti m.m.

3 anbudsgivamasPrövning processuella förutsättningar: Affärsidé,av
metoder och förhållningssätt, inre organisation, arbetsformer, led-
nings- och personalpolicy, formerpersonalutbildning, ochrutiner
för samarbete med uppdragsgivare, kvalitetssäkringssystem, doku-
mentationssystem m.m.

4 Kontroll anbudsgivamas förmåga och erfarenheter kon-av genom
takter med tidigare uppdragsgivare.

Anbudsutvärdering4.2.9

Under anbudsprövningens andra sker prövning vilket jäm-steg en av av
förbara anbud det ekonomiskt fördelaktiga anbudet medär mestsom
hänsyn till de utvärderingskriterier eller bedörrmingsgrunder redovi-som

förfrågningsunderlaget.i redovisats skall denSom i avsnitt 4.2.3sats
upphandlande enheten det anbud det ekonomisktantingen äranta som

fördelaktiga med hänsyn till driftkostnader, kvalitet, estetiskapris,mest
och funktionella egenskaper, service och underhåll, miljöpåverkan m.m.
eller har det lägsta priset.
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kunnaFör hänsyn till något utvärderingskriterium eller be-att ta annat
dömningsgrund lägsta pris skall ovanstående formulering användasän och
tydliga utvärderingslcriterier/bedömningsgrunder Den upphandlandeanges.
enheten får inte prövningen andra kriterier de funnits medgöra änmot som
i skrivelsen eller förfrågningsunderlaget. Utvärderingslditerier-annonsen,

bör med hänsyn till kravet på objektivitet antalsmässigt begränsadena vara
och klart definierade.vara

Utvärderingskriteriema skall, det möjligt, rangordnas. Detta skallärom
dock enligt NOU, tolkas restriktivt såtillvida endast det omöjligtäratt om
får den upphandlande enheten underlåta rangordna kriterierna redan iatt
förfrågningsunderlaget.

Anbudsutvärderingen kan innefatta följ ande delmoment:
l Rättelse och nollställning anbud lämnats anbudsgivareav som av

bedömts kvalificerade för uppdrag detta slag.ettsom vara av
2 Prövning kvalitet med ledning uppgifter i anbudet huruvidaav av

anbudsgivare kommer kunna genomföra sitt åtagande i enlig-atten
het med de särskilda kvalitetskrav formulerats i kravspecifika-som

förtionen den aktuella upphandlingen: vi upphandlingt.ex.som av
äldreomsorg kan utbildningsnivå för den personal skallavse som
anställas för uppdraget, bemanningsplan och personaltäthet.

3 Prövning anbudspris och affärsvillkorövriga i anbuden motav re-
sultatet prövningen avseende kvalitet.av

4 Förnyad efterprövning eventuella förhandlingar med anbudsgiva-

ren.
upphandlandeNär enhet beslutat anbud skall enheten enligtatt anta etten

6 kap. 14 § LOU möjligt underrätta anbudsgivaren detta.snarast om
Underrättelse måste ske deninom tid under vilken anbudetsenast är
bindande för anbudsgivaren.

4.2.10 Dokumentation förvaringoch handlingarav

Den upphandlande enheten enligt 6 kap. LOU för skälen13 § attansvarar
för beslutet antagande anbud och vad förekommiti övrigtom av som av
betydelse vid anbudsprövningen finns dokumenterade. Dokumentationen

underlag for beslut. Dokumentationens syfte efterhandiutgör är att man
skall kunna konstatera affärsmässigtvilka betingade omständigheter som
legat till grund för beslutet. också anbudsgivareDen och övrigager
medborgare information i efterhand upphandlingen och insyn i hurom

hanterat upphandlingsärendet.man
Exempel på vad skall dokumenteras antalet anbudsgivare, vadärsom

den formella granskningen eventuella rättelser felräkningar ochgett, av
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felskrivningar, nollställning, sammanställning priser, villkor och andraav
faktorer skiljer anbuden och påverkat bedömningen. Resultatetsom av
förhandlingar och kontroll referenser skall också dokumenteras. detIav
fall den upphandlande enheten förkastar samtliga anbud eller avbryter
upphandlingen och uppdraget till egenregin bör detta dokumente-ävenger
ras.

Enligt kap.6 15 § LOU skall upphandlande enhet förvara handling-en
i upphandlingsärendet på betryggande Exempel på sådanaett sätt.arna

handlingar förfrågningsunderlag,är anbudsföiteckning, dokumentation
vad kontrolleröver registreringar, skulder och förhållandenövrigaav

utvisat, anbud, förtydligande eller rättelse, förklaring till orimligt lågt
anbudspris, anbudssammanställning, värdering och jämförelse anbud,av
förhandlingsprotokoll från förhandling med anbudsgivare, beslut it.ex.
form nämnds protokoll eller tjänstemans delegationsbeslut, under-av
rättelser, upphandlingskontrakt.samt

4.2.ll Meddelande till europeiska gemenskapernas
officiella tidning

För B-tjänster tröskelvärdenaöver gäller enligt kap.6 16 § LOU att ett
meddelande upphandlingen skall skickas till byrån for Europeiskaom
gemenskapernas officiella publikationer inom 48 dagar från det att upp-
handlingen avslutades. meddelandetI skall den upphandlandeanges om
enheten godkänner meddelandet publiceras. Någonatt annonsering behö-

således inte ske.ver
Om upphandlingen avbryts och uppdraget till egenregin behöverges

något meddelande inte skickas till EGT.

Överprövning4.3

För stärka efterlevnaden har länsrättenatt LOU med möjlighetutrustatsav
pågående upphandling.prövaatt leverantörEn han liditen attsom anser

eller kan komma lida skada på grund upphandlingsreglernaatt inteattav
har följts, kan enligt kap.7 l § påkallaLOU prövning hos länsrätten.
Denna prövning måste ske innan den upphandlande enheten slutit avtal
med leverantör. Om länsrätten inte framställning fore nämndaprövaren en
tidpunkt kan den inte vidta några åtgärder den upphandlande enheten.mot

Exempel på sådant har för korta anbudstiderprövats och felaktigärsom
beskrivning föremålet för upphandlingen förfrågningsunderlaget.iav

Om upphandlande enhet har brutit någon regel i LOU och dettamoten
har medfört lidit eller kan kommaatt entreprenören lida skada, skallatt
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länsrätten upphandlingen skall eller den får avslu-besluta görasatt attom
först får avslå framställansedan rättelse gjorts. dockLänsrätten äventas en

fel har begåtts den skada föranletts felet mindre deär änettom om som av
upphandlingsförfarande.ekonomiska följderna pågåendeingripa iatt ettav

kammar-dom kan överklagas till kammarrätten. FörLänsrättens att
krävs prövningstill-dom skall kunna Regeringsrättenrättens prövas av

stånd.

Skadestånd4.4

anbudsgivare missnöjd med upphandlingsbeslut har möj-Den är ettsom
och begära den upphand-lighet ansöka stämning vid tingsrätten attatt om

förpliktas skadestånd.lande enheten/kommunen Om tingsrättenutge
fram upphandlande enheten följt bestämmelserna ikommer till den inteatt

däri-upphandlingslagen skall kommunen enligt kap. 6 § LOU7 ersätta
uppkommen skada för leverantören. Med skada i detta samman-genom

innefattandehang all skada eller det s.k. positiva kontraktsintressetavses
begärtill för fall utebliven handelsvinst.ersättning i Denrätt vart som

skadestånd för krav. till bestämmelsenhar bevisbördan sitt Av motiven om
förlorat kontraktetskadestånd framgår leverantör i princip skall haatt en

felaktig hantering den upphandlande enheten förpå grund hos attav en
skadestånd skall kunna utgå.

det område därTalan skadestånd skall väckas hos tingsrätten inomom
från denden upphandlande enheten finns. Talan skall väckas inom årett

slöts.tidpunkt då avtal upphandlingenom

Laglighetsprövning4.5

den tidigare möjligheten överklagaGenom 7 kap. 5 § LOU har att ett
upphandlingsbeslut laglighetsprövning kommunalbesvär avskaf-genom
fats. få till stånd lag-kommuninvånare har inte möjlighetEn attnumera en
lighetsprövning 1992/93:88enligt kommunallagen. 48I sägerprop. s.
departementschefen bättre uppnå effektiv kontroll"Det ärsättet attatt att

för de direkt berörsskapa möjligheter leverantörerna, dvs. ettsom av
kommuntillhörighet.oriktigt förfarande, vända till domstolsigatt oavsett

54 rättssekretariat,Anders Heibom, Finansdepartementets PMHovrättsassessor
angående frågan skadestånd jämlikt kap. lagen offentlig upphandling6 §7om om

utgåLOU skall enligt det positiva eller negativa kontraktsintresset.
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kommunala beslutbegränsad till vissalaglighetsprövningenVidare t.ex.är
upphandlingar.bolagsbeslut i kommunalaomfattas inte

otillbörligtingripande4.6 Lag motom

upphandlingoffentligavseendebeteende

LIU

avseendebeteendeotillbörligtingripande1994:615Lagen motom
kraft den juliträdde i lotillbörlighetslagenden s.k.offentlig upphandling,

199455. konkurrenssned-vissaför gripa inLagen motattutrymmeger
blandmed lagenupphandling. Syftetvidvridande beteenden är annat att

kommertill deföretagentilltro hos de privataskapa attatt ges enen
syftetVidarevid anbudstävlingar.behandlingaffärsmässig och objektiv är

utvecklingutbildas främja positivden praxismed lagen att ensomgenom
upphandlande enheterna.hos deupphandlingskompetensenav

sådan upphandlingsamband medbeteenden igäller otillbörligaLagen
konkur-enheternaupphandlandeinte deLOU. tvingari Den attsom avses

skallanbudstävlingväl utlyserenhetenVerksamhetsin närrensutsätta men
konkurrensneutralt.handlandeenhetens vara

denfallet vänder sigbeteenden. dettvå Iriktar sig motLagen mot ena
produ-förmån förproducent tilldiskriminering externextern annanav en

konkurrens-denfallet vänder sigdet andraeller egenregin. I mot attcent
anbudstävlan.syftet med Lagensförhållande tillskeva ivillkoren är

framtida upphand-avseendetill besluttillämpningsområde begränsatär
pågående upphandling.beteenden underlingar och interör en

Marknadsdomstolen. Ansö-beteende utfärdasFörbud visstmot ett av
fall beslutarförverket visstKonkurrensverket. Omkan kan attettgöras av

konsumen-sammanslutningfår ansökanansökan,inte görasgöra avav en
beteendet. Ettföretag berörsföretag ellerellerlöntagare ettter, som avav

får förenas med vite.förbud
aktualiseraförfaranden kanexempel påpropositionenI somanges som

förbud.ett

företagen.för för de privataAnbudspaketetl görs stort
förfrågningsunderlaget.Bristfällig information i2 ges

Verksamhet.uppgifter sinonödigt mångaAnbudsgivaren avkrävs3 om
före anbudstäv-skall ha gjortsinvesteringarställs på dyrbara4 Krav att

lingen.
lokaler, köpa inventari-skallvinnande företagställs på5 överKrav taatt

er m.m.

55 1994:615.bet. 1993/94:FiU22, SFS1993/94:222,Prop.
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6 Privat vinnare får disponerainte lokaler, fordon m.m.
7 Man bjuder bara in företag små, och dyra.ärsom svaga
8 Obefogade krav ställs på de privata skall ställaatt entreprenörerna

bankgaranti.
9 Privata får betala för höga avgifter förentreprenörer få delta iatt

anbudstävlingen.
10 Tidsfristen för avlämnande anbud för kort.görsav

LIU.Marknadsdomstolen har endast i mål tillämpatett

4.7 Konkurrenslagen

4.7.1 syfteLagens och tillämpningsområde

Konkurrenslagen syftar till undanröja och motverka hinder föratt en
effektiv konkurrens frågai produktion och handel medom av varor,
tjänster och andra nyttigheter.

Konkurrenslagen gäller för alla "företag". Med företag fy-"Enmenas
sisk eller juridisk driver verksamhet ekonomisk ellerperson som av
kommersiell natur". I motiven företagsbegreppet skall haattanges samma
innebörd begreppet "undertaking" i EG-rätten. Avgörande inteärsom om
verksamheten inriktad på ekonomisk vinst ellerär inte, det avgörandeutan

bedrivs.någon form ekonomiskär eller kommersiell verksamhetom av
Statliga eller kommunala driver verksamhet ekonomiskorgan som av

eller kommersiell räknas företag. Verksamhet bestårnatur isom som
myndighetsutövning räknas inte ekonomisk eller kommersiell verk-som
samhet. När myndighet bedriver affärsverksamhet i konkurrens meden
privata företag, räknas myndigheten företag i konkurrenslagenssom
mening.

När myndigheter upphandlar och tjänster myndighetenärvaror som
regel inte betrakta "företag". Ett otillbörligt köparbeteendeatt som av
offentliga aktörer kan inte i sig angripas med stöd konkurrenslagen,av
däremot kan otillbörlighetslagen tillämplig.vara

56MD 1996:6, 91.s.
57 1992/93:56,I 66 kopplingen till begreppet "undertaking" i EG-rättenprop. s.
kan innebära foretagsbegreppet förändras i framtiden.att
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förbudsreglerTvå4.7.2

viktiga förbudsregler:innehåller tvåLagen

konkurrensbegränsande samarbete.Förbud1 mot
dominerande ställning.missbruk2 Förbud mot av

Konkurrensbegränsande samarbete

avtal mellan företagsamarbeteMed konkurrensbegränsande sommenas
denpåsnedvrida konkurrensensyfte hindra, begränsa ellerhar till att

resultat.eller det sådantmärkbartsvenska marknaden på sätt ettett gerom
kanomfattas förbudetexempel på avtal kan kommaSom att avsom

nämnas;
inköps- eller försäljningspriser,avtal0 om

marknaderproduktion,kontroll eller begränsningaravtal av0 om
teknisk utveckling,eller

inköpskällor,marknader elleravtal uppdelning av0 om
likvärdiga transak-tillämpas förinnebär olika villkoravtal att0 som

tioner,
ihop medeller kopplaskopplingsförbehåll varan tjänstenavtal0 om

prestation.produkt ellerannan

bestämmelseförbjudna enligt dennaavtalsvillkorAvtal eller ärärsom
gällande enligt sittkanOgiltigheten innebär avtalet inteogiltiga. görasatt

innehåll.
dessmoderföretag ochmellantransaktioner,Koncernintema ettt.ex.

samarbete.konkurrensbegränsandedotterföretag, normalt inte somanses
formelltföretagmyndighet och dessTransaktioner mellan utgör setten

konkurrensbe-bestämmelsenkoncemintema transaktioner. Förinte att om
uppsåtdet finnstillämplig krävs integränsande samarbete skall bli ettatt

effekten.med avtalet får dendet räckerhämma konkurrensen, utan attatt

dominerandeställningMissbruk av

pådominerande ställningfrån eller flera företags sidaMissbruk ett av en
beståmissbruk kan imarknaden förbjudet. Sådantden svenska är

högaeller försäljningspriseroskäliga inköps-tvinga på någonatt0
affärsvillkor,eller andra oskäligaeller låga
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begränsa produktion, marknader eller tekniskatt utveckling till0
nackdel för konsumenterna,

tillämpa olika villkor för likvärdigaatt transaktioner kan gälla pri-0
rabatter m.m.,ser,

kopplingsförbehåll t.ex.göra kravatt på köparen förvärvaratt även0
produkt.en annan

förfarandetFör skall förbjudet krävsatt dels företaget harattvara en
dominerande ställning, dels företaget missbrukar denna ställning. Detatt är
således inte förbjudet dominerande.att vara

Underprissättning kan missbruk syftetutgöra slå kon-är att utom
kurrenter eller förhindra eller försvåra för konkurrenteratt komma in påatt
marknaden.

Likheter mellan konkurrenslagen, LI U och LOU

De båda upphandlingslagama och konkurrenslagama har vissa utmär-
kande drag, nämligen konkurrensen på marknaden skallatt utnyttjas,
företagen skall lika förutsättningar konkurrera, det företag skallattges
vinna säljer aktuella och tjänster till de förrnånligaste villko-som varor

Görs från dessa principer kan den enskildeavsteg medborgarenren.
såsom konsument och skattebetalare drabbas höga produktionskost-av
nader och priser. Något förenklat kan Konkurrenslagens tillämpning vid
offentlig upphandling inrikta sig på offentligasägas och privata aktö-

beteende i sin producentroll. LIU och LOU inriktar sig däremot pårers
den upphandlande enhetens beteende vid upphandlingen t.ex.genom
regler val anbudsgivare. De flesta beteende står i strid medom av som
LIU torde stå i strid medäven LOU:s huvudregel affärsmässigtom age-

upphandling.rande vid offentlig

58Se Konkurrensverkets broschyr "Vad gäller vid offentlig upphandling och
anbudskonkurrens , s.
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samordningochpåverkantillsyn,Statlig5

upphandlingenoffentligadenav

upphandlingoffentligförNämnden5.1

1993bildades den 15NOUupphandlingoffentligförNämnden mars
upphandling.offentligtillsynenstatligadenför överför att ansvara

tillsynRiksrevisionsverkets övermedbörjatillNOU upp-attövertog
tillsynsansvaretutökadesjanuari 1994Den linomhandlingen staten.

NOULOU.omfattas ärenhetersamtligagällatill enatt avsom
ledamötermed åttaexpertnämndbestårnärnndmyndighet av ensom

6 427för 1999Anslaget1999. ärmed tjänstemänkansli niooch ett
lar.000

Edlund, kam-Lisbethledamöter:följandenämnd bestårNOU:s av
Agild,ordförande, BengtGöteborg,iKammarrättenmarrättslagman,

Hed-Charlotteordförande,viceKommerskollegium,kommerseråd,
Landstings-jurist,Sveman,EvaFinansdepartementet,kansliråd,berg,

Kommunförbundet,Svenskasektionschef,Ekman,förbundet, Hans
marknadsdirektör,Thore,Luftfartsverket, Peterinköpschef,Axi,Tomas

Industriför-Sverigescivilekonom,och Berggren,JonasABPartena
bund.

1993:98,SFSNOUför senastinstruktionenoch 8Enligt 7
och minstordförandebeslutsförnämnden när1996:580ändrad är

ärendennärvarande. När störreledamöternade andrahälften är avav
Ärnärvarande.ledamötersamtligamöjligtskallhandläggsvikt varaom

försammanträdahinnerinte attnämndenbrådskandeärende så attett
ordföran-mellanmeddelandeärendetfårbehandla det, avgöras genom

beslutsförenhet.förbehövsledamöterså mångaminstochden som
tillbeslut lämnasärskilda övereller iarbetsordningenfår iNämnden

nämndenhos avgö-tjänstgör atttill någonellerordföranden annan som
nämnden.behöverde inte prövasdet slagetärenden är att avavsomra
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kanslichefen.tilldelegeradsålundaverksamhetenlöpande ärDen
instruktionenuppgifter enligt att:NOU:s är

upphandlingoffentligavtaletochLOUtillsyn överutöva att om0
efterlevs.GPAför WTOinom ramen

EES,EG,upphandlingsområdet inomutvecklingen påfölja0
statligWTO-överenskommelsenochGATTEFTA, upp-om

handling,
nämndens tillsynsom-råd inomallmännainformation ochlämna0

leveransbestäm-nationelladetillämpningenföljaråden och av
dessa,tillämpningenhetligförverkamelsema samt aven

statistikändamâl,föruppgifterbearbetasamla ochin0
upphandling.offentligeffektivverka för en0

befogenheterNOU:s

har i sinbefogenheter NOUdeframgårLOUoch 10kap. 97Av
nödvändi-allainhämtanämndentillsyn fårVid sintillsynsverksamhet.

skehand skall dettaförstaenheter.upphandlande Ifrånupplysningarga
omfång,materialetsdetförfarande.skriftligt Omett p.g.a.genom

inhämtasmaterialetfårlämpligare,förhållandebrådska eller ärannat
enhetupphandlande ärupphandlande enheten. Endenbesök hosgenom

till-för sinbegärNOUupplysningartillhandahålla deskyldig att som
sanktionerad.Upplysningsplikten inteärsyn.

årsredovisning 1998förNOU:s

årsredovisninguppgick enligt NOU:sarbetstiden under 1998totalaDen
regeringensomfattatshar intep-år. NOUpersonårtill llnästan av

fårNOUockså beslutatharRegeringenbesparingskrav.generella att
överstigeranslagssparandet procentdelden tredisponera avsomav

anslagssparandet fåremellertid uttalatharanslaget. Regeringen att an-
konsult-personal,anställdförkostnaderbetalavändas till extraatt

mins-anslagssparandettakt medstatistisk insamling Itjänster, attm.m.
personalanställamöjligheternaockså etc.kar begränsas extraatt

följande:enligtfördelade sigarbetstidentotalaDen
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lzahalvåret 1999 1998 1997 19981997
% D-år% % D-år

Tillsyn 32 14 1,727 2,9
Utveckling och
regeringsstöd 22,7 332 9 3,4 4,5
Information 18,2 2518 2,0 3,0
Administration 27,2 23 22 2,6 2,6m.m.

12,059TOTAL 100 100 100 10,9

T illsynsverksamheten

Med tillsyn enligt delsNOU egeninitierade ärenden, dels klago-avses
målsärenden. Målet för tillsynsverksamheten ökad regelefterlevnad. Iär
enlighet med 1998 års regleringsbrev har ökat tillsynsinsatsemaNOU
och minskat på informationen. Handläggningen klagomålsärenden ärav
också begränsad, till ärenden allmänt eller principiellt intresse.av

bl.a. förDetta regeringen understrukit vikten ökad egeninitieradatt av
tillsyn. NOU:s årsredovisning framgårAv kravet ökadpå egeninitie-att
rad tillsyn föranlett kritik ifrån leverantörshåll.
Klagomålsärenden inte allmänt eller principiellt intresse harärsom av
avisats det, enligt fall förefallitNOU, i många uppenbarttrots att att
överträdelse skett och inga andra rättsmedel funnits tillgå förtrots att att
leverantören.

Under har fastställt1998 NOU tillsynsstrategi. Med utgångs-en
punkt denna strategi och i kartläggning upphandlingen i Sverige,en av
har NOU i sin egeninitierade tillsyn granskat statliga, kommun- och
landstingsägda bolag landstingsägda sjukhus. samtliga tillsyns-Isamt
projekt har NOU frågat tillsynsobjektet sig omfattas LOU.ansettom av
Svarsfrekvensen har föreliggandevarit låg upplysningsplikt 7trots
kap. 10 § LOU. Många bolag NOU upphandlandeansettsom vara en-
heter ansåg sig initialt inte omfattas LOU.av

Som led i sin tillsynsverksamhet har NOU initierat samarbeteett
med riksrevisionsverket. Nämnden planerar samarbete med kom-även

Årsredovisning för Nämnden1998 för offentlig upphandling.
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och landstingsrevisorer eftersom detta nödvän-ärattmun- man anser
digt för åstadkomma effektiv och ändamålsenlig tillsyn.att en

Statistikinsamlin g

för arbeteNOU med insamling och bearbetning statistiksvarar av som
ålagts medlemsländerna direktivstyrdaavseende den upphandlingen.
Statistisk bearbetning sker med hjälp framförallt statistiska central-av
byrån SCB. Statistikinsamling enligt årsredovisning,NOU:sutgör,
kostnadsmässigt utgift för myndigheten. Statistikinsamlingen ärstoren
emellertid officiell statistik verksamhetsstatistik,inte s.k. skallutan som
finansieras inom de ekonomiska fastställts för myndigheter-ramar som
na.

Utveckling och regeringsstöd

Med utveckling och regeringsstöd se tabellen ovan bl.a. NOU:savses
arbete med direktiv- och lagändringar, regeringsuppdrag, remissyttran-
den. Under avslutade omfattande regeringsuppdrag;1998 NOU tre ut-
redning statliga bolag, utredning ekologisk hållbar upphandlingom om
och utredning kommuners/landstings möjlighet köpa från heläg-attom
da bolag upphandling. har liksom andra myndigheter, tillNOUutan

del stabsmyndighet till regeringskansliet, har myndig-stor agerat t.ex.
heten i huvudsak utarbetat de svenska synpunktema på förslag till di-
rektivändringar. Vidare har regeringsuppdragen utredningaravsett t.ex.
till följd kritik från EG-kommissionen konkretaSverige imotav upp-
handlingsärenden.

utvecklingsuppgift hän-NOU:s ingår bevakning vadI även av som
der inom bl.a. WTO/GPA, de nordiska länderna och svenskaEU, myn-
digheter med viktiga uppgifter på upphandlingsområdet. dennaI upp-
gift ingår deltagande i den rådgivande kommittén till kommissionens
GD avseende upphandlingsfrågor, deltagande i nordiskaXV möten,
regelbundna sammanträden med svenska myndigheter med viktiga
uppgifter på upphandlingsornrådet Andra viktiga frågor inom ut-m.m.
Vecklingsområdet arbete med miljöfrågor sambandNOU:s i medär
offentlig upphandling.
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Informationsverksamheten

samtaltelefon ca 150Informationsverksamheten bedrivs perper
fax eller utgi-frågor brev,skriftligabesvärandevecka, e-post,perav

upprätthållandeoch Vägledningar,4 ggr/årvande nyhetsbrev avav
ochkonferenserkurser,hemsida, deltagande i seminarier, mässor m.m.

informationoch efterfråganbehovetårsredovisningEnligt NOU:s är av
årsredovisning,ställs, enligt NOU:sFrågornafortfarande mycket stort.

också jouma-och leverantörerupphandlande enheterfrämst avmenav
studenterforskare,domstolar, advokater,lister, konsulter, revisorer,

m.fl.
sedvanligaförutomtabellen ovanseMed administration avses

kanslimöten, relqyteringsar-nämnd- ochuppgifteradministrativa även
internutbildningupphandlingar,bete, m.m.egna

Vunderavslutats 1998. Detdiarieförts och 231ärendenTotalt har 274
föregå-jämfört meddiarieförda ärendenminskningmarginellär aven

markant i jäm-minskatavslutade ärendenhar antaletende år. Däremot
ökad komplex-ochändrad prioriteringföregående årförelse med g.a.p.

diarieförts,ärenden inte320kommeritet i ärendena. Härutöver somca
telefonledeshandläggase-postärenden kunnatfax- ellermestadels som

dagen.under

Konkurrensverket5.2

Konkurrensverketsmyndighet.konkurrensvårdandeKonkurrensverket är
såväl privateffektiv konkurrens iuppgift arbeta förövergripande är att en

Konkurrensverketsför konsumenterna.verksamhet tilloffentlig nyttasom
följande:verksamhetsgrenar är

uppgifter följerfullgöra deverket skallLagtillämpning; avsom0
beteendeotillbörligtingripandeoch lagenkonkurrenslagen motom

offentlig upphandling LIU.avseende
konkurrensbegränsningarmotverka och ingripaAktivt samtmot0
icke-ingripandebesked.undantag ochansökningarbehandla om

åtgärder föroch andraförslag till regeländringarskall lämnaVerket att0
och offentligprivateffektiv konkurrens ihinderundanröja mot en

verksamhet.
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ochkonkurrensreglernainformationKonkurrensverket skall sprida om
konkurrensinriktatverka för synsätt.ett

konkurrensområdet,forskning inomKonkurrensverket skall stimulera
har knutitsforskningsprojekt. Till verketfinansierabl.a. ettattgenom

konkurrensfrågor°° konkur-stimuleratill uppgiftharråd för attsom
och ju-företagsekonomifrämst nationalekonomi,rensforskning inom

utvecklingenresultat fråntillföra verket sådanaskallridik. Rådet även
kan havetenskapemaoch juridiskafrämst de ekonomiskainom som

för verksamheten.betydelse
konkur-internationella utvecklingen inomfölja denVerket skall bl.a.

utländskasamarbeta medfår verketrensområdet. Vid behov även
verket aktivt i tillämpningenVidare deltarkonkurrensmyndigheter. av

konkurrensregler.EU:s

hinderuppmärksammakonkurrensverketuppgifter skalldessaUtöver mot
förslag tilloffentlig verksamhet lämnaieffektiv konkurrens samten

dessa.åtgärder för undanröjaatt
generaldirektör. Verket bestårKonkurrensverket leds ettavav en

konkurrensreglerna ochsprider informationverkskansli ansva-omsom
beslutsberedningVidare finnsför administrativa frågor somenm.m.rar
och ekonomiskaförsekretariatdeltar i beslutsprocessen, rätts-ett som

ekonomiska analy-ochdomstol och forföreträder verket i rätts-svarar
internationellaverketssamordnarinternationella sekretariatetDetser.

kon-Verket har s.k.EG-ärenden.handlägger verketskontakter tresamt
olika sakom-avseende inomföljer beslutkurrensavdelningar som upp

handläggatjänstemän har bl.a. LIU-12råden. avdelningarnaEn attav
icke-ansökningarhandläggerärenden. Avdelningarna även om

konkurrenslagen.undantag fråningripandebesked och anmälningar om
förundersöker förutsättningarnafinns policyavdelningVidare somen

föreslår regeländringarAvdelningeneffektiv konkurrens. m.m. genom
för-finns ocksåSlutligenoch remissyttranden.utredningsrapporter en

företagsförvärv.handläggervärvsavdelning som
medföretag upphörafår åläggaKonkurrensverket över-ett att

fårsådant beslutkonkurrenslagen.de två förbuden i Ettträdelser av
Konkurrensver-på talandöms tingsrättförenas med vite. Vitet ut avav

ket.
också bli ålagdkonkurrenslagen kanförbuden ibryterDen attmotsom

Stock-avgift får utdömaskonkurrensskadeavgift. sådanbetala En aven

60 ordf. och högst tiokonkurrensfrågor består generaldirektörenRådet för av
beredningenRådet skall delta iregeringen.andra ledamöter utses avsom av

konkurrensforskning. Beslutfrån imedel anslaget förärenden fördelning avom
rådet.konkurrensverket efter förslagsådana frågor fattas avav
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KonkurrensskadeavgiftenKonkurrensverket.på talanholms tingsrätt av
eller tillkronormiljonereller högst 5kronorfastställas till lägst 5 000skall

företagetsöverstigande 10 omsätt-belopp dock intehögre procentett av
räkenskapsår.föregåendening

särskildkonkurrensskadeavgiften skall hänsynfastställandet tasVid av
fallringahar pågått. Ilänge denoch huröverträdelsenhur allvarligtill är
densådantpåAvgiften skall bestämmaspåföras. sättavgift attskall ingen

företag.avskräckande för andrafråga ochföretaget iavhållande påverkar
fö-drabbasskadestånd till denockså få betalaföretag kanEtt omsom

exempelförbuden. Somoaktsamhet bryterelleruppsåtligen motretaget av
vinst vidför uteblivenersättningersättningsgill skada kanpå nämnas

grundfår betala påbeställaremerprisbruttoprissättning, av an-som en
6‘merkostnader vid säljvägran.ochbudssamarbete

Riksrevisionsverket5.3

myndighetcentralasvenskaRRV denRiksrevisionsverket är statens
affärsdrivandemyndigheter,statligagranskningför ochrevision av

hu-däroch andra institutionerstiftelser ärstatliga bolag,verk, staten
medhushållningeffektivitet ochkvalitet,främjavudman. skaRRV
ochriksdagenregeringen,uppdragsgivareVerkets ärstatens resurser.

revisio-den årligaverksamhetförGrunden RRV:smyndigheterna. är
verksamheten.internationellaoch deneffektivitetsrevisionennen,

förnyckelfaktorgenomförRRVårliga revisionen ärDen ensom
kva-bedömerMyndighetenuppföljningen.ochstyrningenden statliga

lämnarorganisationernaårsredovisningarde samtliteten i omsom
ändamålsenligt på detsäkert ochgenomförs sättverksamheterna som

till denockså på såbidrarRevisionen sättbestämt.uppdragsgivaren
Gransk-verksamhet.finansieradoch statligtstatligoffentliga iinsynen

revisionssed.med godenlighetiningen görs
inriktadhandgranskning i förstaEffektivitetsrevisionens motär om-

harområdenbetydelse och/ellerstatsfinansiell storråden stor somav
ska belysa möj-Granskningenfunktionssätt.for ekonominsbetydelse

inkomstförstärkningar. Inomutgiftsminskningartill såvälligheter som
iRRVkommereffektivitetsrevisionenårliga revisionensåväl den som

granskarårliga revisionenupphandling. Denmed offentligkontakt

5 konkurrenslagenKonkurrensverket,med instruktion för1996:353Förordning
www.kv.se .arbetarhur verketinformationverketssamt om

lOl



Statlig tillsyn, påverkan och samordning SOU 1999: 139

myndigheternas förehavanden, däribland upphandling, under Ef-året.
fektivitetsrevsionen har granskat några offentliga upphandlingarstora

62på vissa områden.

5.4 Konkurrensrådet

decemberDen 4 1997 beslutades vid regeringssammanträde rådatt ett
för konkurrens på lika Villkor mellan offentlig och privat sektor skulle
inrättas Dir. 1997:145. Rådet inrättades för arbeta med frågoratt om
konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig sektor. Omstän-
dighetema bakom rådets tillkomst offentlig verksamhetär att agerar

marknadsorienterat och affärsmässigt i sin egenskap tjänstepro-mer av
ducent samtidigt den privata sektorn ökandei utsträckning kansom
konkurrera offentlig produktion i samband med upphandlingom av

och tjänster på marknaden.varor
utredningDen SOU 1995:105 Konkurrens i balans föregicksom—

Konkurrensrådets tillkomst ansåg det hindret effektivstörstaatt mot
konkurrens prissättningen inte sker från jämnbördiga utgångs-var om
punkter och på affärsmässig grund. Utredaren föreslog bl.a. lagstift-en
ning på området tillsynsmyndighet skulle inrättas. Remiss-samt att en
behandlingen visade dock åsikterna gick starkt isär vilka åtgär-att om
der nödvändiga för komma till med konkurrenspro-rättaattsom var
blematiken. Slutligen kom fram till det lämpligtparterna att attvore
bilda forum för konkurrens på lika villkor på kortett partsammansatt
och lång sikt.

Rådet skall enligt direktivet bestå för såväl offent-representanterav
lig- privat sektor. I rådet deltar ledamöteråtta och ordföranden.som
Vid behov får rådet också anlita experthjälp i särskilda frågor. Vid rå-
dets kansli arbetar tjänstemän 1999 och års budget1999 uppgår tilltre
1,8 miljoner kronor. Rådets uppgift med beaktande de olikaär att, av
grundförutsättningar föreligger för offentlig och sektor, för-privatsom
söka undanröja konkurrenskonflikter mellan de båda sektorerna. De
konkurrenskonflikter sådana typiskt lösesinteär settsom avses som
inom för särskild lagstiftning eller prövningsförfarande.ramen

Genom dialog och kontakt med skall konkreta fall belysasparterna
och rådet skall arbeta för nå ökad hur de långsiktigaatt en samsyn om
spelreglerna på området skall fonnuleras. Rådet får också frågorta upp

begäranpå berörd Med utgångspunkt i de erfarenheter rå-part.av som
fårdet förhållandena på marknaden skall rådet skaffa sig samladav en

62Riksrevisionsverkets hemsida www.rrv.se
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sedanRådet skallkonkurrens.osundbild vad äröver att anse somsom
konkurrens.fungeradeexempel på välgodasprida information om
för konkurrensförutsättningarnarådet beakta ärarbete skallsittI att

delar landet.olika olikai av
på arbe-välja inriktningfrihet självarådet givitsharövrigt1 attstor

fortlöpandeskallarbetsmetoder. Rådetlämpligabeslutasamttet om
berördaandraochKonkurrensverket NOUsamråda med samt organ

redovisningsområdet.inomt.ex.
samladeredovisa sinaskall rådetdecember 2000den 31Senast er-
också läm-får rådetVid behovresultat uppnåtts.och defarenheter som

motiverade.rådettill åtgärderförslag anser varasomna

inköpssamordningStatligKammarkollegiet/5.5

statlig inköps-1998:796förordningenträddeaugusti 1998lDen om
myndigheter undergäller förFörordningensamordning ikraft. reger-

affärsdrivandedeförvarsmakten ochstatliga myndigheter,dvs.ingen
eller allmännastiftelsemade statligastatligt ägda bolagen,verken. De

använda sigvidaredärmed inteförsäkringskassoma kan utan av ram-
avtalen.

förbesparingaråstadkommasyftar tillInköpssamordningen sta-att
anskaffningmyndighetersstatligasamordningGenomten. avaven

varjeerhållasvillkorfördelaktigareeller tjänster änantas omvaror
omsättningenuppgickanskaffningar. Under 1998myndighet gör egna

miljarder kronor.ramavtalen till knappt 6de statligapå
för deninköpssamordning,för statligenhetenKammarkollegiet, svarar

femtjänstemännärvarande arbetarinköpssamordningen.centrala För
förmiljoner kronorpåhar budget 5,1enheten1999 på casom en

1999.
verka förKammarkollegiet skallinköpssamordnarencentralaDen

skallomfattningupphandlas ioch tjänsterdet för storatt att somvaror
effektiviseraravtalandraramavtal elleromfattas somgemensammaav

medsamverkanskall icentrala samordnarenupphandlingama. Den
följa inköps-samordna ochutveckla,myndigheterupphandlande upp

avtal påskall bl.a. initieraInköpssamordningenverksamheten. nya
myndigheterna.de statligaefterfrågastjänsteornrådenoch avsomvaru-

upphandlauppgiftsamordnarenscentralainte dendäremotDet attär

63 www.konkurensradet.org.Konkurrensrådets hemsida
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avtal upphandlingama skall genomföras den myndighetutan ärav som
bäst lämpad för det. Samordnaren skall dock sprida information om
befintliga ramavtal.

Kammarkollegiet skall vidare följa användningen och hurupp av
kvantiteter köps på de centrala ramavtalen.stora som

Inköpssamordningen uppbyggd följande delar:är av
Avropare myndighet eller del därav beställerär eller0 en som varor
tjänster avtalsanslutna leverantörer med åberopande ettav av ram-
avtal eller andra avtal.gemensamma
Upphandlingsansvarig myndighet har samordningsansvar inom ett0
eller flera upphandlingsområden. Dessa myndigheter har kompe-

förbrukning eller upphandlings-tens el-t.ex. stor storgenom egen
ler sakkunskap inom ämnesområdet.
Central samordnare; Kammarkollegiet, enheten för statlig inköps-0
samordningen.
Avtalsansvarig myndighet för genomförande upphandling0 svarar av
och sluter avtal för räkning och juridiskt föransvarigärstatens

Ärupphandlingen. normalt densamma upphandlingsansvarigsom
myndighet. I fall avtalsansvarig myndighetannat utses av upp-
handlingsansvarig myndighet.

dessaUtöver kan också ingå i den statliga inköpssamordningen sak-
kunniga föremåletpå för upphandlingen upphandlingsan-utsessom av
svarig myndighet, referensgrupper, remissgmpper, rådgivande funktio-

och avropsstöd. funktionerDessa har till uppgift stödjaattner upp-
handlande, avtalsslutande och avropande myndigheter.

Kammarkollegiets uppgift i samverkan med myndigheterna,att, ut-
veckla den statliga inköpsorganisationen innebär arbete med kompe-
tensutveckling upphandlare, upphandlingsstödav m.m.
Inköpssamordningen arbetar med fram IT-verktyg, i formt.ex. att ta av
databaser, för utveckling den statliga inköpssamordningen. dettalav
verktyg inköpssamordningen integrera med tredje-att ett systemavser
partslogistik. skulle framtidenDetta i innebära den avropandeatt myn-
digheten kan elektroniskt skilda från flera olikatyperavropa av varor
leverantörer på de olika statliga ramavtalen. Varorna fraktas sedan
samordnat och logistikföretag till den avropandeett transport-av myn-
digheten.

64Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se.
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Kommerskollegium5.6

framgår:1998:279instruktionkommerskollegiumsAv
utrikes-förförvaltningsmyndighetcentralKommerskollegium är en

för Sve-bedrivs inomVerksamhetenhandelspolitik.handel och ramen
tull-marknaden,deltagande i den inresärskildmedlemskap i EU,riges

Utgångspunktenhandelspolitiken. äroch denunionen gemensamma
mul-och starktmarknad,effektiv inre öppetintresse ettSveriges av en

liberalisering-handelspolitiskafortsattaochtilateralt handelssystem av
ar.

ochkontaktpunktsvenskbl.a.fungerarKommerskollegium som
företag ochenskilda,förmarknadsfrågorsamordningscentral i inre

myndig-innebärEU. Deti övrigasåväl Sverige attimyndigheter som
denpå inreproblemlösaoch företagenskildahjälpaskallheten att

regeringenuppdragfått iKommerskollegium har attmarknaden. av
företagsmedelstoraochöka småsyfteåtgärdspaket igenomföra attett
den inrepåSverigesåväl iupphandlingaroffentligadeltagande i som

ExportrådetochIndustriförbundetmed bl.a.Tillsammansmarknaden.
huvud-affärer. TreGränslösaprojektetigångdragitmyndighetenhar

utförande:underåtgärder är
med, bl.a.upphandlingsinfonnationförInternettorg annons-0

tröskelvärdena.undersärskiltupphandlingar,offentligaforplats
sinupphandling ioffentligkonsulter i turUtbildning somav0

intresserade leverantörer.skall utbilda
företag.medelstoraochsmå-riktadInformationskampanj mot0

förslag tillmyndighetersKommerskollegiumgranskarVidare na-nya
marknaden.den inrepåbeslutoch derastionella regler stoppaatt varor
utredningsin-regeringensocksåfungerarKommerskollegium som

ochmarknadenden inreochfrågor EUallai rörtyperstans somav
därkommittéer inom EUochde arbetsgrupperdeltar imyndigheten

behandlas.frågorsådana
Myndigheten1999.anställdatotalt 85Kommerskollegium har ca

admi-GD-stab,hjälp hartill singeneraldirektör enstyrs ensomav en
myndighetenbestårVidareinformationsfunktion.ochnistrativ enhet en
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enheten för global handel, enheten för inre marknaden och enhetenav
tullunionen.för

Delegationen5.7 för ekologisk hållbar

upphandling

Delegationen för ekologisk hållbar upphandling eku-delegationen
skall enligt sitt uppdrag dir. 1998:8, arbeta pådrivande för den of-att
fentliga upphandlingen skall instrument för åstadkommaett attvara en
ekologiskt hållbar utveckling. Eku-delegationen består inklusive ordfö-
rande ledamöter,11 tolv kansli med tjänstemän.experter samt ett treav
Eku-delegationen skall huvudsakligen arbeta med följ ande uppgifter:

Driva på ekologisk hållbar upphandling inom kommun ochstat,0 en
landsting
Inrikta arbete på och tjänster där ställa miljökravnyttan att0 varor av

Följande omsråden bedömerär eku-delegationenstörst. strate-som
giskt viktiga; fastigheter och anläggningar, elektronik dato-
rer/elektroniska produkter, och skogsråvaror, energi, kemi-papper
kalier, sjukvårdsmaterial, livsmedel, tjänster ochtransporter samt
entreprenader.
Analyser och bevaka lagstiftning och internationella överenskom-0
melser.
Initiera och utveckla Vägledningar och metoder.0

kunskaper,Sprida erfarenheter och goda exempel.
Initiera utbildningar och seminarier för upphandlande enheter och0
leverantörer.
Följa utvecklingen ekologisk hållbar upphandling i andramot0 en
länder.

arbetsgrupperNio har tillsatts kring centrala frågor huvudupp-rörsom
gifterna. Eku-delegationens arbete skall pågå fram till utgången årav
2000. arbetetI med tilläggsdirektiv 1999:34 kommer kommittén haatt
ytterligare anledning återkomma till eku-delegationens arbete.att

65Kommerskollegiums hemsida www.kommers.se.
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Exportrådet5.8

Statennäringslivet.och repre-Exportrådet statengemensamtägs av
SverigesföreträdsnäringslivetochUtrikesdepartementet avsenteras av
ledamö-åttabestårstyrelseExportrådetsExportförening.Allmänna av

Huvudmännennäringslivet.hälftenochtillsattahälften staten avter, av
ochdiskussionförledamötermed åttarepresentantskapockså iingår ett

frågor.strategiskavissabeslut om
ikontor50fördelade påanställda,cirka 400ExportrådetharTotalt

ambassa-medsamarbeterådet näraUtomlands har ettävenländer.35
dotterbolag.antalocksåinnefattar ettkonsulat. Koncernenochder

expande-ochetableringmedhjälpinnefattartjänsterExportrådets
exportföretagsvenska utom-ellerprodukter/tjänstersvenskaring av

områden:olikaindelad iVerksamheten trelands. är
huvudsakiverksamhetsområdedettaExportinformation som0 -

IT-stödGenominfocenter.innefattar ettfinansieras statenav
områdeninominformationkostnadsfrittkundentillhandahålls

syftarTjänsteninternationalisering.ochhandlar exportomsom
Exportrådetsföretag.svenskaföraffársmöjlighetemaökatill att

självrådetEnligtförfrågningar/år.000200på närmaresvarar
förfrågningaralla10 %visatundersökningar attflerahar avca

företag.svenskaföraffärformnågontillleder av
ocholikamedarbetarExportrådetExportutveckling program0 -
småhosochkompetensenförstärkaförprojekt resursernaatt

kvalifi-erbjudsexpoitutvecklingföretag. Inommedelstoraoch
harSammanlagt överälp.exporthjpraktiskochrådgivningcerad

olikadessadeltagit iföretag1000 program.
omfattar i settkonsultverksamheten stortExportkonsulting0 —

finansierasochinternationaliseringochinomalla tjänster export
omfattas:huvudområdenFöljandeuppdragsgivama.helt av

marknadsetableringmarknadsstrategier,marknadsförberedelser,
marknadsutveckling°°och

Exportrådets www.swedishtrade.se.hemsida
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Exportrådet samarbetar med Kommerskollegium och Industriför-
bundet i projektet Gränslösa affärer.
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utblickInternationell6

Sammanfattning6.1

LOUliknande 6 kap.Regler

medlemsländerssamtligatillgåttenkätpå den utEnligt somsvaren
DGEG-kommissionentillkommitténrådgivandedenirepresentanter

regleringformnågonmedlemsländernade övrigahar mångaVX avav
kap. LOU.6liknarsom

ochnationellaharSpanienochLuxemburgBelgien,Finland, gene-
andrafyratröskelvärdena. Iunderupphandlingförgällande reglerrellt

Österrike reglerasStorbritannien,Norgem, ochNederländerna,länder;
antingendetinnebärtröskelvärdena. Detunder attupphandlingdelvis

förreglerdetfinnseller såenheterupphandlandeför vissareglerfinns
eller tjänster.vissaupphandling varorav

Finland,B-tjänster;s.k.upphandlingförreglerharländerFem av
Frankri-ochStorbritannienSpanien. IochLuxemburgBelgien,Norge,

B-tjänster.upphandling vissaförreglerfinnske av

NOUmotsvarandeTillsynsmyndigheter

hardeangivitharLuxemburgIrland och attDanmark,Finland, na-en
Österrike, BelgienochFrankrikeTyskland,tillsynsmyndighet. Itionell

dentillsyn övernationella funktioner utövarfleradäremothar somman
regionalcentralsåvälpååterfinnsupphandlingen. Dessaoffentliga som

niva.
demellanvarierarhartillsynsmyndighetemauppgifterVilka som

någonregelefterlevnaden,övervakadockskallflestaländerna. Deolika
detpolicys. Närochkonkurrensstrategierutvecklamedarbetar attmest

EES-land.67 anledning ärmedingår studien etti attNorge manav
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gäller Finland, Danmark, och Luxemburg har respondenterna angivit att
tillsynsmyndigheten har till uppgift medla mellan upphandlandeatt
enheter och leverantörer då problem uppstått under upphandling.en
Många tillsynsmyndighetema har enligt roll sprida in-attav svaren en
formation.

Införlivande skadeståndsbestämmelserna i G:sEav
rättsmedelsdirektiv

De grundläggande rättsmedlen, inklusive till skadestånd, enligträtten är
NOU kartläggning, i princip införlivade de olikai medlemsstaters rätts-
ordningar. Rättsmedlens effektivitet i de olika kan dock variera.staterna
Medlemsländema har valt balansera de interimistiska åtgärderna ochatt
möjligheterna till skadestånd på olika Enligt de internationella jämfö-sätt.
relser NOU gjort ersättningen för det positiva kontraktsintressetsom synes
i teorin kunna utgå i alla medlemsstater. Möjlighet i praktiken erhållaatt
full ersättning kan dock i vissa begränsad följdtill andrastater vara av
mekanismer.

Alternativa rättsmedel

Endast fåtal länder har infört alternativa rättsmedel vid sidanett om
rättelse och upphävande avtalet. dockDet på detta tidiga stadiumärav
enligt förNOU tidigt för kunna dra slutsatsnågon dessa alternativaatt om

effektiviteträttsmedels

6.2 Material och metod

6.2.1 Enkäter till för EU:srepresentanter
medlemsländer

kapitelDetta bygger bl.a. på enkät se bilaga 2 skickats tilluten som
samtliga EG-kommissionens rådgivande kommitté förrepresentanter av
offentlig upphandling GD XV. Rådgivande kommitténs ledamöter

EU:s olika medlemsländer. Svar har erhållits frånrepresenterar samtli-

68Kartläggning hur skadeståndsreglema i EG:s rättsmedelsdirektiv har införli-av
i medlemsstater,EU:svats s.
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Italien. Där-ochPortugalGrekland,Tyskland,medlemsländer utomga
omfattasEES-landegenskapiNorge,har upp-avävenutöver avsom

enkäten.besvarathandlingsdirektiven,
reglerharmedlemsländernahuruvidafrågorinnehållerEnkäten om

tröskelvär-underupphandlingförlokalaellerregionalanationella, --
länder-frågorställsVidareB-tjänster.s.k.upphandlingochdena omav

dvs.upphandling,offentligforNämndentillmotsvarighethar någonna
sådantoch iupphandlingoffentligtillsynsmyndighet överslagsnågon
frågoringårenkätenutför. I ävenmyndighetdennauppgiftervilkafall

rättsmedelsdirektiv nationella lag-deniinförlivatsharEG:shurom
skallskadeståndetkostnadervilkafrågoringårVidarestiftningen. om

skadestån-ochskadeståndsersättningerhållakanvilkatäcka, omsom
reduceras.fall kanvissaomfattning idets

i EG:sskadeståndsreglemahurKartläggning6.2.2 av
i EU:sinförlivatsrättsmedelsdirektiv har

medlemsländer

införlivandemedlemsländemasbehandlarkapiteldettadelar iDe som
tillskadestånd bygger storbestämmelserrättsmedelsdirektivens omav

Upphand-uppdragpågjortharNOUkartläggningdel på avsomen
i EG-utgångspunktsinharKartläggningenlingskommittén.

inMember Statestheapplied inremediestheStudykommissionens on
källa byggerCC/97/12-EN. DennaProcurementsof Publicfieldthe

månmöjligastedärför iharNOUtidigare.och1997gjorda årstudierpå
nationelladeiförändringarkunskapuppdateraförsökt att senareom

rättspraxisochlagändringarföljdtillrättsordningama upp-genomav
källor.från andrainhämtadegifter

tillmöjlighetytterligareinnehållerenkätkommitténspåSvaren en
Study.kommissionensförhållande tilliuppdatering

Irättsmedelsdirektiv69 1989decemberden 2189/665/EEGRådets direktiv av
II.rättsmedelsdirektiv1992februariden 2592/13/EEGdirektivrådetsoch av

upphandlingfördirektivtäcksupphandlingarRättsmedelsdirektiv I avsomavser
klassiskas.k.deninomanläggningsarbetenochbygg-tjänster samtvaror,av

försörjningssektorer-upphandling inomgäller forRättsmedelsdirektivsektorn.
na.

deupphandling ielektronisk70 utvecklingenfrågoringår någraDärutöver avom
upphand-"Elektroniskredovisas ifrågornasistnämndaDemedlemsstaterna.olika

1999/0279-5.dnroch1999:39tröskelvärdena",underling rapport nr
elektroniskforunderlättaanledningmedkap.6 attStatskontorets översyn avav
kapitel.dettafor isåledes intefrågor redovisaspå dessaSvarenupphandling.
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NOU påpekar nedanstående faktorer kan haatt påverkat framställning-
källmaterialeti och i denna och bör beaktas vid bedömning-en rapport

leverantörernas möjlighet utnyttja sig rättsmedel:atten av av
Rättsmedelsdirektivens bestämmelser gäller i medlems-0 merparten av

endast upphandlingarstaterna omfattas EG:s upphandlingsdi-som av
rektiv. Upphandlingar under tröskelvärdena dock oftast regleradeär i

ordning och rättsmedel kan bli tillämpliga vid överträdelseannan av
dessa nationella ordningar eller EG-rätten. fleraI länder fanns, isom
Sverige, upphandlingsbestämmelser redan före den gemenskapsrättsli-

regleringen. fleraI länder fanns möjligheter tilläven överprövningga
i Sverige laglighetsprövning /kommunalbesvär oftagenom ävenmen

skadestånd."möjlighet erhållaatt
Medlemsstatemas uppbyggnad förvaltningsmyndigheter och0 av
domstolsorganisationer kan påverka leverantörernas möjligheter att
åberopa rättsmedel.

finnsDet skillnader i medlemsstaternas rättsordningar vad gäller0
sekretess, rättegångskostnadema vilka kan påverka leverantö-m.m.,

processvillighet. Skillnaden mellan omfattningen informa-rernas av
tion kan bli tillgänglig och tidpunkten för offentliggörande kansom
väsentligen påverka klagandens möjligheter i tid iatt reagera synner-
het talan måste väckas inom viss tid och hans möjligheterom atten
framgångsrikt driva skadeståndsprocess.en
Antalet domstolsavgöranden på skadeståndsområdet litet, främst0 är

instanserna.från de högsta
råderDet osäkerhet kraven på bevisning0 om m.m.

Kopplingen och balansen mellan interimistiska rättsmedel och ska-0
destånd skiljer sig mellan medlemsstatema. Sämre möjligheter att er-
hålla skadestånd kan möjligheternauppvägas till ståndatt t.ex.av

sluts.snabbt ingripande innanett avtalet Andra åtgärder kan hasom
effekt möjligheten begäraär det olagligt slutna kontrak-att attsamma

inte skall gälla. Det kan ocksåtet sig föreläggande frånröra t.ex.om
tillsynsmyndighet den upphandlande enheten inte fåratt användaen

sig det felaktiga framtiden."upphandlingsförfarandet i Det kanav
skeäven yttrande från oberoende myndighet dengenom atten upp-

" Se i Arrowsmith,även The Law of Public and Utilities Procurement, sid. 915
72 förhållandetAvser fore Även1997, då kommissionens studier har gjorts. i
Sverige har antalet avgöranden från de allmänna domstolarna vid denna tid varit
litet. Någon skadeståndsskyldighet har i Sverige till skillnad från vissa andra
länder inte funnits före LOU:s ikraftträdande.
73Konkurrensstyrelsens agerande i Danmark.
74Jämför Konkurrensverket och lagen ingripande vid otillbörligt beteendeom
avseende offentlig upphandling.
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Sverige.iuttalandenNOU:sfel,begåttharenheten t.ex.handlande ett
75

olikaparallellt isakendrivamedlemsstateri vissa attMöjligheter0
ståndpunkter.olikatillkommerdessauppstårvarmed risk attinstanser

hamarknadsdomstolenochförvaltningsdomstolartycksSverigeI t.ex.
allmännadevadupphandling, änavbrutenuppfattning omannanen

bel-inomvallonska kammamaochflamländskahar. Dedomstolarna
olikahaConseil dEtat,förvaltningsdomstolen,giska högsta anges

skadeståndelleråtgärdernainterimistiskadehuruvidafråganipraxis
alternativet.huvudsakligadetskall vara

kulturprocessuellalandetspåverkasskadeståndsmål kanAntalet av0
vilkaochhan harrättighetervilkakännedomoch leverantörens om

m.fl.Kommissionen nämner attanvända sigkanhanrättsmedel av.
kanVidarerättigheter.sinakännedomsaknarleverantörermånga om

varithartilldelningkontraktetsVisasvårtpraktiken attdet i attvara
möj-godaharenheternaupphandlandedeeftersomdiskriminerande

laglighet.skendemförbesluttillrättalägga sina attligheter avgeatt
föderhanddenbitaoviljaleverantörernas att somDär ävennämns

en.76
hapraktikenitillämpassällanbestämmelserkanSlutligen även som0

till ifå ståförRiskenverkan. attpreventivellermoralskapande svars
beslutetseftersträvaincitamentkan attskadeståndsprocess varaen

vinnamöjligheterleverantörs attförfördeladlaglighet, även enom
kan ävensammanhanget attnämnasbegränsade. Ikan varaprocessen

effekt,avhållandehafthakanotillbörlighetslagen antassvenskaden
domstolsprövning.tilllettfall harendaendast ettatttrots

Sverige.75 uttalanden ieller NOU:sotillbörlighetslagenT.ex.
artikeloch iupphandlingoffentlig76 Grönboken enkommissionens rapport,I om

1998.ReviewLawPublic ProcurementiAdrian Brownav
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6.3 EU:s medlemsländer

6.3.1 Finland

Regler motsvarande 6 kap. LOU och tillsynsmyndighet

Finland har enligt enkätsvaret nationell lagstiftning för såväl upphand-
ling under tröskelvärdena B-tjänster."upphandling s.k.som av

Finland har nationell funktion Konkurrensrådet liknaren som- —
NOU. Konkurrensrådet centraltär harett till huvuduppgiftorgan som

informera och råd tillatt de intresseradeär upphandlings-ge som av
reglerna. Därutöver har Konkurrensrådet till uppgift övervaka ochatt
kontrollera de finska upphandlingsreglernas generella efterlevnad samt
medla mellan upphandlande enheter och leverantörer problemom upp-
står vid upphandling. Av enkätsvaret framgår dock tillsynsfunk-en att
tionen enbart vissa klagomåltar exceptionalemot cases.

Införlivande rättsmedelsdirektivens bestämmelser skadeståndav om

Finland har i likhet med Sverige införlivat EG:s rättsmedelsdirektiv genom
skriva in bestämmelsernaatt lag.i Enligt Finlands lag offentligom upp-

handling §8 skall skadeståndet i princip hela den ekonomiskaersätta
skada leverantören vidkänts, vilket förväntas omfatta förlustsom även av

affärsvinst.eventuell Endast leverantörer visar de skulle ha fåttattsom
kontraktet kan få tillrätt ersättning. Enligt NOU:s kartläggning är en
förutsättning för skadestånd leverantören "om förfarandetatt hade varit
felfritt skulle ha haft realistisk möjlighet vinna anbudstävlan.att Ien
jämförelse med den svenska lagen 7 kap. 7 § LOU "om åsidosättandet av
bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans möjligheter att
tilldelas upphand1ingen tycks de finska bestämmelserna inte lägga

77Lagen offentlig upphandling 1505/ 1992 och förordning sådanom om upp-
handling tjänster och byggentreprenader överstigerav tröskelvärdetvaror, som
389/ 1998.
78Kartläggning hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektiv har införli-av

i EU:s medlemsstater,vats 18.s.
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lidnadenochfeletbegångnamellan detorsakssambandvikt på ettsamma
skadan.

domstolarnafinskadeÄn föranletträttsfallfinns ingaså länge som
skulleleverantörenreducerasskallskadeståndet attpröva p.g.a.att om

medavtalingåskadanbegränsa attkunnatha annan.genom

rättsmedelalternativtGøttgörelse ett-

upphandlingsreglema,brottvidmöjlighethar motKonkurrensrådet att
tillgottgörelsebeslutarättelseåtgärdema,tillalternativ enomettsom

kanGottgörelseanbudstävlan.vinnatillfällereellthaft attettpart som
ellerskadabetydandeorsakakanrättelseåtgärdemaandradeutgå om

dockingåtts,avtalet senastefter detanhängiggjortsansökan attom
anbudstävlansdelfått ut-anbudsgivamafrån detdagar14inom att av

gottgörelseerhållaförFörutsättningarnadärom. attbeslutellergång ett
beviskra-ochskadestånderhållaförförutsättningarna attpåminner om

begäranhindrar inteEmellertidganska högt.också ligga omangesven
och indu-Handels-skadestånd.yrkarocksåleverantörengottgörelse att

ledaförutsättningarunder vissadessutomFinland kanstriministeriet i
fråndagar14inomhärombegäran görsförlikningsförfarande,ett om

de1f‘éendet.3°

Danmark6.3.2

tillsynsmyndighetochLOU6 kap.motsvarandeRegler

kap.motsvarande 6upphandlingförreglergenerellasaknarDanmark
statligadockanbefallsFinansministerietfråncirkulär myn-LOU. I ett

drift- ochanläggningsentreprenaderdrift- ochupphandladigheter att
EG-direktiven.omfattasintean1agsupgaver avsom

Konkurren-nämligentill NOUmotsvarighetfinnsDanmarkI en
myndig-centralKonkurrencestyrelsen ärudbudskontor.cestyrelsens en

införli-harrättsmedelsdirektiv79 EG:siskadeståndsreglernahurKartläggning av
33.10,medlemsstater,i EU:s notvats s.

införli-rättsmedelsdirektiv har80 EG:sskadeståndsreglerna ihurKartläggning av
medlemsstater,i EU:svats s.

udliciteringudbud81 1994af Marts42FinasministerietfraCirkulere ogomnr
anlagsopgaver.ochdrifts-statsligeav
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het under Finansministeriet. Udbudskontoret har till uppgift överva-att
ka och kontrollera regelefterlevnaden, råd och informationge samt
medla mellan upphandlande enheter och leverantörer under pågående
upphandling. Myndigheten och handläggertar klagomålemot från leve-
rantörer sig förfördelade i upphandlingsprocessen.som anser De som
klagar får vara anonyma.

Infärlivande rättsmedelsdirektivens bestämmelser skadeståndav om

Danmark har införlivat EG:s rättsmedelsdirektiv kort laggenom en som
hänvisar till direktivens bestämmelser. Den ersättning förför-som en
delad leverantör kan få i skadeståndsmål innefattarett alltid de negativa
kontraktsintresset, dvs. kostnader förenadeär med lämna anbudattsom
och delta i anbudsgivningen. Alla potentiella leverantörer kan enligt
dansk tillerkännasrätt skadestånd dock krävs leverantören skallatt
kunna bevisa förlust den upphandlande enhetensen regelöverträ-p.g.a.
delse. Skadeståndsersättningen skall reduceras leverantören kunnatom
begränsa sin skada teckna avtal medatt under dengenom periodannan

upphandlingen avsåg.som
I Danmark kan domstol besluta vitesföreläggandeetten om ettsom

alternativ till interimistiska beslut eller rättelse. Rättsmedlet tycks vara
till särskilt allvarliga överträdelser.reserverat

6.3.3 Norge

Regler motsvarande 6 kap. LOU och tillsynsmyndighet

Norge omfattas i sin egenskap EES-land EG:s upphandlingsdi-av av
rektiv. Det finns nationella regler för statliga och kommunala myndig-
heters upphandling i loven anskaffelser.offentlige Loven gällerom
sedan den l januari 1999 kommunernasäven och fylkeskommunernas
upphandlingar under tröskelvärdena och upphandling B-tjänster.av

82Loven Klagenaevnet for Udbud, 1166 denom 20 december 1995.nr av83Kartläggning hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektivav har införli-
i EU:s medlemsstater,vats s.

84Regelverket for statlige anskaffelser.
l 16
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har ingen direkt motsvarighet till departementetNorge NOU men
har till uppgift övervaka de upphandlande enheterna följer regel-att att
verket.

skadeståndInfärlivande rättsmedelsdirektivens bestämmelserav om

har införlivat rättsmedelsdirektiv motsvarandeI Norge EG:s påman
i Sverige, dvs. omstrukturering och omskrivningar såsätt som genom

den på bästa ska rättstradition. talerättin i norsk haFörsättatt attpassa
enligt norska skadeståndsregler krävs leverantörer begärtåtminstoneatt

förfrågningsunderlaget. leverantör tillerkänns skadestånd harEnut som
till ersättning för de kontraktsintresset. sker f.n.negativa Deträtt en

utveckling avseende leverantörens tillinom norsk rättspraxis rätt ersätt-
förning utebliven vinst.

Tyskland6.3.4

Tillsynsmyndighet

Anbudsgivare de blivit felaktigt behandlande tyskaattsom anser av
upphandlande enheter har tillgång till tvåstegssystem. Systemet ärett
tillgängligt vid upphandling de tröskelvärden i EG-över angessom
direktiven. s.k. Vergabeprüfstellen tillsynsorgan for offentligDe upp-
handling finns efter klagomål eller off-i varje delstat granskar,som ex

upphandlingar delstaten. Tillsynsorganen kan föreläggainomcio, en
felaktigt råd avseende till-upphandlande enhet beteende,rättaatt ett ge

lämpningen upphandlingsreglema och medla. Delstatema har frihe-av
offentligrättsligsjälva organisera dessa tillsynsorgan vilkeniten att

form de själva vill. upphandlande enheterna skall i sina beslutDe om
val behörigt tillsynsorgan.leverantörav ange

fyra överklagas tillTillsynsorganens beslut kan inom veckor en
VergabeüberwachungsausschuB för offentligCövervakningsnämnder
upphandling. övervakningsnämnder de ordinarieDessa utöveragerar

Övervakningsnämn-domstolarna kartellbyråema.och de federala
dema finns både på federal och regional nivå. Varje leverantör, harsom

85 handlägger mål skadestånd med anledningordinarie domstolarnaDe om av
överträdelser upphandlingsreglema.av
86Sektion Gezetz Wettbewerbsbeschränkungen Act GWB, 1999.104, gegen

l 17
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intresse i upphandlingskontraktet och påtalar hansett rättigheteratt en-
portalparagrafen"ligt den tyska har överskrits, har talerätt. leve-En

klagomål avvisas han för denrantörs upphandlande enheten kunnatom
Över-detta.påtala felet under upphandlingsprocessen inte gjortmen

vakningsnämndema kan inte begära rättelse avseende beslut valom av
leverantör.viss praktikenI det ofta väldigt försvårt leverantörenär att

upprättelse fel begåtts vid införoch detta beslut eftersom beslutom
leverantör och tecknande avtal kan ske dag. finnsDetom av samma

dock beslut från den federala övervakningsnämnden Vergabekaun-ett
89des Bundes leverantörer har få information denatt rätt attmer om

upphandlande enhetens beslut tio dagar före det den upphandlandeatt
leverantör.enheten tecknar avtal med vald

Införlivande rättsmedelsdirektivens bestämmelser skadeståndav om

TysklandI kan ersättningen utgå för förlorad inkomst. leverantörFör en
inte detantagits dock i praktiken uteslutet styrka orsakssam-är att ettsom

band mellan förlorad inkomst och det begångna felet. praktikenI antas
därför endast skadestånd för det negativa kontraktsintresset utgå till de
leverantörer inte blivit Den tyska lagen bygger på culpaantagna. insom
contrahendo, dvs. leverantör hade berättigade förväntningaratt atten som
erhålla kontrakt kan få skadestånd har begåttett fel.motparten ettom

kräverDetta både kontakt mellan under förhandlingar och detparterna gör
praktikeni i uteslutet visa just den klagande leverantörenstort sett att att

skulle ha fått kontraktet. I praktiken kan därför endast skadestånd för
anbudskostnadema utgå. Skadeståndsbeloppet skulle bestämmas enligt
principen dvs. leverantören skulle försättas tillståndistatus ante,quo som
rådde innan den skadebringande handlingen inträffade. Domstolspraxis
visar ersättning för anbudskostnaderna kan utgå leverantörenatt visarom

han med sannolikhet skulle ha erhållit kontraktet.att Att visa detstor
omöjligt.positiva kontraktsintresset kan dock mycket svårt intevara om

87Sektion 97, GWB. innehållerParagrafen bl.a. de grundläggande gemenskaps-
rättsliga principerna, regler tillvaratagande små och medelstora företagsom av
intressen vid offentlig upphandling, det ekonomiskt fördelaktiga anbudetatt mest
skall antas.
8‘ Sektion 107, GWB.
8° Beslut den 29 april 1999, Vkl-7/99.av nr
9° Dr Birgit Spiesshofer och MatthiasDr PublicLang, Law Review, 1999, nr

103.s.
9 Kartläggning hur skadeståndsreglema har införlivats i medlemsstater,EU:sav

19.s.
l 18
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Österrike6.3.5

Regler motsvarande 6 kap. LOU och tillsynsmyndighet

Österrike har nationella regler for upphandling tröskelvärdenaunder
enheter.endast inom vissa områden och för upphandlandevissamen

Några delstater har upphandlingslagstiftning. enkätsvaretIäven egen
det österrikiska väldigt kompliceratäratt systemet attanges p.g.a.

nonngivningskompetensen delad mellan den federala och de regio-är
församlingarna.nala beslutande

Österrike finns flertal funktioner har till uppgiftI överva-ett attsom
ka upphandlingsreglemas efterlevnad. På federal nivå finns "Bundes-
Vergabekontrollkommission och Bundesvergabeamt. finnsVidare i
flertalet delstater någon form tillsynsmyndighet. myndigheterDessaav
handlägger klagomål inte för informationsspridning.ansvarigaärmen

uppgift fallerDenna på andra myndigheter och de privata aktörer.

skadeståndInfärlivande rättsmedelsdirektivens bestämmelserav om

Österrike har likt Sverige införlivat rättsmedels direktivEG:s attgenom
Österrikesdirektiven till lag. Enligt lag på federal nivågöra om egen

kan förfördelad leverantör få skadeståndsersättning motsvarande deten
vinst.kontraktsintressetnegativa och utebliven Utebliven vinst ersätts

dock endast leverantören kunnat visa han skulle ha tilldelatsattom
kontraktet. kanErsättningen reduceras leverantören kunnat begrän-om

skadan sluta avtal med Talerätt har de leverantörerattsa genom annan.
åtminstone begärt förfrågningsunderlaget.utsom

92 ÖNORM13 § i Bundesvergabegesetz i kombination med A 2050.
93Enligt kartläggningNOU:s 18 skadeståndfanns det begränsning tillen
för endast anbudskostnadema. bestämmelse har upphävts federalDenna nu

3nivå håller påoch bort inom de österrikiska delstaterna. Enligtävenatt tas
frånlagändringen och prejudikat domstolen, dom oktoberHögsta 1994av avseen-

de tidigare lagstiftning offentlig upphandling skall förlorad inkomstävenom
ersättas.
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Nederländerna6.3.6

tillsynsmyndighetLOU ochmotsvarande 6 kap.Regler

motsvarandemednationella reglergenerellasaknasNederländernaI
nationelladockfinns vissakap. LOU. Dettillämpningsområde 6som

eller vissaupphandlingargäller enbart vissadessaregler upp-men
enheter.handlande

uppgiftermotsvarandeharfunktionNederländerna saknar somen
aktöreroch privataandra myndigheterIstället detNOU. är somsom

intresseradeupphandling tilloffentliginformationlämnar parter.om

skadeståndbestämmelserrättsmedelsdirektivensInförlivande omav

rättsmedelsdirektivinförlivat EG:sNederländerna har att antagenom
direktiven. enkätsvarenEnligttillramlag hänvisar ersätts enen som

kontraktsin-till det negativaförhållandeendast iförfördelad leverantör
Enligt NOU:sanbudsgivningen.deltaför kostnaderna idvs. atttresset,

Hollandupphandlingsreglerna iöverträdelsekartläggning ettär aven
för allaholländskskall enligtdrabbaslagbrott. rätt ersättasDen som

både materi-skall täckadetta. Ersättningenlidit till följdskador han av
täckerskadeersättningenmateriellaskador.immateriella Denella och

vinst.9° leve-Endast denförloradomkostnaderochbåde förluster samt
kan tiller-kontraktettilldeladhan skulle blivitkan visarantör attsom

hadeleverantörenreduceras inteskadestånd. Ersättningenkännas attav
upphandlingen avsåg.tidunder denavtal medkunnat teckna somannan

94 reglement 1986.AnnbustendingsUniform
95 92/13.medlingattestation ochreglering avseendedock nationellfinnsDet en
96 har införli-rättsmedelsdirektivskadeståndsreglerna EG:shur iKartläggning av

medlemsstater, 18.i EU:svats s.
20l
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6.3.7 Storbritannien

Regler motsvarande 6 kap. LOU och tillsynsmyndighet

StorbritannienI finns regler for upphandling under tröskelvärdena och
myndigheterna.upphandling gäller förB-tjänster de lokalaav som

engelska upphandling harDen regeringens sedan många år haft policy
guidelines de olika departementen förväntas följa ochsom som grans-
kas den oberoende revisionen. Policyn i allt väsentligtav anses vara
överensstämmande med upphandlingsdirektiv.EG:s

Storbritannien har ingen motsvarighet till övervakar ef-NOU som
terlevnaden upphandlingsreglema. finns dock statligaDet myndig-av
heter arbetar med sprida information offentlig upphand-attsom om
ling.

Införlivande skadeståndrättsmedelsdirektivens bestämmelserav om

Storbritannien har, likheti med Sverige, efter omstruktureringar och
omskrivningar tagit in rättsmedelsdirektivEG:s i engelsk lag. Talerätt
har den leverantör inom EU/EES/GPA önskar, önskade ellersom som
skulle ha önskat lämna anbud och lidit eller kan lida skadasom p.g.a.
överträdelse EG-rätten eller engelsk förfördelad leverantörEnrätt.av
har till ersättning för det kontraktsintresset,negativa utebliven vinsträtt
och förlorade affärsmöjligheter lost opportunity alla andrasamt
förluster. Ersättningen minskas inte, den diskriminerade le-även om

kunnat reducera skadan teckna avtal medverantören attgenom annan.

97Local Government 1988.Act
98 departments,HM Treasury, Government National Audits office, Audit Com-
mission, Confederation of British Industry m.fl.
99Enligt NOU:s kartläggning 19 kan skadestånd utgå för förlorad inkomst i

erhållaform förlorad chans kontrakt. så krävsfall övervägande sannolikhetIattav
fåttleverantören skulle ha kontraktet. Om hans chanser uppskattas till 20 %att

kan han erhålla 20 förväntad vinst.procent av
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Irland6.3.8

tillsynsmyndighetochLOUmotsvarande 6 kap.Regler

förtröskelvärdena ochunderupphandlingförsaknar reglerIrland upp-
s.k. B-tjhandling änster.av

Com-ContractsGovernmentnationelltfinnsIrlandPå ett organ -
upphandlingsreglema. Denefterlevnadenövervakarmittee avsom-

viktigIställetklagomål.handlägger inte ärtillsynennationella upp-en
best-upphandlingoffentligeffektivareverka förgift genomatt en

konkurrensinriktadeoch samtpractice/policies transparentaöppna,om
resulterarrespondentIrlandsenligtupphandlingsprocesserrättvisa som

medarbetarCommitteeContractmoney. Governmentvalue forbesti
vägled-riktlinjer,upphandlande enheternatill deinformation genom

Även Public Procu-organisationen Forumhandböckerningar, onm.m.
upphandling. IoffentliginformationIreland orga-utrement omgeron

offentligberördaalla olika ärnisationen parterrepresenteras avsom
branschorgani-leverantörer,upphandlande enheter,upphandling, t.ex.

sationer.

skadeståndbestämmelserrättsmedelsdirektivensInfärlivande omav

nationellrättsmedelsdirektivinförlivat EG:sIrland har re-genom en
potenti-allairländsk harEnligttill direktiven. rätthänvisarglering som

ersättningfåkanförfördelad leverantörtalerätt. Enanbudsgivare
ochutebliven vinstkontraktsintresset,det negativamotsvarande pro-

kompetensområdedomstolarnasligger inom attduktionskostnader. Det
Domstolen kan övervägaersättning.ytterligare ävendömaäven ut om

avtalslutakunnatleverantörenskall begränsasersättningen attp. g.a. av
avsåg.upphandlingenden tidundermed somannan
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6.3.9 Frankrike

Regler motsvarande 6 kap. LOU och tillsynsmyndighet

Frankrike har nationell lag for upphandling under tröskelvärdena samt
B-tjänster.°°regler för upphandling vissaav

Frankrike flerahar nationella funktioner på central, regional och-
lokal nivå övervakar efterlevnaden upphandlingslagstiftning-som av-
en.° Dessa myndigheter kan klagomål förinteta emot men ansvarar
spridning upphandlingsinforrnation. uppgift åliggerDenna deav upp-
handlande enheterna älva. Vidare ligger visst för informations-ansvar
spridning på Direction des affaires juridiques du Ministére des Finan-

ces.

Infärlivande skadeståndrättsmedelsdirektivens bestämmelserav om

Frankrike grundasI till skadestånd kärandenpå gått misterätt att om en
rättighet till följd fel eller försumlighet svaranden Art. 1382 Codeav av
Civil. Bevisbördan för felet, kausaliteten och den skadan åvilaregna
käranden i upphandlingssammanhang bör han haftVisa betydandeattsom

anbudstävlanlsérieux möjlighet vinna kan detParter visaatt attsom
skulle ha antagits leverantörer har enligt fransk lag till ersättningrättsom
för utebliven vinst.

Alternativt rättsmedel

FrankrikeI kan domare förvaltningsdomstoli före kontraktets slutandeen
förelägga upphandlande enhet följa upphandlingsbestämmelsema.atten

fastställerDomaren tidsfrist vilkeninom enheten skall uppfylla föreläg-en
gandet och dagligt vitesbelopp astreinte utgår from. fristensett som
utgång. skallDomaren i sitt beslut in alla intressen, inklusive detväga

00 Code des marchés publics. B-tjänstema i kategorierna se18-21 bilgan till
LOU omfattas inte den nationella regleringen.av
m statliga myndigheter:För Commissions Specialiseés des marchés.
102Kartläggning hur skadeståndsreglema rättsmedelsdirektivi EG:s harav
införlivats i EU:s medlemsländer, 18.s.
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devitesföreläggandetutfärdafrånskall avståallmännas. Han att om
positiva.‘°3deskulle överstigakonsekvensernanegativa

Belgien6.3.10

tillsynsmyndighetochLOUmotsvarande 6 kap.Regler

ochtröskelvärdenaunderupphandlingnationell lag förBelgien har en
B-tjänster. påflera funktionerfinnsBelgienIupphandlingför av

upphand-övervakauppgifttillnivå haroch regionalcentral attsom
efterlevnad. speciellavidTillsynsfunktionenlingslagstiftningens tar

klagandenfårcases och dåexceptionalklagomålfall emot vara
offent-informerauppgifttillhar dock inteFunktionen att omanonym.
aktöreroch privataoffentligaåligger andraupphandling dettalig ansvar

själva.upphandlande enheternadesamt

skadeståndbestämmelserrättsmedelsdirektivensInförlivande omav

belgiskinförlivats itransformationrättsmedelsdirektiv harEG:s genom
tillpotentiella anbudsgivareallahar rättbelgisklagstiftning. Enligt rätt

förefrån tidenavgörandenflerafinnsskadeståndsersättning. Det även
förersättningkan fåklagandedenvisarrättsmedelsdirektiven attsom

församtidigtsällanekonomiska värde ävenkontraktetsfrämst an-men
1°°budskostnadema.

minska sinkunnaleverantörenintebegränsasErsättningen av om
upphandling-tidunder denmedavtalslutaskada att somannangenom

avsåg.en

m3 harrättsmedelsdirektivskadeståndsreglerna i EG:shurKartläggning av
medlemsländer,införlivats i EU:s s.

104 återfinns iupphandlingsreglemanationellaoch deupphandlingsdirektivEG:s
de föumituresmarchés depublics å certains etmarchésloi relative travaux,etaux

24.12.1993.de services
05 des finances.lnspection
06 harrättsmedelsdirektivskadeståndsreglerna i EG:sKartläggning hurav

medlemsländer, 18.införlivats i EU:s s.
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6.3.1 1 Luxemburg

Regler motsvarande 6 kap. LOU och tillsynsmyndighet

Luxemburg har nationell reglering upphandling under tröskelvärde-av
B-tjänster.°7och upphandling s.k.na av

Vidare har Luxemburg motsvarigheter till NOU påsom agerar cen-
nivå.°8tral och lokal Tillsynsfunktionen har till uppgift övervakaatt

regelefterlevnaden, informera och råd medla mellansamt parternage
vid problem i pågående upphandlingsprocess. Funktionen tar emoten
och handlägger klagomål.

Infärlivande rättsmedelsdirektivens skadeståndbestämmelserav om

rättsmedelsdirektivEG:s har inkorporation införlivats i nationellgenom
lagstiftning, dvs. direktiven har med endast förändringar tagitssmärre
in deni nationella lagstiftningen. kanLeverantörer visa deattsom
skulle ha fått teckna avtal har fulltill Med fullersättning. ersättningrätt

det negativa kontraktsintresset, utebliven vinst, produktionskost-avses
nader och andra eventuella utgifter.

Alternativt rättsmedel

I Luxemburg kan allmän domstol besluta vitesföreläggande moten om
privata upphandlande enheter verksamma försörjnings-inomärsom
sektorema. utdömsVite lagstridig klausul eller förfarande inteom en

till inom angiven tid. Domaren i den allmänna domstolenrättas ien
Luxemburg till skillnad från vad fallet for administrativa dom-ärsom
stolar i Frankrike kan i detta fallet fritt välja mellan utdömaäven att

avbrytande.eller beslutavite rättelse eller upphandlingensom

07 Law of4.4. och1974 Granol-Ducal réglement 02.01.1989.
08 Commission des Soumissions.
09 Kartläggning skadeståndsreglemahur i EG:s rättsmedelsdirektiv harav
införlivats i EU:s medlemsstater, s.
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Spanien6.3.12

tillsynsmyndighetLOU ochmotsvarande 6 kap.Regler

tröskelvärdenasåväl underför upphandlingfinns reglerSpanienI som
B-tjänster.° motsvarighet till NOU,har ingenSpanienupphandling av

upphand-regelefterlevnaden. Deövervakarmyndighetdvs. ingen som
offentligadenför informationsjälva ansvarigalande enheterna är om

intresseradeförhållande tillupphandlingen i parter.

skadeståndbestämmelserrättsmedelsdirektivensInfärlivande omav

begäraåtminstoneupphandlingen,deltagit iharAlla attparter genomsom
för detSkadeståndskadeståndsmål.talerätt iförfrågningsunderlaget, harut

spansk rättspraxisenligtskall utgå. kankontraktsintresse Detpositiva
skadelidandeeller denkan styrkasinteminskas eller utebli vinsten närom

skadan.för minskainte agerat att

Italien6.3.13

skadeståndbestämmelserrättsmedelsdirektivensInfärlivande omav

kontrakträttsliga ochmellanskadeståndskiljer vidItalien utom-I man
förväntas ska-upphandlingssammanhangobligatoriska skyldigheter. I

O Püblicas.las Administracionesde dede de Contratos13/1995, 18Ley mayo,
de Contra-desarrollo parcial de Leyde390/ de deReal 1996, 1Decreto marzo,

Administraciones Püblicas.de lastos
m rättsmedelsdirektiv harskadeståndsreglema i EG:shurKartläggning av

medlemsländer, 18införlivats i EU:s s.
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kostnader och förlorad vinstför både faktiskt nedlagdadestånd utgå
121inklusive oförutsedda förluster.

Z skadeståndsreglema rättsmedelsdirektiv harKartläggning hur i EG:sav
införlivats medlemsländer,i EU:s 18.s.

127





SOU 1999:139 Problembilden vid offentlig upphandling

Problembilden vid offentlig
upphandling

7.1 Inledning

kapitelDetta belysa de problemområden vid offentligattavser upp-
handling kommittén uppmärksammat i sitt arbete. Syftet med ka-som
pitlet utkristallisera vilkaär problem och beteendemönsteratt negativa

behöver åtgärdas lagstiftning, sanktioner, ökadesträngaresom genom
tillsyns- och infonnationsinsatser andra åtgärder främjandesamt av mer
karaktär. Kapitlet baseras på utdrag den NOU tagit framrapportur som

kommittén.på uppdrag Vidare refereras i kapitlet till offentligav
tryck, olika intressenter tagit fram irapporter de hea-ämnet samtsom
ringar och kommittén hållitmöten med olika företrädare på områ-som
det. Kommittén vill dock betona gällande bestämmelser för offentligatt
upphandling sannolikt efterlevs i utsträckning ochi medstörre LOU:s
ikraftträdande i jämförelse med de tidigare regelverken UR, UF.
Kommitténs erfarenheter dock kvalitetenär i upphandlingsverksam-att
heten mycket skiftande. NOU harär i undersökning från 1998,en
Effekter lagen offentlig upphandling, konstaterat knapptattav om
hälften de tillfrågade ut.upphandlande enheterna följer fulltLOUav

kanDet till viss del bero på reglerna invecklade och behöveratt ären
refonneras. Kommittén föreslår därför rad förändringar i kap.6en
LOU syftar till förtydliga och förenkla reglerna.attsom

denI problembild utkristalliserats finns överträdelserävensom av
principiellt allvarlig karaktär. Kommittén föreslår därför vissa ändring-

i kap.7 LOU syftar till medelst utökade sanktioner förbättraattar som
regelefterlevnaden. Dessa åtgärder nödvändiga inte tillräckligaär men
för åstadkomma effektivare offentligatt upphandling. kommitténsIen

"3 Rapport kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, NOU:som av
dnr 52/99-28, daterad 1999-08-19.
4 Effekter lagen offentlig upphandling, 34.av om s.
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fortsatta arbete kommer tyngd läggas vid de upphandlande enhetemas
kompetensuppbyggnad och kvalitetsarbete.

7.2 Material och metod

7.2.1 NOU:s kartläggning

Material och metod

NOU har på uppdrag Upphandlingskommittén analyserat någraav av
upphandlingens problemområden. NOU:s analyser, ipresenterassom

baserade på kartläggning påtalade fel och brister,ärrapport,en en av
överprövnings- och skadeståndsmål myndighetens erfaren-samt egna

tillsynsverksamhet.heter från sin En mängd olika material har an-
för kartläggningen på så heltäckandevänts skall avspegla deatt sättett

brister påtalats i upphandlingssammanhang. Till exempel har vidsom -
sidan rättsfall, påpekanden från kommissionen och frånärendenom
NOU kartlagts tidningsartiklar och ärenden från privata gransknings--

Rättsfallen kartläggningeni medan övrigtutgör stommen mate-organ.
rial syftar till påvisa upphandlingsreglema fungerar praktiken.iatt om
Nedanstående figur visar översiktligt omfattningen det materialav som
ingår i kartläggningen.

S kartläggningRapport fel och brister vid offentlig upphandling, NOU:som av
dnr 52/99-28, daterat 1999-08-19.
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ingårFördelning det material i kartläggningenav som
totalt 578 poster

Anbudsjoumalen
13%Skadeståndsmål

5%
Anbud Inköp

3%
Pápekandenav
kommissionen

3%
Ärendenfrån
Konkurrens-

kommissionen
3°/0frånRättsfall

förvaltningsdomstol
ÄrendenfrånNOU53%

13%

Revisionsrapporter
2%

Figur

Nedan följer översiktlig rättsfall kart-beskrivning de ingår ien av som
läggningen.

äverprävningsmålPraxis i

frånDom/beslut i rättsfall förvaltningsdomstol
domar mellan 960101- 990501

Upphandlingenskall
UGOgörasom Avskrivningar

14% 18%

Rättelse
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32% Awisningar
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Under pågående upphandlingsförfarande, dvs. fram till dess avtalatt
slutits, kan förfördelad leverantör vända sig till länsrätten och begäraen

1°överprövning upphandlingen.av
Kartläggningen omfattar domar264 och beslut från förvaltnings-

domstolar daterade 1 januari och fram1996 till 1 maj 1999. Totalt har
dock, fram till 20 maj 1999 400 domar meddelats, från förvaltnings-ca
domstol sedan LOU trädde i kraft den januaril 1994. totala antaletDet

fördelatöverprövningar på år enligt beräkningarNOU:s följ ande:är

1994 34 st.ca
1995 89 st.ca
1996 84 st.ca
1997 101st.ca
1998 69 st.ca
1999 20 maj 25 Prognosen för hela året 60t.o.m. st. är st.ca ca

Av ovanstående framgår antalet överprövningar avtagit sedan 1997 årsatt
toppnotering. Prognosen för 1999 60 överprövningar.är ca

Figur 2 visar de avgöranden meddelats förvalt-attovan av som av
ningsdomstol och ingår i kartläggningen det endast 49ärsom ca pro-

Övrigahar i sak. 51 harcent prövats antingen avskrivits,procentsom
avslagits eller avvisats oftast därför beslut/avtal förelåg vid tid-att
punkten för domstolens prövning. Vid NOU:s genomgång det totalaav
antalet domar ca 400 visade det sig knappt hälften hade iatt prövats
sak.

Nedan redovisas översiktligt hur domslut och beslut i mål från för-
valtningsdomstolama totalt 264 har kartlagts.

47 mål har avskrivits 30 på grund leverantören åter-att0 varav av
kallat sin talan, den upphandlande enheten har avbrutit upphand-
lingen, klaganden saknar talerätt. 17 mål har avskrivits attp.g.a.
avtal med leverantör tecknats.
I 84 mål har leverantörens talan avslagits. Avslagsbesluten förär0
det prövade i sak. Ibland har avslag föranlettsmesta rättenattav
funnit upphandling inte pågick eller leverantören inte kunnatatt att
visa skada. I 2 de 84 målen har leverantörens talan avslagitsav

den upphandlande enheten tecknat avtal med leverantör.att Ip.g.a.
ytterligare 2 mål har leverantörens talan har avslagits denattp. g.a.
upphandlande enheten fattat beslut leverantör.om

6 kap.7 1 § LOU.
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88 mål har leverantörensI talan dessaavvisats. I 22 mål0 av p.g.a.
leverantören har saknat talerätt, ansågs tillämpligLOU inte påatt

anskaffningen, leverantören återkallat talansin 46 målenIetc. av
har leverantörens klagomål avisats den upphandlandeattp. g.a. en-
heten tecknat avtal med leverantör. målenI 20 har leverantörensav
klagomål avvisats den upphandlande enheten fattat beslutattp.g.a.

leverantör.om
mål har domstolen beslutatI 9 upphandlingen får slutförasinteatt0

förrän rättelse har vidtagits.
I 36 mål skall den upphandlande enheten enligt domstolens dom0

upphandlingen.göra om

Skadeståndsmål från allmänna domstolar

Efter det avtal slutits mellan den upphandlande enheten och leve-att en
kan förfördelade leverantörer, fråninom år det avtalet slöts,rantör ett att

begära skadestånd vid allmän domstol.
kartläggningen ingår samtliga skadeståndsmål kommitI 21 tillsom

NOU:s kännedom maj1 1999.t.o.m.
Nedan redovisas översiktligt utgången skadeståndsmålen.

mål avskrivitsEtt har klaganden saknar talerätt.0 p. g.a.
femI mål har leverantören tillerkänts skadestånd.0
fem mål har leverantörens talan helt och hållet ogillats. dessa målI I0

har funnitdomstolen inte den upphandlande enheten något felgjortatt
och leverantören därmed inte har åsamkats någon skada.att

mål har leverantörens talan ogillats med anledning denneI att0 sex av
inte visat någon skada uppstått. dessa fall har domstolen dockIatt

LOU.‘ 7konstaterat den upphandlande brutitenhetenatt mot

Översikt kartläggningsresultatetmöver

Påtalade Antalbrister
poster

Är påLOU tillämplig anskaffningen 24

Upphandlande enhet 7

Upphandlingspolicy 3

7 kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, ff.Rapport 5om av s.
g kartläggningRapport fel och brister vid offentlig upphandling, 12.om av s.
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3Egen regi
Val upphandlingsförförande 20Upphandlingsfiirfarande: av
Otillåten direktupphandlingUpphandlingsförfarande: 89

synnerliga skäl/lågt värdeUpphandlingsförfarande: Direktupphandling 2-
Upphandlingsförfarande: förfarande under upphandling 8Byte av
Upphandlingsförfarande: Tröskelvärdesberäkning
Förfrågningsunderlag: Kravspeciñkation 41
Förfrågningsunderlag: Administrativa bestämmelser 13

örfrågningsunderlag: Kommersiella villkor 11F

Förfrågningsunderlag: Utvärderingskriterier 32
Förfrågningsunderlag: Kvaliñkationskrav 19
Förfrågningsunderlag: Väsentliga ändringar 11

ÖvrigtFörfrågningsunderlag: 6
Annonsering 17
Anbudsinfordran 3

UteslutningsgrunderLeverantörskontroll: 4
KvaliñkationskravLeverantörskontroll: 7

hänsyn lLeverantörskontroll: Nya
ÖvrigtLeverantörskontroll: 9

Fonnella felAnbudsprövning: 7
Skall-kravAnbudsprövning: 19
UtvärderingskriterierAnbudsprövning: 39
Orimligt lågtAnbudsprövning: anbudspris 2
OtillbörligaAnbudsprövning: hänsyn 10

hänsynAnbudsprövning: Nya 41
ÖvrigtAnbudsprövning: 6

Avbr 10upphandlinguten
Dokumentation och öppenhet 23
Övriga påpekanden 6
Kategorisering inte möjlig avseende vissa rättsfall eftersom 82göraattvar
domskäl saknas.

KARTLÄGGNINGENTOTALA AN TALET POSTER I 578
Figur

Kommitténs bedömning

Kommittén vill understryka samtliga fall där deti inte sigröratt om
domstols dom eller auktoritativt uttalande påståddaärannat organs
brister inte utredda på krävs enligt rättegångsbalken för-ochsätt som
valtningslagen. Framför allt gäller det de tidningsartiklar kommersom
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från fackpressen, dvs. Anbudsjoumalen och Anbud Inköp 16 % av
det kartlagda materialet det gäller det privata granskningsor-ävenmen

Konkurrenskommissionens yttranden 8 det kartlagda%ganet mate-av
rialet. Artiklar och uttalanden enskilda skall naturligtvis inteav organ
tillmätas värde domstols dom och yttrandenNOU:ssamma som m.m.

dockDe indikation på vad uppfattas problemområden.ger en som som
har vidareDe värde såsom forum för missnöjda leverantörer,ett upp-

handlare och upphandlande enheter.
Kommittén konstaterar finnsdet förhållandevis få ochatt rapporter

undersökningar förhållandena vid offentlig upphandling. Detta ärom
naturligtvis brist vid denna redogörelse.typen av

Vidare vill kommittén ställa siffrorna i NOU:s kartläggning mot att
Sveriges 10 000 upphandlande enheter årvarje omkring 200görca
0001 förenklade upphandlingar och direktivstyrda3 500 upphand-ca
lingarm. Ur detta perspektiv kan antalet överprövningar år 60-70per
stycken lågt. kartläggningNOU:s bild de typfallsynas vara ger en av

regelöverträdelser förekommer. finnsDet dock inte något empi-av som
riskt material frekvensen olika regelöverträdel-typersom anger av av

emellertidDetta något inte gårär med tillgängligamätaattser. som
och metoder. Vid sammanlagd bedömning NOU:s kart-resurser en av

läggning, riksdagens revisorers branschsaneringsutredningen,rapport,
undersökningar utförs branschorganisationer, opinionsyttrandensom av
på seminarier, och hearingar med företrädare för leverantörermöten

inköpareoch m.fl. kan kommittén ändå konstatera det finnsatt ett un-
derlag för ställningstagande till behovet förändrad lagstiftning.ett av
Kommitténs ställningstagande bygger på så del 40även att storen som

leverantörermtillfrågade klaga på upphandlingprocent övervägt attav
överprövning avstått och 20 har efter övervägandeprocentgenom men

avstått från skadeståndstalan. Det viktigaste skälet till skulleatt man
avstå eller har avstått leverantörerna rädda för svartlistning.attvar var

vanligtEtt skäl tycker det svårtannat äratt att vetavar man om man
rättmskulle ha fått

I9 Källa: samtal med Stefan Elg, Chefredaktör och ansvarig utgivare Anbuds-av
journalen.
m Antalet annonseringar i Tender Electronic Daily.
2 NOU:s Effektema offentlig upphandlin bygger pårapport av 8en om 8 som

enkätundersökning gjord Statistiska central byrån SCB.en av
m Effekter lagen offentlig upphandling, 42.av om s.
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Offentligt7.2.2 tryck

detta kapitel refererasI till material klassificeras offent-även som som
ligt tryck. ingår riksdagens förslagDär revisorers till riksdagen
1997/98:RR10 offentlig upphandling. Vidare beaktas huvudbetän-om
kandet Branschsaneringsutredningen, Branschsane-SOU 1997:111.av
ringsutredningen tillsattes för utreda branschsanering och andra åt-att

brottslighetgärder ekonomisk Ett kapitel i utredningens betän-mot
kandet behandlar, bl.a. förslag på ändringar i syfte förhindraLOU i att
ekonomisk brottslighet i samband offentligmed upphandling.

Småföretagardelegationen har i SOU frågor1998:94 tagit vissaupp
upphandlingmoffentlig behandlasvilka detta kapitel.irörsom

Utöver detta beaktas riksdagsmotioner iäven ämnet.

7.2.3 Rapporter, undersökningar i ämnetm.m.

Utöver den NOU framtagit för Upphandlingskommitténsrapport som
räkning har kommittén tagit del nämndens Effekteräven rapportav av

upphand1ing‘25.lagen offentlig Rapporten bygger på enkäterom som
skickats till upphandlande395 enheter inom kommun, landstingut stat

kommun- och landstingsägda bolag och företag.310samt
Vidare refereras till delrapporten avseende tillsynsprojektNOU:s

bo1ag26upphandlingen kommun-i och landstingsägdaöver och rapp-
LOUm.statliga bolags tillämpning två sistnämndaorten Deom av rap-

bygger på enkäter till samtliga kommun- och landstingsägdaporterna
statligt ägda bolag.samt

detta kapitelI refereras till kvalitativ undersökningäven en genom-
förd Demoskop på uppdrag Industriförbundet. Rapportenav av

undersökning28Offentlig upphandling kvalitativ bygger påen-
djupintervjuer med 28 med erfarenhet anbudsgivning och 7personer av

med erfarenhet offentlig upphandling.personer av
kapitletI hänvisas till Svenska kommunförbundets skriftäven

Konkurrens för fortsatt välfärd förekomst, omfattning, effekterom-

23 Dir. 1995:142.
4 SOU 1998:94, s.23.
25 frånRapport januari 1998, NOU:s dnr 86/97-21.
° Rapport den 24 1999, NOU:s dnr 248/98-29.av mars
m denRapport 30 november 1999, NOU:s dnr 172/98-28.av
128Rapport den 13 maj 1998, Dokument: 8153 Ind.av
136



Problembilden vid offentlig upphandlingSOU 1999: 139

driftsfor-och alternativaoch erfarenheter konkurrensutsättningav
merm. medenkätundersökningar, djupintervjuerSkriften bygger på
fem olika kommuner, andras undersökningar m.m.

har kommittén tagitdessa och undersökningarUtöver ävenrapporter
refererar granskningar enskilda län och kommunerdel och tillav av

upphandlingar material har tagitsspeciella Dettasamt typer av m.m.
och branschorgani-fram bl.a. Konkurrensverket, olika länsstyrelserav

sationer.

Upphandlingskommitténs hearingar7.2.4

hearing därKommittén NOU-utredningen arrangerade under 1998 en
uttalaoch upphandlande enheter möjlighetleverantörer attsex sex gavs

nuvarande verksamhet, tillsynsmyndighe-sig frågor omkring NOU:si
framtida verksamhet, kapitlets utformning, upphandlingsproces-6tens

då bestodauktorisation upphandlare Utredningenav som avsen, m.m.
frågor och leve-enbart möjlighet ställa till inköparnaattexperter gavs

rantörema.
den arrangerade Upphandlingskommittén tillsammansI 25 maj 1999

hearing upphandlingmed Utredningen sjukvårdsupphandlingom en om
hälso-, sjuk- och tandvård äldre- och handikappomsorg. Härsamtav

fick liksom vid tidigare hearing företagsforeträdare ochsex sex upp-
handlare upphandling nämnda område.sin på inomge syn

Upphandlingskommitténs erfarenheter från7.2.5 möten

leverantörermed upphandlare och m.fl.

Upphandlingskommittén har under utredningstiden haft itvå mötenca
veckan med företrädare för upphandlande enheter, upphandlare, leve-

tillsynsmyndigheter och andra berörs offentligrantörer, som av upp-
handling. exempel kanSom med Privata företag inämnas möten sam-
hällets PIST, Offentliga inköpare SOI,tjänst Sveriges Norrortemas
förenade inköpare NOFI-gruppen, Byggkostnadsdelegationen, Dele-

för ekologiskt upphandling,gationen hållbar Konkurrensverket, Kom-
merskollegium, Glesbygdsverket, Kommunförbundet, Landstingsför-
bundet m.fl. erfarenheterDe erhållits vid dessa har varitmötensom
väsentliga för utredningens Delarinriktning och innehåll. kommit-av

129Svenska Kommunförbundet, 1999.
137



Problembilden offentligvid upphandling SOU 1999:139

téns slutsatser förstärks dessa erfarenheter dock inte på ettav som en-
kelt låter sig dokumenteras.sätt

Problemområden7.3

7.3.1 Allmänt offentlig upphandling och LOUom

Är krångligtLOU regelverkett

På kommitténs hearing decemberi bl.a.1998, 6 kap., påpekade in-om
köparssidan vikten reglerna i 6 kap. enkla tillämpa. Dagensäratt attav
regler ansågs dock inte svåra tillämpa och ingen förordade 6att attvara
kap. bort. Alltför många formaliaregler ansågs dock kunna hämmatas
anbud med innovativa lösningar.

NOU:s EffekterAv lagen offentlig upphandlingrapport av om
framgår främst kommuner och kommunala bolag statligaatt ävenmen
myndigheter LOU:s ikraftträdande innebar paradigmskifte.att ettanser
Även reglerna i 6 kap. till mångt och mycket liknande de reglerärom

gällde enligt Upphandlingsreglementet UR och Upphandlings-som
förordningen UF så innebar upphöjelsen till lag de fickatt störreen
genomslagskraft. Från flera håll betraktades UR eller mind-ettsom mer

regelverkdispositivtre
Länsstyrelsen i Stockholms län har i Konkurrens kom-irapporten

munal sektor erfarenheter från upphandling i Stockholms län från år—
1996 granskat kommunernas uppfattning LOU och dess effekter.om
Inledningsvis konstateras dessa förhållandevis samstämmiga.äratt
Flertalet kommuner har uttalat uppfattningsin detaljre-LOU:som
glering upphandlingsförfarandet. huvudsak ifrågasättsI de detaljera-av
de bestämmelserna för upphandling under tröskelvärdena. Man anser

LOU medger alltför litet för förhandlingar med anbuds-att ett utrymme
givare och dåligt anpassad till den decentraliserade organisationär som
återfinns i många kommuner. Lika vanlig dock uppfattningen la-är att

detaljerade utformning den lätt och smidig arbeta efter ochgör attgens
det till upphandlaren undvika bokstavstolkaär bestäm-att att attupp

30 Effekter lagen offentlig upphandling, 33.av om s.
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tveksamheterförnuftsundaanvända sitt näriställetoch om-melsema
uppkommenmtillämpningenochtolkningenkring

IndustriförbundetuppdragpågjortDemoskopdenEnligt rapport av
reglernatolkaklarakrångliga. För attregler attLOU:sansågs avvara

anlita ju-behövdeupphandlamaintervjuadedemångadet somavvar
ligga ifrågorkringdiskussioneroftagällde dåristhjälp. Det ansessom
regler-leverantörshållgråzonen.m framförs från attI rapportsamma

chanssinförsitterleverantörstelbent. Enblirupphandlingengör attna
Vidareanbud.i sittmisshan gjortupphandlingmed i enatt omenvara

kreativitet. Lämnasföretagensde hämmarförreglernakritiserades att
hän-billigareochbåde bättrelösningar äralternativapåanbud som --

prisuppgifterinbegärochgårenhetenupphandlande utdendetder att
databran-föranpassadehellerinteReglernaförslaget.på varaanses

positivtmycketinnebäraefterföljs,dendock,schen. LOU omanses
med brist-problemdockfinnsDetintervjuade leverantörerna.deenligt

möjligheternaderegelverketomkring storasamtkompetens somfällig
lagenmlqinggåfinns att

Upphandlingskømpetensen

riks-tillförslagrevisorersriksdagensiremissvaren presenterasAv som
detremissinstansemabland storaråderenighetframgårdagen omatt en

områdetm harRegeringenpåinformationochutbildningbehovet av
skalltillsynsmyndighetenbegärt1999forregleringsbrevet attdock i

infonnation.frågaiinsatserminska sina om
harhearing,kommitténspåleverantörer,ochinköpareallaprincipI

Speci-inköpama.föråtgärderandekompetenshöjdet behövsbetonat att
eftersomsituationbesvärlighaansågskommunernainköpare iellt en

behärska.skalldevaruområdeochtjänste-så bretthardessa ett som
IT-produkterupphandlainköparenkommunaleskall dendagenDen ena

upphandlingardessaOfta skeräldreboende.andra dagendenoch ett
kompetenssigtillskansadet svårtvilketmellanrum attgörmed flera års

upphandlings-Behovetproduktområdena.ochtjänste-olikapå de av
leverantö-ochinköpareAllaunderströks.inköpssamarbeteochmallar

ellerauktorisationformtill någoninställdapositivtockså avvarrer
inköpare.certifiering av

Stockholmsupphandling im från-erfarenheterkommunal sektorKonkurrens i
län, 53s.
132 45.undersökning,kvalitativupphandlingOffentlig s.en-

ff.m undersökning, 41kvalitativupphandlingOffentlig s.en-
34 1997/98:RR10, 14.s.
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Flera inköpama kritiserade kompetensen blandäven leverantö-av
och de måste förbättraäven sig och lämnaatt bättre anbud.rerna

Enligt NOU:s Effekter lagen offentlig upphandlingrapport av om
leverantörernasär meningar delade det gäller upphandlamas kun-när

skap LOU. En tredjedel tycker kunskaperna goda likaatt ärom men en
del de dåliga.stor Detsamma gälleratt är upphandlamas all-anser om

yrkeskompetens.männa
Nästan 90 de tillfrågade upphandlandeprocent enheterna ansågav
sedan LOU:s ikraftträdande finnsatt ökat behov kompetens ochett av

information. Hälften de upphandlande enheterna saknade praktisktav
inriktad litteratur, tredjedel saknade särskilda föreskrifter liknandeen

föreskrifterRRV:s till UF och femtedel saknade bättre utbild-ca en
ningsmöjligheter.

I "Offentlig upphandling kvalitativrapporten undersökningen-
de intervjuade upphandlarna kompetensen lägre hos mindreatt äranser

Ävenenheterdupphandlande de intervjuade leverantörerna attanser
det främst de små enhetemas kompetensär bristfällig. Iärsom samma

påpekar de intervjuade leverantörernarapport deras kunskaperatt egna
LOU bristfälliga. I några fall förserär branschorganisationema fö-om

med utbildning och i något fallretagen har företagen fått information
från NOU. flertaletI fall de tillfrågade den information de fåttattanser

tillräckligär

Små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling

Riksdagens revisorer i förslagsitt till riksdagen det finns skälattanser
för omprövning reglerna under tröskelvärdena. Revisorerna påpe-en av
kar vikten små och medelstora företagatt möjlighet delta iav attges
offentliga upphandlingar. allmänEn uppfattning bland remissinstanser-

små och medelstoraär svårigheteratt i konkurrensenmöter of-na om
fentliga upphandlingar. Det främst storskaligaär upphandlingar som
kritiseras eftersom små och medelstora företag har svårt delta i dessaatt
upphandlingar. Detta har, enligt vissa remissinstanser, lett till oligopol-
situationer på livsmedelsområdet. Frånt.ex. näringslivet konstate-som

upphandlande enheter prioriterar kortsiktigaatt intressen såsom prisras
teckna alltför kontrakt.att Det leder till enbartstoragenom att stora

företag kan lämna anbud och de mindre bort från marknaden.att trängs

35 Effekter lagen offentlig upphandling, 36av om s.
136Offentlig upphandling kvalitativ undersökning, 45.en s.-m Offentlig upphandling kvalitativ undersökning, 38en s.-
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fungerandedåligthöjda priserleda tilllängre siktkan påDetta p.g.a.
‘38konkurrens.

offentligatillregeringenföreslårSmåföretagardelegationen attatt ser
möjlighetföretag harmindreorder så attdelar sina ävenattupporgan

39budgivningenmed ivara
och medel-småiflera partier motionerathar ämnetUnder 1999 även

upphandlingoffentligdeltagande iföretagsstora
erfarenheter frånkommunal sektorKonkurrens iI rapporten upp-—

samordningframgårlän från 1996,Stockholmshandling i att upp-av
upphandlingssamar-fall kanbästaoch Ipåhandling kan ont.gottvara

upphandlingskompetens.kommunernasstärkamedverka tillbetet att
Samti-förmånliga avtal.uppnåmöjligheternakan ökaSamordning att

upphandlingsvolymemadrivasamordning ochriskerar vissdigt upp
idelta. Desvårtföretag harmedelstorasmå ochleder till attvilket att

upphandlingb1.a.erfarenheter frångranskade kommunernasrapporten
upphand-samordningtyder påvårdhem,ochlivsmedel vissa att avav

påantal företagfinns begränsatendastundvikas detlingar bör ettom
svag.samtidigtkonkurrensenmarknaden ochaktuella ärden

kvalitativupphandlingOffentligIndustriförbundetsI rapport en-
bevakahar svårastsmå företagendekonstateras attundersökning" att
bevakaofta självamåsteupphandlingar. Deför offentligamarknaden

aldrigföretagMångaenheterna.upphandlandekontakta deoch ges
infonna-nåsdärför de aldrigupphandlingardelta imöjlighet attatt av

sökaskalldeheller intepågår.upphandling Detion vetatt varenom
information

på marknadeninresamarbete denadministrativtochProblemlösning

finnaavsiktpilotprojekt medDanmarks initiativinleddes på att1998 ett
vid upphand-problemsamband medinfonnella lösningar iochpålitliga

deltaoch aktivt imedmarknaden. Sverigeden inrelingar på att varaavser
iproblem uppstårfortsåSyftet med projektetprojektet. ettär ettatt

deltagande medlems-deeller flerangår tvåupphandlingsärende avsom
proble-lösasökaskall medlemsstaternaproblemcross-borderstaterna

bliåtgärder behöverformellanågrainforrnelltpå sätt attutanettmen

S 1997/87:RR10, 6s.
9 24.SOU 1998:94, s.
‘° och808 811.1999/2000:Fi805,
m erfarenhetersektorkommunalKonkurrens iStockholms län,Länsstyrelsen i -

Stockholms län, 106från upphandling i s.
Z undersökning",kvalitativupphandlingOffentlig s.en-
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aktuella, klagomål vid EG-kommissionen,t.ex. överträdelsetalan, dom-
stolsförhandlingar Varje deltagande medlemsstat kan begäram.m. att en

deltagande medlemsstat skall behjälplig i de fallannan klagomålettvara
eller fråga uppkommer i upphandlingsärendeett deen bådarörsom
medlemsstaterna. De medlemsstater deltar, förutom Danmark, ärsom
Tyskland, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. För nå bästaatt
effekt i inforrnationsutbytet och det administrativa samarbetet skall de
deltagande medlemsstaterna kontaktpunkt eller flerautse kontaktpunk-en

En kontaktpunkt i denter. medlemsstat där den klagande befinner sig kan
skicka klagomålet till kontaktpunkten i den medlemsstat klagomålet gäller.
Det finns vissa riktlinjer för själva problemlösandet och de deltagande
medlemsstaterna har åtagit sig följa dessa i de fallatt medlemsstat begären

tillsammans skallatt söka finna lösning på problem.man Sverigesetten
deltagande i projektet kan vissa öppningar inte minst det gällernär småge
och medelstora företags möjligheter delta i upphandling i andraatt länder
eftersom dessa har begränsade möjligheter lösa problem på formellatt väg.
Dessutom kan projektet sin informella karaktär förgenom utrymmege
medlemsstaterna korrigera felaktigtatt förfarandeett tidigt skedeett
och därigenom undgå formella åtgärder. Projektet således tilltalande förär
alla inblandade. Det inte klart vilkenär kontaktpunkt skall förutsessom
svenskt vidkommande, det torde stå klart tillsynsmyndigheten påattmen
något kommersätt involveras i arbetet.att

Ekonomisk brottslighet och offentlig upphandling

Under 1996 sände Riksrevisionsverket enkät till 104 kommuna-ut en
la, landstingskommunala och statliga myndigheter för kartlägga huratt
upphandlingsreglema uppfattades och tillämpades. Svarsfrekvensen var
75 %.

Enligt enkäten fordrade städtjänster kontroll leve-extra noggrann av
vid upphandlingrantörerna Även22 antalet svarande.procent av

upphandling inom 15 procenttransport bygg- och anläggnings-samt
entreprenader 10 procentkrävde kontroll.extra I övrigtnoggrann an-
såg fem de svaradeprocent mindre bygguppdrag,att taxi,av som

tjänstesektom ochrestaurang, småföretag krävde kon-extra noggrann
troll.

Enkätsvaren ligger väl i linje med de uppgifter utredningensom
branschsaneringsutredningen fått fram tidigare redovisadegenom
branschkartläggningar. Städ-, flytt-, taxi- och byggbranschema har pro-
blem med skatteundandraganden.

Enligt inte publiceradännu undersökning SAF genomförten som
under år 1996 13,6 628 företagprocent sammanlagt 4 610anser av
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upphandlingoffentligvidanbudsgivningviddeföretagtillfrågade att
företagutkonkurrerade använ-blivit1992-1996periodenunder somav

Antaletavgifter.ochskatterbetalararbetskraft eller inteder sig svartav
företagen.för de 628till 461uppgick lanbudmissade

omkringupphandlingenoffentliga omsätterdentillMed hänsyn att
ekonomiskviktigsektornoffentligadenåretmiljarder kr300 är enom

företa-oseriösaför deminstnäringslivet, inteförmedräknafaktor att
företagoseriösa stängssådantske påupphandling sätt attKan ettgen.

ekonomiskbekämpaförmycketbetyder detmarknaddenna attfrånute
sektornoffentliga är näm-branscher. Densärskilt ibrottslighet, utsatta

städtjänster,anläggningsarbetenochbygg- samtköpareligen stor aven
brottslighet.ekonomiskmedproblemharbranscherordandramed som

betydelsefull köparesektornoffentligadenfärdtjänstbl.a.Genom är en
offentligaÄven del dentilluppköpsflyttjänster stortaxiresor. avav

ekonomisk brotts-förflyttbranschenochBåde taxi- är utsattasektorn.
lighet.

infö-delbetänkandeutredningensremissyttrandenflera överI om
taxibranschen,inomföreträdesvislicensavgiftssystem,randet ettav

kostnader-förståroch landstingkommunerbetydelsenpåtalades attav
Utanförlandet. tät-sker i störrede taxiresordelför stor somavenna

in-Konkurrensverket, taxisenligtglesbygdsornråden kan,eller iorter
forbetalningprocent60-90övervägande deltilltäkter somresoravse

taxistredjedelTotalt härrörlandsting.ochkommunerutförs avca en
sektorn.offentligafrån denintäkter

och påmaktekonomiskasinsektorn sitter,offentligaDen genom
ochentreprenaderupphandlaromfattningi ringaden integrund av

kraf-förlösningendelpåproblembranscher, attfrån stortjänster aven
ekonomiskadenbrottsligheten. Förekonomiskaminska denkunnatigt

förändraMaktenräknas.enbart attdetbrottsligheten är pengarna som
pengarna."håller idehosligger som

Kommitténs bedömning

6 kap.gäller ireglerdeuppgifttillKommittén har överatt somse
kap.6regleras iidagupphandlingarKommitténLOU. att somanser

ställningstagandeVårtsvensk lag.regleras iskallfortsättningsvisäven
antals-ochVärdemässigtupphandlingenoffentligadenpåbygger att

kap. Förregleras i 6upphandlingar attdominerasmässigt somav

43 4541997:111,SOUUtdrag s.ur
t kapitelSe
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kommittén skall kunna realisera de mål tecknats i kapitel krävs8som
upphandlingaratt under tröskelvärdena, upphandling B-tjänster m.m.

i fortsättningenäven regleras i svensk lag.
Kommitténs arbete med 6 kap. skall resultera i förenkling för de som

tillämpar regelverket. Sjätte kapitlet används främst utanav personer
särskilda juridiska kunskaper. En avvägning måste dock alltid göras

leverantörernas berättigademot intressen förutsebarhet och öppenhetav
inte bli godtyckligtsamt att och orättvist behandlade. Vidare skall be-

stämmelserna i kap.6 förenliga med gemenkapsrättens grund-vara
läggande principer.

Det viktigär aspekt förytterst den offentligaen upphandlingen att
leverantörerna har förtroende för Kontrollsystemet. regelefterlevna-av
den och kompetenshöjande åtgärder viktigaär instrument för skapaatt

sådant förtroende.ett Företagens möjligheter konkurrera på likaatt
villkor starkt beroendeär gällande lagar ochatt regler följs. Det gäll-av

i allra högsta grad de seriösa leverantörerer förlorar i konkurrens-som
kraft förhållandei till de företag, inte betalar eller slarvar med sinasom
skatter och avgifter.

För förbättra konkurrensenatt samtidigt offentligautan ersättaatt
monopol med privata monopol krävs enligt kommitténs mening småatt
och medelstora företag reella möjligheter delta i upphandlingar.attges
Denna ståndpunkt får inte reduceras till läppamas bekännelse. Enligten
kommitténs bedömning krävs radikal kursändring bör kommaen som
till uttryck i klar principbestämmelse i LOU och konkretaen bestäm-
melser i kap.6
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direktupphandlingOtillåten7.3.2

kartläggningNOU:s

Otillåten poster89direktupphandling

frånRättsfall
Artikel/notis i förvaltningsdornstol

upphandlingstidning 26%
ar

34%

Skadeståndsmál
3%

Ärende" OS NOURevisionsrapporter
13%3%

KommissionesÄrende hos
påpekandeKonkurrens-

1°/°kommissionen
15%

Figur 4.

bestämmel-genomförs upphandlande enhetinköpEtt utan attav ensom
otillåtenbetraktasde borde ha följts,i beaktas,LOU trots att som enserna

då upphandlan-täcker således situationerdirektupphandling. Begreppet en
bestämmelserLOU:senhet kontakt med viss leverantörde utan atttar en

upphandlande enheten hardels den denefterlevs. Andra situationer är att
sedanvolym köperenligt avseende vissingått avtal LOUett enmenen

detförlänger avtaldels den enhetenväsentligt volym, trots attstörre ettatt
utnyttjad.eller den redanfinns förlängningsklausul i avtaletinte äratten

Är upphand-förhandladdetinköpet tröskelvärdenaöver motsvaras av en
skullenkelhetensgenomförd strid med LOU. Förannonsering iling utan

upphand-direktupphandlinginköp otillåtenbenämns alla oavsettsom en
värde.lingens

s.k.förekommer kartläggningenfel särklass oftast iiDet ärsom
den erfa-väl meddirektupphandling.otillåten Detta överensstämmer

de totalakontakter med leverantörer.har från sina AVrenhet NOU an-
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talet 578 ingår i kartläggningenposter 89 stycken otillå-om som avser
direktupphandling.ten deAv 89 mål från23 förvaltnings-poster avser

domstol och mål från allmän domstoltre

Kartlagt material Antal poster
Rättsfall förvaltningsdomstoli 23

beslut/dom i målen: 7 avslagsbeslut där upphandlingsförfarandevarav inte
inlettansetts varav upphandlingtre avser samma

1 avslag fel konstaterades visad skadamen
avskrivningl

2 avskrivning avtal har tecknatsattp. g.a.
2 avvisningar

6 avvisningar avtal har tecknatsattp. g.a.
1 avvisning beslut leverantör fattatsg.a. om
4 UGO varav två upphandlingavser samma

Skadeståndsmål 3

2 ogillas fel konstaterades visad skadavarav men
preskriberatl

Figur Otillåten direktupphandling

Praxis i äverprävningsmål

deAv 23 mål hittills har förvaltningsdomstoliprövats avseendesom
otillåten direktupphandling har upphandlingens genomförande iprövats
endast fem mål. kanDet jämföras med 50 domarna totaltatt procentca av

i sak. fyraprövas I dessa fem mål har domstolen beslutat upphand-av att
lingen skall Två dessagöras emellertid upphandling.om. av avser samma
Detta skall jämföras med samtliga kartlagdaatt avgöranden från för-av
valtningsdomstol 17 beslut upphandlingenprocent skallattavser görasom

eller den skall till.att leverantörsrättas En möjlighet föraom talanatt mot
han det otillåten direktupphandling begränsasen som upphand-ser attav

lingsprocessen ofta så kortär anmälan till förvaltningsdomstolatt inteen
verkningsfull.är En ansökan överprövning får enligt LOU nämntsom som

inte efter den tidpunktprövas då avtal upphandlingen slöts. Nio deom av
23 målen prövades inte i sak på den grunden upphandlingen bedömdesatt

avslutad.vara

följandeI fyra mål avseende otillåten direktupphandling har domstolen
beslutat upphandlingen skallatt göras om.
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länl ostridigt Länsar-detmåli attSkåne äratti ettLänsrätten uppger
leverantör.endastanbudinfordratLANlänbetsnämnden Skånei enav

annan formoch någontill företagetunderlagetskickathadeLAN avut
fram-domenAvhade inteupphandlingen använts.tillkännagivande av

den 12telefon till länsrättenför LANföreträdarekommer att peruppgav
den 14tecknasavsågsupphandlingenavseendekontraktfebruari 1997 att

1997februariden 12dagbeslutade attfebruari 1997. Länsrätten samma
beslu-innanfår avslutasutbildningskurserna inte annatupphandlingen av
och 6§kap. 4brutit lLANdomeni motkonstaterar attLänsrättentats.

skallupphandlingen görasbeslutadeochoch LOUkap. 2 4 att om.

6måli tvåHallands läniLänsrätten samma upp-som avseruppger
landstingsfullmäktigeförränslutitshakanavtal intehandling att anses

köpadelsförbinder siglandstinget attöverenskommelsengodkänt attom
lands-tvättserviceavtal därdelsbelopp,visst minstaför etttvättjänster ett

leveran-tvättjänsterbehovetköpa helaårundersigtinget åtar treatt avav
skallupphandlingenbeslutade görasDomstolen atttören. om.

7 Riksförsäk-målförevarandei attStockholms läniLänsrätten uppger
talsvarsutrustning.beställning påspecificeradRFV lämnatringsverket en

någonlämnathar kunnatlänsrätten utrönasåvittinteharLeverantören
såledesfinnsDetutrustningen.beställning pågjordpåorderbekräftelse

harupphandlingenanfört ansettsharavtal. RFVskriftligt attinte något
tidigarekompletteringochprojektutökning ett av ensom enavsom en

ursprungligadetkonstaterarupphandling. Länsrättengenomförd att av
projektet.utökasyftetframgårförfrågningsunderlaget inte attatt var

kompletteringbetraktaskaninteutökningenfinnerLänsrätten att som en
upphandlingenbeslutarochtalsvarssystemupphandling atttill tidigare av

skall göras om.

leverantörenLOUbrottdomstolen konstateratmål har motföljandeI men
skadavisathar inte

mål omständigheterkonstaterar ilän attKopparbergs ettiLänsrätten
ochföreliggeranvändas intedirektupphandling får attmedförakan attsom

LOU.med kap. 4 §strid 1genomförts ihadärmedupphandlingen ansetts

Skåne"5 Österlens Länsarbetsnämnden iUtbildningscentrumMål 1594-97,nr
län.

mål4‘ ochHallandLandstingetTextil Service ABMål 485-97, Tvättman nrnr
Halland.LandstingetFörvaltnings ABEko575-97,

7 Ö Riksförsäkringsverket.Cardolan ABMål 16217,nr
"8 kommun.SmedjebackensAhlströmAndersMål 848-96,nr
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För åtgärd från domstolen fordras emellertid också leverantören liditatt
eller kan komma lida skada. Sökanden haratt hittills endast åberopat som
sakligt skäl för sitt yrkande priset enligt hansatt mening dumpat.är Han
har således inte visat han skulle kommaatt lida skada. Länsrättenatt avslår
den klagandes begäran ingripande.om

följandel sju mål har domstolen avslagit ansökan överprövning på denom
grundet upphandlingsförfarandeatt påbörjatansetts

Kammarrätten 9i Stockholm i mål Gamlaett Uppsala Bussattuppger
AB har huvudmannen for kollektivtrafiken i Uppsala län,av Upplands
lokaltrafik AB, erhållit uppdrag ombesörja personbefordranatt med buss.
Uppdraget har innefattat låta delarrätt uppdragetatt utföras under-av av

Upplandsentreprenör. lokaltrafik harAB godkänt viss underentreprenör
för vissa trafikpaket ingår i uppdraget. dennaI del kammarrättensom anser

beslut leverantör haratt fattats. Vad gäller övriga trafikpaketom har
Gamla Uppsala Buss AB fattat beslut driva dessaett iatt regi. Kam-egen

detmarrätten i denna del oklartatt någotär upphandlingsförfa-uppger om
rande Ävenhuvud haröver inletts.taget så fallet har Gamlaär Bussom
Uppsala AB uppgivit förfarandet har avbrutits.att Kammarrätten avslår
överklagandet länsrättens beslut avskriva målet.attav

15°Kammarrätten i Stockholm har angivit avseende påtalad otillåtenen
direktupphandling tjänster för fastighetsförvaltning något upphand-av att
lingsförfarande inte har inletts, varpå beslutet inte kan ochöverprövas
överklagandet avslås i enlighet hänned.

sLänsrätten i Blekinge län klagomål kommunsatt ettuppger avser en
beslut upphandla samhällsbetaldatt taxitrafik via Blekinge Länstrafik AB.
Länsrätten konstaterar därigenom har inte någonatt upphandling påbörjats

vid överprövning kan föranleda någon åtgärd. Det förstsom är när upp-
handling Länstrafiken genomförs överprövning kanav göras.som en
Länsrätten beslutar inte ansökningen tillatt uppta prövning.

152Kammarrätten i Stockholm i enlighet med kommunensattuppger
uppgifter ingen upphandling pågår och någon överprövning kan inte ske.

9 Mål 2130-1996, Högbergs Buss ochAB Edlunds Trafik ABnr Gamla
Uppsala Buss AB.
° Mål 6278-1996, Farmartjänst i Nyköping AB Nyköpings kommun,nr Mål

6277-1996, Farmartjänst i Nyköping AB Nyköpings Industriaktiebolagnr och
Mål 6276-1996, Farmartjänst i Nyköping SkavstaAB Flygplatsnr AB.
5 l Mål 753-96 Karlshamns Taxi AB Karlshamns kommun.nr
52 Mål 5342-1997, Danmarks Buss HB Uppsala kommun.nr
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53 direktupphandlingSkåne förhar konstaterat grundLänsrätten i län att
förlängningföreligger och förhållandet förhandlinginte ettatt att avom

mellantvätteriverksamhet inlettstidigare avtal parternauppsagt om
upphandlingenbeslutarupphandling inletts.innebär Länsrätten attatt en

skall göras om.

5 landstingetmålGöteborg konstaterar iKammarrätten i attsamma
detavtal varigenomförst formellt avtalet och sedan ingått ett nyttsagt upp

förlängs ytterligare fyra månader.tidigare träffade avtalet gälla Det senare
förraförlängning detträffade avtalet betraktaskan inte änannat en avsom

avtalet kan betraktasfinner det ingångna inteavtalet och kammarrätten att
skettupphandlingsom om en ny

leve-grunden beslutfall har talan eller avskrivits pånio avvisatsI att om
upphandlingen enlighettecknats och ifattats eller avtal haderantör att

sökande hafall den intehärmed avslutad och i två ansettsattansetts p.g.a.
tillämplig.talerätt respektive inteLOU var

fall den klagande inte yrkathar antal därNOU ettäven noterat ett
skäl föreligger,beslut länsrätt domstolen kan,interimistiskt i så att om

förrän i sak.besluta upphandlingen får avslutas den Deninte prövatsatt
upphandlingen innanupphandlande enheten har sedan hunnit avsluta

förekommerdomstolen densamma. Andra situationer ärprövat attsom
avgörande såavslutar upphandlingen efter länsrättensenheter att en

kammarrätten inte blir möjlig.prövning i

iskadeståndsmålPraxis

direktupphandlinghar frågan otillåtenEnligt NOU:s kartläggning om
talandomstol mål. målen ansågsallmän i Iprövats tre ett varaav av

konstaterat brottde övriga målen har domstolenpreskriberad och i två mot
skada förele-leverantören har lyckats visaden klagande inteLOU attmen

skadestånd har såledesenlighet härmed. Någotoch talan har ogillats igat
genomförd otillåten direkt-tillerkänts någon leverantörinteännu p.g.a. en

upphandling.

53 Malmöhus läns landsting.Mål 4641-98 Reny Tvätt ABnr
t Mål 4069-1998.nr
155 dom betraktar förfaran-kommentar avseende ovannämnda NOUNOU:s är att

såsom otillåten direktupphandling eftersom det civilrättsligtdet generellt en
normalfallet skall det, enligtavtalet mellan harbindande Iparterna sagts upp.

enlighet meddå upphandling i LOU.uppfattning, genomförasNOU:s en ny
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har april meddelat beslut prövnings-Högsta domstolen HD i 1999 om
56tillstånd skadeståndsmål otillåten direktupphandling.i avseendeett en

och genomförtTingsrätten hovrätten konstaterar kommunen haratt en
otillåten direktupphandling städtjänster den klagande har inteav men
kunnat visa skada talan ogillats. avgörande fram-varpå således har HD:s

kommer bli prejudicerande för skadeståndsmål enligt LOUöver att avse-
ende otillåten direktupphandling.

57lde båda skadeståndsdomama konstaterar brott LOUI motsom
där leverantören inte kunnat visa skada hänvisar domstolen tillmen

lagstiftaren vad svårigheten för förbigången leverantör attavser en
styrka orsakssambandet mellan fel vid upphandlingen och liden ska-ett
da. målet i fotnot Solna omständighetenI 17 tingsrätt "Dennämnt anger

beviskravet fall kan förringa skadeståndets effektiviteti vissaatt som
sanktion vid sådant förhållande, enligt tingsrättens mening,är ett pro-
blem kan erfarenheteninte lösas i rättstillämpningen. Om skullesom
Visa skadeståndssanktionen får avsedd effekt, får det ankommainteatt
på lagstiftaren ställning vilka bör föranleda."till åtgärder dettaatt ta

otillåtenNOU:s synpunkter avseende direktupphandling

kartlagda materialetDet m.m.

förhållandevisEn liten del det material kartlagts avseendeav som som
otillåten direktupphandling härrör från rättsfall 26 jämfört med 58procent

kartläggningen fel ofta förekommeri i övrigt. såledesDettaprocent som
finns motsvarande Siffrornainte i mån i domstolsprövningar.representerat
pekar på leverantörer falli dessa kontaktar tidning ochatt snarare en
påtalar felaktigheten anhängiggör talan vid domstol. kan förmodasDetän

leverantörer med tiden erfarit fram-det tämligen svårt vinnaäratt att att
gång både i överprövnings- och skadeståndsmål. påtalar myndig-NOU att
heten haft mängd klagomålsärenden avseende otillåten direktupphand-en
lingar. Sådana klagomålsärenden sällan medprövningtas numera upp
hänsyn till handläggningen skall begränsas till frågor allmänt elleratt av
principiellt intresse.

56 Mål i Handelsbolag EkeröHD T 2417-98 Tvättsvampama, Rent Fintnr
kommun.
57 hovrätts mål mål,Svea dom 483-97 i daterad 1998-04-30 och FaluTnr

Måltingsrätts dom, T 1158-96, Datashopen i Dalarna Aktiebolag Borlängenr
kommun, meddelad 1997-06-06.
150



upphandlingoflentligProblembilden vidSOU 1999:139

Överprövningsmål

upphand-detefterförvaltningsdomstol får intetalan vid prövas attEn
facto ofta svårthar deförfördelad leverantörhar avslutats. En attlingen

vid länsrätten. Upp-direktupphandlingotillåtenpåtalahinna med att en
kännedomfåravslutad leverantörenoftastnämligenhandlingen närär

för detkännetecknasdirektupphandlingden. otillåten mestaEn avom
samtidigt.avslutas detpåbörjas och iden närmasteatt

58 fråganbehandlatöverprövningsmålhar iRegeringsrätten ett om
härvidDomstolen hardirektupphandlingar.möjligheten överprövaatt

föruttryckförarbetenatill uttalande i att etthänvisat ett synes gesom
förutsätt-upphandlingsförfarande skullefonnbundetpåbörjat envara

dettatillspecialmotiveringenkap. § LOU. Iför talan enligt lning 7
59 riktarstycket främstförstabestämmelsen inämligen "attlagrum sägs

sker påupphandlingpågåendefinnertill den leverantörsig att ensom
lag förutsattkorrekt och idelta på sätt.han kansådant intesätt ettattett
uppfattning inteenligt RegeringsrättensemellertiduttalandeDetta ger

skulledirektupphandling inteinnebärför tolkningstöd att ensomen
för-fårRegelsystemetmed stöd LOU.angripas tvärtomkunna ansesav
rå-till uttryck ikommitjämför de principerså kan skeutsätta att som

3."artikel89/665 EEG ldets direktiv p.
iansökningarnahälftenknappt prövasKartläggningen visar att av

avslutadupphandlingenoftast denanledningensak och är attatt anses
domstolen.beslutstillfallet hosvid

Skadeståndsmål

otillå-kartläggningbehandlar enligt NOU:sskadeståndsmålEndast tre
målutgått iskadestånd hardirektupphandling. Inget ännu ettten om

beroförmodasmål kanantaletdirektupphandling. lågaDetotillåten
med-direktupphandlingfall otillåtenvid ärbl.a. på leverantörenatt av

med riskenkombinationerhålla ersättning isvårigheten attattveten om
fall kä-deträttegångskostnader iersättningsskyldig förbli motpartens
begärabenägenhetförfördelad leverantörsskulle ogillas. Enromålet att

iskadeståndsprocessocksåpåverkas säkerligenskadestånd att enav
lång tid.regel pågår under en

vid otillåtenskadeståndtillerkännasför leverantörSvårigheten atten
skallleverantörenbl.a.på kravetdirektupphandling beror attatt

upphandlande enhetenföljd denskada tillhan liditkunna visa attav

B Halland.LandstingetTextil Service ABMål 1399-1997, Tvättrnannr
9 1992/93:88 101.Prop. s.
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inte följt bestämmelser.LOU:s yrkar ersättning bevisskyl-Den ärsom
LOU1°°dig för skadan. förarbetena till det skallI "För attanges anses

leverantör drabbats skada till följd felet skall han i principatt en av av
ha förlorat kontraktet till följd därav." Lagrådet yttrade sig något kri-
tiskt formuleringen och överlämnade tolkningen densamma tillom av
rättstillämpningen. Vid bedömning den klagande leverantörenen av om
borde ha upphandlingenVunnit vid otillåten direktupphandling finnsen
inga konkurrerande anbud jämföra med hypotetiskatt utan en upp-
handling fár tänkas. Vid osäkerhet anbuden skulle ha utvärderatsom
efter det ekonomiskt fördelaktiga anbudet eller det med det lägstamest
priset kan den grunden vägledande enligt dom frånsägassenare vara en
HD° meddelad i december domskälen framkommer det1998. I att om

uppgifternainte i underlaget vilka omständigheter,går utrönaattav
anbudspriset, kommunen tillmätte betydelse för upphand-utöver som

lingen skall lägsta priset avgörande.vara
har åtskilliga erfaritNOU gånger leverantörer och allmänhetenatt
mycket starkt inför bristen framkomligapå rättsmedel vidreagerar

otillåtna direktupphandlingar. Uppfattningen har framförts till NOU att
vetskapen avsaknaden rättsmedel vid otillåtna direktupphand-om av
lingar har spritt sig bland upphandlande enheter. Risken finns mind-att

nogräknade enheter emellanåt väljer genomföra otillåten di-attre en
rektupphandling hellre riskera invändningar formbundetän att mot ett

62förfarande.

otillåtenAnnat material avseende direktupphandling

Riksdagens har förslagrevisorer i sitt till riksdagen det otill-ansett att
fredsställande det saknas sanktioner bl.a. åsidosättande LOU.att mot av
Remissinstansema instämde sanktioner bör införas föri upphand-att

LOU.‘63lingar iakttagande Konkurrensverket igörs sägerutansom av
sitt otillåtenremissvar direktupphandling de vanligaste ochäratt en av

LOU.allvarligaste överträdelsema av
Östergötlands,Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och

Gävleborgs län har gjort undersökning konkurrens- upphand-ochen av
lingsaspekter avseende kommunal tolkservice. Undersökningen visar

många kommuner anlitar tolkfönnedlingar och tolkar föregåen-att utan

°° 1992/93:88Prop. 103.s.
° Mål r 1441-97, Arkitekttjänst i Uppsala Aktiebolag Heby kommunnr
162Kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, 13 ff.av s.
63 1997/98:RR10, 18.s.

1997/98:RR10, 159.s.
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de upphandling stridi med LOU. landstingDe ingick undersök-isom
ningen har dock samtliga genomfört förenklad upphandling ochen

anlitat.skrivit avtal med den eller de tolkförmedlingar desom
I "Offentlig upphandling kvalitativ undersökning harrapporten en-

angivits flera har kommenterat fenomenet heltatt att struntarom man
och hållet följai lagen kan aldrig bli skadeståndsskyldig. För-att man
söker dock följa lagen miss kan hamna införgör rätta.man men en man
Följande citeras i Stora enheter sitt bästa för följarapporten: gör att
lagen hamnar inför för småfel. De helt i lagenrätta struntarmen som
kan inte någonting åt. Det orättvist förgöra är ansträngerman oss som
oss.‘°6

Kommittén har deltagit granskningsrapportäven Företa-av en som
Riksorganisation FR gjort avseende viss kommunsgarnas en upp-

handling. har låtitFR granska kommunens upphandlingar under 1998
överstigit 80 OOOkr för kartlägga vilket upphandlingsförfarandeattsom

anskaffningamadmföregått kontaktI med de53 procentsom av grans-
kade leverantörerna har kommunen antingen direktupphandlat eller an-

ramavtal.sig gamla utgångnavänt av

Kommitténs bedömning

Kommittén har vid hearingar och sammanträden erfarit såväl leve-att
företrädare för upphandlande enheterrantörer det ärattsom anser

stötande de enheter helt åsidosätter regelsystemet för offentligatt som
upphandling går fria från påföljd. Andra upphandlande enheter som

följasig bestämmelserna kan instämmas till föranstränger domstolatt
i sammanhanget mindre förseelse och riskerar upphandlingen fåratten

bakgrundMot de kartläggningsresultat,göras under-rapporter,om. av
sökningar redovisats kommittén det krävsattm.m. som ovan anser
kraftfulla åtgärder för förhindra och sanktionera otillåten direktupp-att
handling. Kommittén medveten det finns andra länderär attom som
sannolikt har regelefterlevnad. innebär svenskaännu Dettasämre atten
företag diskrimineras i icke omfattning.ringa Om svenska upphandlan-

65 Kommunal tolkservice undersökning konkurrens- och upphandlings-en av-
Östergötlands,aspekter, från länsstyrelsernaRapport i Stockholms, Västra

Götalands och Gävleborgs län, 1 ff.s.
66 Offentlig upphandling- kvantitativ undersökning, 47.en s.
67 femte leverantörVar har i bokstavsordning valts ut.
168 Skårrnan påMarc uppdrag Företagarnas Riksorganisation, efterlevsHurav
lagen offentlig upphandling studieEn Kumla kommun 1998, s.l.om av
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de enheter med samma förlängningenmynt leder det i tillsvarar en
försvagning de svenska leverantörernas konkurrenskraft.av

7.3.3 LOU:s tillämplighet- omfattas en

organisation eller inteLOUav

Statliga och kommunala myndigheter, landsting och kyrkliga kommuner,
vissa offentligägda bolag, stiftelser, föreningar och samfälligheter samt
sammanslutningar flera upphandlande enheter omfattas LOU:sav av
bestämmelser vid offentlig upphandling. Vidare kan företagvissa privata

bedriver verksamhet med särskilt tillstånd upphandlande enhetersom vara
inom försörjningssektorema. Emellertid fortfaranderåder det vissen
osäkerhet tolkningen rekvisiten i kap.l 6 § LOU avgörom av som om en

skall omfattasorganisation bestämmelser ellerLOU:s inte.av
nedanstående tabell redovisasI kartläggning material behandlarsom

frågan viss organisation upphandlande enhet.är attom en anse som

Kartlagt material Antal poster
Rättsfall från forvaltningsdomstol 4

beslut/dom målen:i 2 avslagvarav
l avskrivning

1 avvisning
Ärende hos Konkurrenskommissionen 1

Artikel/notis i upphandlingstidning 2

Totalt 7
Figur Upphandlande enhet

NOU:s bedömning med anledning kartläggningsresultatet ochav
iakttagelser i övrigt

Förhållandevis få överprövningsmål frågan organisationrör ärom en en
Översiktenupphandlande enhet eller inte. de målvisar inget tvåatt av som

föranletti sak har domar till fördel för leverantörerna. Kartlägg-prövats
ningsresultatet jämförasbör med resultaten från tillsynsprojektNOU:s

kommun- och landstingsägda bolag. Hela de20 1275över procent av
bolag omfattades projektet ansåg sig initialt inte upphandlan-som av vara
de enheter. övervägande flertaletDet dessa bolag hävdar de bedriverattav
verksamhet kommersiell karaktär och de därmed inte behöver följaattav
LOU. Detta NOU feltolkning EnligtLOU. NOU:s meninganser vara en av

154



SOU 1999:139 Problembilden via’ oflentlig upphandling

upphandlandei alla kommun- och landstingsägda bolagär stort sett
enheter. det endast omfattasNOU i princip de bolagärattanser som av
lagen elhandelsbolagen1986:753 kommunal tjänsteexport och de s.k.om

omfattasinte LOU.som av
anledning till fåEn så upphandlingar kanöverprövatsatt attvara

relativt leverantörer känner till vilka organisationer korn-utöver-
eller landsting upphandlande enheter. ytterligareEnärstatmun, som-

anledning kan leverantör sällan i tid uppmärksammar på-attvara en en
gående anskaffning och hinner till länsrätt och påtala organisatio-att

torde upphandlande enhet borde följa EfterLOU. attnen vara en som
praktisktavtal slutits leverantörens chanser till upprättelse i domstolär

obefintliga.taget
Enligt kan det acceptabelt leve-NOU:s mening inte attanses vara en

fall få förhål-i vissa inte kan vetskap så grundlägganderantör ettom
lande omfattas ellerorganisation LOU:s bestämmelsersom om en av
inte. Särskilt inte med tanke resultatet i NOU:s tillsynsprojekt som

faktiskt felaktigtvisar det många bolag inte sigäratt som anser vara
upphandlande enheter och därför inte följer LOU.

tillämpar den borde detEn organisation inte LOU trots attsom
direktupphandlingar.genomför i princip enbart otillåtna

Kommitténs bedömning

Kommittén svårigheterna med fastställa organisationatt attanser om en
upphandlande enhet innebär problem för leverantörer och till-är en

frågan domstolsynsmyndigheten. dagsläget kan endastI avgöras av en
skadestånd.i samband med överprövning eller mål Organisatio-en om

följer lagenenligt lag upphandlande enheter inteärner som men som
alltid direktupphandlingar. upphandlingari princip otillåtna Dessagör

dagens regelsystem mycket komma Därmed föreliggeri svåra åt.är att
endast teoretisk möjlighet domstol fastställa organisationiatten om en

upphandlande enhet. Vidare förhållande tillorättvist iär är systemeten
de upphandlande enheter och vinnlägger följasig LOU.attsom om

finansdepartementetm, enlighetNOU har i skrivelse till ien som
beslutmmed överlämnats till kommittén, påpekatregeringens att myn-

digheten behov tillsyn identifiera de organisatio-har i sin kunnaattav
omfattas LOU. hänvisar till den beskrivnaNOUsom ovan pro-ner av

bolag skriftväx-jektet avseende kommun- och landstingsägda samt en

mgKartläggning och brister vid offentlig upphandling,fel 40.av s.
° NOU:s dnr 1999/0187-29.
m Protokoll vid regeringssammanträde 1999-10-14.
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Göteborg.ling mellan ochNOU kommunstyrelsen NOU påtalar i sin
skrivelse 20-tal kommunens bolag inte sigatt ett av anser vara upp-
handlande enhet i strid med NOU:s uppfattning. Några kommunensav
bolag har dessutom upprepade påminnelser underlåtit påtrots att svara
tillsynsmyndighetens enkät ärendet. Kommunstyrelsen påpekari att

bedöma upphandlandekommunen bolagägt äransvaret att ettom av
enhet ligger på bolagets ledning har söka ledning författning-iattsom

rättspraxis och auktoritativa myndighetsuttalanden. Frågan bola-ar, om
bedömning korrekt i sista hand domstol.är prövasgets av

finns förKommittén det behov åtgärder underlättaatt attanser av
tillsynsmyndighetens arbete med skapa ökad regelefterlevnad.att

Annonsering7.3.4 förenklade upphandlingarav

Hearing, undersökningar och avseende annonseringrapporter av
förenklade upphandlingar

Vid upphandling enligt kap. kan den upphandlande enheten enligt6
nuvarande bestämmelser välja mellan infordra anbud med skrivelseatt
eller annonsering.genom

vid upphandlingskommitténsLeverantörerna ansåg, hearingar, detatt
generellt viktigt med krav på påpekadesannonsering. Det detärsett att
föreligger problem med reda på upphandlingar s.k. B-stora att av,
tjänster. behöverDessa värde inte Sker annonseringoavsett annonseras.

den ofta i lokala tidningar vilket det mycket svårt bevakagörs gör att
upphandlingar inom detta område. Vid obligatorisk annonsering ansågs
det bättre elektronisk databas leverantörerna skallatt än atten angavs
bevaka hundratals hemsidor hos de olika upphandlande enheter. Några
inköpare påpekade vikten upphandlingama. Konkur-attav annonsera

ökar vilket medför bättre priser och kvalitet.rensen
Enligt EffekterNOU:s lagen offentlig upphandling"rapport av om

ganska del 44 procent de tillfrågade upphand-storannonserar en av
lande enheterna aldrig eller aldrig upphandlingar undersinanästan
tröskelvärdena. Siffrorna framförallt statliga myndigheter ochavser
kommunala bolag. Bäst på enligt kommu-äratt rapportenannonsera

där 40 vid hälften sinaöver änprocentnerna annonserar mer av upp-
handlingar under tröskelvärdena. framgår de ald-Av rapporten att som

72 Kommunstyrelsens Göteborgsi stad, dnr 1229/98.
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rig visar resultat de det. Andelensämre än görannonserar som som an-
besparingar har kunnat tack LOU i denatt göras är störstser vare grupp

har ökat sedanannonseringen LOU trädde ikraft. Mer 40änsom pro-
leverantörerna ansåg det fördel fler upphandling-cent attav vore en om

annonserades. fjärdedelEn menade effektiviteten skulle höjasattar om
Överdet infördes krav på annonsering i vilket forum helst. 40ett som

de tillfrågade leverantörerna effektiviteten skulleprocent tror attav
höjas det infördes särskilt forum där annonsering obligato-ettom var
risk.

Den vanligaste anledningen till anbud infordras skrivelseatt genom
den upphandlande enheten tycker den uppnår tillräckligär kon-att att

kurrens tillfråga kända leverantörer. Ca 14att procent attgenom anser
annonsering för lång tid och 25 enheten riskerartar procent att attanser

anbud.73få in ohanterlig mängd den enkät liggerI till grunden som
för tillfrågades de upphandlande enheterna hur olika föränd-rapporten
ringar reglerna under tröskelvärdena skulle påverka effektiviteten.av

hälftenNästan krav på nationell annonsering i tidningar ellerattanser
tidskrifter skulle sänka effektiviteten. framföralltDet de upphandlan-är
de bolagen ställer sig negativa till sådan idé. Kommunerna ärsom en

positiva de negativa reaktionerna fortfarandeävenmest övervä-om
ger.

Enligt Industriförbundets Offentlig upphandling kva-rapport en-
litativ undersökning det problem för företagmånga fåär ett stort att
kännedom vilka upphandlingar de skallDe integörs. vetom som var
leta. Flertalet leverantörerna de många gånger missarsäger attav upp-
handlingar de inte fått information upphandlingar påatt ärattp. g.a. om
gång. Tidskrifterna finns på marknaden det fåärsom som prenumererar
på och få överhuvudtaget känner till. Flera de intervjuade leve-som av

informationpå från företagrantörerna har till uppgiftprenumererar som
bevaka upphandlingar inom olika branscher. Informationenatt anses

komma och falli många erhålls information leverantörensent som re-
dan fått kännedom på håll. Vanligast enligt de tillfrågadeär,annatom
leverantörerna, de får information direkt från den upphandlandeatt en-
heten. De små företagen dock ha svårast bevaka marknadenattanses
för offentlig upphandling. Dessa har inte tillräckligt med ochresurser
blir heller inte tillfrågade i utsträckning de ochstörresamma som mer
kända företagen. I undersökning uttalar sig upphandlandesamma en-
heter det föreligger svårigheter med nå med informa-att stora att utom
tionen. tillfrågadeDe enheterna det svårt täcka in denäratt attanser

73 Effekter lagen offentlig upphandling, 55av om s.
m Effekter lagen offentlig upphandling, 33.av om s.
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dagspressenkonkurrens finns på marknaden. iAtt ansesannonserasom
genomslagskraft.dyrt och ha dåligvara en

Kommitténs bedömning

kap.upphandlingar enligt 6annonseringKommittén äratt avavanser
effektivitet.upphandlingens Detför den offentligabetydelse ärstor

medverka denföretags möjlighet iför och medelstoraviktigt små att
föranleda deAnnonseringen får dock inteoffentliga upphandlingen. att

oproportionerligt höga kostnader.drabbasupphandlande enheterna av
dels anbudsprövningen, dvs.dels för självagällerDet attannonsen,

skall Vidaretill väldigt många anbudannonsering leder prövas.som
fram till de berörda ochinformation upphandlingar nåmåste ärsomom

speciellt för småolika hemsidor. försvårarläggas på diverse Detinte ut
offentliga upphandlingen.företags medverkan i den Detoch medelstora

åläggsupphandlande enheterfinns klart behov attattett annonseraav
idag för små ochutsträckningförenklade upphandlingar i änstörre att

påpekadelta. Kommittén villmedelstora företag skall kunna även att
upphandlingarreda på vilkaleverantörerna har ett att ta somansvar

pagar.

förfrågningsunderlagetUtformningen7.3.5 av

NOU:s kartläggning

upphandlande enhetersöverprövningsmålengäller de flestaSammantaget
påtaladeförfrågningsunderlag. kartläggningenutforma sina I ärsätt att

krav-förfrågningsunderlaget uppdelat i undergruppernabrister avseende
kvalifi-kommersiella villkor,specifikation, administrativa bestämmelser,

Sammanlagt finns under helaändringar och övrigt.kationslqav, väsentliga
registrerade."förfrågningsunderlaget" påtalade brister133gruppen

huvudrubrik, indelad i underrubrikerifrågavarandeUnder ärsom
material behandlarfiguren nedan, har kartlagts sådantenligt som upp-

delar.förfrågningsunderlagets olikahandlande utformningenheters av

75 upphandling kvalitativ undersökning, 3Offentlig s.en-
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Förfrågningsunderlag totalt 136 poster

AdministrativaÖvrigt
rbesmmmelser4%Väsentliga ändringar

10%8%
Kommersiella villkorOüubörngakrav

8%7%

Utvard . k.t.. .82233n ener Kravspecififkation
° 25%

Kvalifikationskrav
15%

Figur

Resultat NOU:s kartläggningen avseende kravspecifikatiønensav
förfrågningsunderlagetutformning i

Med rubriken kravspecifikation påtalade brister med anledningavses av
dess utformning. Till exempel kan kravspecifikationer där volym-nämnas
angivelse saknas, visst varumärke eller viss har angivits, deprocess
tekniska specifikationerna har ifrågasatts eller krav på Övertagande av
lokaler, material, personal finns angivna.

Kartlagt material Antal poster
Rättsfall förvaltningsdomstoli 26

beslut/dom i målen: 18 avslagvarav
avvisning1 p.g.a.

avtal tecknats

l avvisning p.g.a.
beslut leverantörom
fattats

upphandlingen6 skall
göras om
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Skadeståndsmål avskrevs l
Ärenden hos NOU 3

Påpekanden från Kommissionen 1
Ärenden hos Konkurrenskommissionen 2

Artikel/notis i upphandlingstidning 8

Totalt 41
Förfrågningsunderlag;Figur kravspecifikation

NOUss bedömning med anledning kartläggningsresultatetav

Förhållandevis många kartläggningen, beträffar kravspecifi-i vadposter
kationens utfomining, härrör från rättsfall. dock svårt förDet syns vara
leverantören framgångnå i domstol det han klagar hänforligtpåatt ärom
till kravspecifikationens utfonnning. endast rättsfallI 6 26 dömdeen av
domstolen till fördel för leverantören. Hela avslag utdömdes totalt18 på
26 mål anhängiggjorts förvaltningsdomstol.vidsom

kan observerasHär tidigare regler beträffande förfrågningsun-att
derlagets innehåll utformningoch mycket tydligare dagens be-änvar
stämmelser. Jämför § med föreskrifter och med5 UF 10 § anvisning-

UR.°arna

Annat material avseende förfrågningsunderlagets kravspecifikation

Riksdagens revisorer sldiver i sin det kan tyckas självklartrapport att
upphandlare inför inköp klart för sig vad skall köpas.att göretten som
fram förfrågningsunderlagAtt för standardiserade och tjänsterta varor

eller för inköp där exakt vad skall köpas behöver hellervetman som
bliinte så komplicerat. andra fall kan uppgiften bli synnerligenI

grannlaga. gäller frågaDet exempelvis i eller tjänsterom varor som
innebär förnyelse och utveckling. Revisorerna har uppmärksamt t.ex.
Banverkets svårigheter med fram kravspecifikationer vidatt ta upp-
handling bansystem. Förfrågningsunderlag för arkitektkonsulterav nya
för byggnationer exempel, eftersom den produktär ett annatnya som

unik.7efterfrågas är
Försvarsmaterielupphandlingar i huvudsak teknikupp-utgörs av

handling, dvs. upphandling högteknologiska produkter och tjänsterav
i eller mindre grad inte existerar vid upphandlingstill-större ännusom

76 Kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, 42av s.
77 1997/98:RR10, bilaga 49s.
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fallet skall utvecklas därefter. ställerDetta särskilda krav påutan upp-
handlingsprocessen. dialogEn behöver oftast föras med eller fleraen
potentiella anbudsgivare förfrågningsunderlagetinnan utsänds syftei

beställaren realistisk uppfattning vad tekniskt ochatt ärge en av som
ekonomiskt möjligt efterfråga i därpå följande upphandling. Dettaatt en
kan svårt åstadkomma inom för 6 kap. hänsynLOU medattvara ramen

anbudsgivare.till kravet på icke-diskriminering av
I Svenska Kommunförbundets skrift Konkurrens för fortsatt väl-

färd beskrivs främst utformningen förfrågningsunderlagen vidav
upphandling vård- och omsorgstjänster i svenska städer.störretreav
Kvalitetskraven problem från beställar-utgöra ävenettsynes om man

åren.sidan sig ha blivit bättre medanser
Enligt Industriförbundets leverantörerna det absolutrapport attanser

viktigaste kravspecifikationen går förstå,är på och denatt att attsvara
prisséitta.‘8°går att

Resultat NOU:s kartläggningen avseende utvärderingskriteriernasav
förfrågningsunderlagetutformning i

Under rubriken "Utvärderingslciiterier" återfinns material behandlarsom
brister påtalats med anledning utvärderingskriteriemas utformningsom av
i förfrågningsunderlaget. Det sig utvéirderingskriteriernasrör t.ex. om
innebörd, precision och rangordning.

Kartlagt material Antal poster
Rättsfall förvaltningsdomstoli 14

beslut/dom i målen: avslag6varav
avskrivningl

avskrivningl attp.g.a.
avtal tecknats

6 upphandlingen skall
göras om

Skadeståndsmål 3

beslut/dom i målen: bifall2varav
ogillandel

Ärenden hos NOU 10

78 Lennart Borghagen, anskaffningPM försvarsmaterielupphandling,om av s.
179Konkurrens för fortsatt välfärd, 81 ff.s.
18°Offentlig upphandling kvalitativ undersökning, 22.en s.-
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Ärenden Konkurrenskommissionenhos 2

Artikel/notis upphandlingstidning 3i

32Totalt
Förfrågningsunderlag; utvärderingskriterierFigur

kartläggningsresultatetsynpunkter med anledningNOU:s av

och ska-hälften det kartlagda materialet överprövningarDrygt avserav
överprövningsmålen sak ochdeståndsmål. Cirka har i12 prövatsav

"upphandlingen skallfördelade mellan avslag ochdomsluten jämt görasär
ogillande.skadeståndsmålen har lett till bifall och till ManTvåom". ettav

framgångenklare för leverantören nå vidkan dra slutsatsen det äratt att
förfrågningsunderlagetutvärderingskriteriema iklagomål än t.ex.mot

reglernaAnledningen härtill kan eventuelltkravspecifikationen. attvara
för-förfrågningsunderlagetutvärderingskriteriemas utformning i ärom

entydiga.‘8‘hållandevis klara och

utvärderingskriteriemamaterial avseendeAnnat i
förfrågningsunderlaget

kommitténs hearing 981218, tyd-Samtliga leverantörer ansåg, vid att
förfrågningsunderlag viktiga. Kritik framfördesliga och klara är mot

Leverantörssidanofta förekommande bristfälliga förfrågningsunderlag.
och viktasutvärderingskriteriema rangordnasunderströk vikten attav

frånframgå lagen så skall ske. påpekadesdet borde Detatt attsamt av
får reda på hur utvärde-inköparhåll det viktigt leverantörenäratt att

upphandlandeoch viktas för denringskriteriema skall rangordnas att
enheten skall ändamålsenliga anbud.

offentlig upphandlingEffektema lagenAv NOU:s rapport av om
enligtframgår fjärdedel de upphandlande enheterna rangordnar,att en av

Ytterligare tredjedel detaldrig utvärderingskriteriema. görutsago,egen en
fall. bildendast ibland. rangordnar i de flestaDrygt 40 Dennaprocent

detbekräftas leverantörerna där drygt 40i ärprocent attstort sett menarav
ovanligt utvärderingskriteriema rangordnas medan 30 procent attatt anser

sker beror enligtdet vanligt eller mycket vanligt. rangordning inteAttär
och brade upphandlande enheterna på de tycker det svårtäratt attatt en

emellertid få det helt enkelt intemetod saknas. inteDet ärär attsom menar
förenligt affärsmässighet rangordna utvärderingslaiteriema.med Detatt

utfallet upphand-kan vidare, leda till läsningar gör attsom avmenar man

m upphandling,Kartläggning fel och brister vid offentlig 44.s.av
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lingen blirinte optimalt. vill helt enkelt ha vissa frihetsgrader vidMan
bedömningen

förfrågningsunderlagenmaterial avseendeAnnat utformning

Svenska Kommunförbundets skrift Konkurrens för välfärd"I fortsatt
beskrivs från leverantörshåll föreligger skif-det problem med vittatt

förfrågningsunderlag.tande kan finnas olikaDet inom kommunsamma
slags förfrågningsunderlag för upphandling slags tjänst iav samma

stadsdelarkommunens olika
Industriförbundets "Offentlig upphandling kvalitativI rapport en-

undersökning de tillfrågade upphandlama medarbetarattanger man
målsättningen få till så likartade förfrågningsunderlag möjligt.att som
På många håll arbetar med försöka standardisera vissa delar iattman
förfrågningsunderlaget. Flera de intervjuade upplevdeupphandlamaav

förfrågningsunderlagen bara omfångsrikare fler flerblir med ochatt
bilagor. Framförallt de små enheterna rädda för ellermissa någotär att

finns svårigheterbryta några regler. det uppenbaraManatt mot attser
författa förfrågningsunderlagetmed bristfällig kompetens. Detatt p.g.a.

framförallt de företagen får problem med och otydli-små rörigaär som
förfrågningsunderlag. anbudsgivandeUpphandlama även attga anser

företag dåli-emellanåt slarvar med sina anbud. Allt kan inte skyllas på
förfrågningsunderlag bekräftar de intervjuade leveran-I sättstortga

upphandlamas bild förfrågningsunderla-svårigheten medtörerna av
gendss

förfrågningsunderlagKommitténs bedömning avseende

underlagFörfrågningsunderlaget definieras kap. etti l 5 § LOU som
för anbud, upphandlande enhet tillhandahåller leverantör.som en en

upphand-Förfrågningsunderlaget omfattar dels de handlingar densom
lande enheten lämnar samband med anbudstiden börjar löpa,iut att
dels eventuella kompletteringar till dessa handlingar. förfråg-Isenare
ningsunderlaget bestämmel-den upphandlande enheten de krav,anger

och villkor den tillämpa vid anbudsprövningen ochattser som avser
under avtalstiden.

82 Effekter lagen offentlig upphandling, 57.av om s.
83 Konkurrens för fortsatt välfärd, ff.81s.
84 Offentlig upphandling kvalitativ undersökning, 26en s.-185Offentlig upphandling kvalitativ undersökning, 22en s.-
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Kommittén förfrågningsunderlaget central betydelseatt äranser av
för lyckad upphandling. förutsättning för detta förfråg-En är atten
ningsunderlaget väl genomarbetat och välstrukturerat. Härigenomär
undviks svårigheter vid anbudsprövning, avtalssknvning och tillämp-
ning under avtalstiden. Upphandlingslagstiftningens krav på förutse-
barhet och öppenhet ställer krav på den upphandlande enhetenstora att
har förmåga formulera förfrågningsunderlag så tydligt ochatt ett som
fullständigt möjligt beskriver omfattningen och de kvalitativa lcra-som

på det skall upphandlas. Anbudsgivare måste få tillräckligtettven som
underlag för kalkyl vilka förkrävsgöra överatt atten resurser som
fullgöra eventuellt kontrakt och den upphandlande enheten måste påett
motsvarande ha möjlighet korrekt bedöma inkomna anbudsätt att samt
kunna följa och utvärdera den genomförda upphandlingen.upp

finnsDet utbredd föreställning det behöverinte läggas nedatten om
så mycket arbete på förfrågningsunderlagen vid förenklad upphandling.
Denna ståndpunkt i allt väsentligt felaktig såvitt gällerär utom upp-
handling mycket enkla och standardiserade och tjänster. Denav varor
problembild redovisas dettapå område enligt kommitténsärsom me-
ning tydlig indikation på upphandlande enheter i utsträckningatt storen
bryter upphandlingslagstiftningens huvudprinciper. Kommitténmot
inser det kan svårt utforma förfrågningsunderlag,även att attvara spe-
ciellt för de tjänstemän sällan upphandlingar. tillämparDegörsom
framförallt reglerna kap.i 6 och därför det viktigt dessa reglerär att är
så klara och tydliga möjligt.som
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7.3.6 Anbudsprövningen

NOU:s kartläggning

"Anbudsprövning" huvudrubrik för den del kartläggningenär ärav som
hänförliga till anbudsutvärderingen. Figuren nedan visar vad kartlagtssom
under kategorin anbudsprövning.

Anbudsprövning totalt 124 poster

Övrigt Formella fel
5% 6%

Utvärderingskriterie
r Nya hänsyn

31% 31%

lågtOrimligt
anbudspns

1%
Skall-krav

Otillbörliga hänsyn15%
11%

Figur 10.

Tillämpning utvärderingskriterierna vid anbudsprävningenav

Under rubriken "Utvärderingskriterier" har kartlagts material be-som
handlar frågor den upphandlande enhetens anbudsutvärdering, dvs.om om
utvärderingen skett i enlighet med upphandlingsreglerna. Till exempel
behandlas frågor rangordning utvärderingslcriterier, det ekono-attsom av
miskt fördelaktiga anbudet respektive det lägsta anbudet harintemest
antagits den eller andra utvärderingsfonnen valts.trots att ena

Kartlagt material Antal poster
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Rättsfall förvaltningsdomstoli 17
beslut/dom i målen: 8 avslagvarav

1 avslag avtalattp.g.a.
tecknats

6 avvisningar attp.g.a.
avtal tecknats

l upphandlingen skall
göras om

rättelse1

Skadeståndsmål 2

dom/beslut i målenzl ogillandevarav
bifall1

Påpekande från Kommissionen 1
Ärende hos NOU 9

Revisionsrapport 1
Ärende hos Konkurrenskommissionen 4

Aitkel/notis i upphandlingstidning 5

Totalt 39
Figur ll; Anbudsprövning; utvärderingskriterier

NOU:s synpunkter med anledning kartläggningsresultatetav

i förvaltningsdomstolAtt klaga på bedömningen utvärderingskriteriemaav
vid anbudsprövningen förknippat med vissa svårigheter. detFörsynes
första det svårt hinna anhängiggöraär målet före avtal tecknats föratt och
det andra visar kartläggningen avslag det klart vanligaste domslutetäratt
vid saklig prövning. I endast två totalt 17 överprövningsmål har leve-av

nått framgång medrantören sitt klagomål.
deI två mål allmän domstol har dock leverantörensprövatssom av

talan bifallits i Anledningen till så många avslagett. meddelas iatt
överprövningsmålen kan det ofta komplicerat bedö-t.ex. att är attvara

det ekonomiskt fördelaktiga anbudet har antagits.mest Dom-ma om
stolen måste vid dessa bedömningar ibland sig in på mycket kompli-ge
cerade och avvéigningaflomfattande tekniska och ekonomiska

186Kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, 45av s.
66l
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vidutvärderingskriteriernas bedömningmaterial avseendeAnnat
anbudsprövningen

upphandling deför offentligde bärande principernaEn är att upp-av
förhållande till leverantörerna. En-objektiva ihandlande enheterna är

upphandling kanEffekter offentliglagenligt NOU:s rapport av om
vid anbudsutvärderingenför objektivitethåll förutsättningarnapå sina

tredjedel, leverantörer-andel, knapptifrågasättas. ganskaEn stor aven
förfråg-i deföljer de kravinköpama inteatt egnasom angesna menar

defemtedel leverantörernaningsunderlagen. Nästan attanseraven
anbudsutvärderingendobjektiva vidupphandlande enheterna inte är

upphandling kvalitativIndustriförbundets OffentligI rapport en—
de intervjuade leverantörernaframgår flertaletundersökning att av

Vidarevärdera anbuden varierar.kompetensen ochavgöraattattanser
sak-vilket iblandför bra utvärderingkrävs tid och intresse göraatt en

upphandlandedeFlera de tillfrågade leverantörerna attansernas. av
får alldeles förochofta avviker från sina krav prisetenheterna storatt

miljö-Ofta krävsmiljömedveten kostarbetydelse. Att enpengar.vara
betala för. Mångabeställama bereddadetpolicy inget är attärmen som

miljöpolicy får vid anbudsprövningen.vikt dennafrågar sig hur stor
viddet svårtde tillfrågade upphandlamaFlera är attatt enanserav

företag.små ochbedömninganbudsutvärdering rättvisgöra storaaven
kvalitets-uppfylla krav påproblem medsmå företagen harDe attstora

företagvärdera dessamiljöpolicy. skallsäkring och Hur som manman
detkan redovisakostnadseffektiva inteduktiga ochärvet sommen som

förfrågningsunderlaget.88efterfrågats i

tagits vid anbudsprävningenNya hänsyn har

behandlarsådant materialhänsyn" har kartlagtsUnder rubriken "nya som
kananbudsprövningen.hänsyn/krav tillkommit vid Detfrågor t.ex.om nya

upphandlingsfor-till prisethänsyn tagitssig än trots attröra annatattom
fall därhandla fall därvalts. kananbudspris" Det"Lägsta även ommen

för upphandlingen.förändrat förutsättningarnaförhandlingar väsentligen

material AntalKartlagt poster

Rättsfall förvaltningsdomstol 19i

avslagbeslut/dom i målen: 3varav

87 upphandling,lagen offentlig 57.Effekter s.av om
88 undersökning, 29 ff.upphandling- kvalitativOffentlig s.en
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3 avvisningar attp.g.a.
avtal tecknats

4 avskrivningar p. g.a.
avtal tecknatsatt

3 rättelse

6 upphandlingen skall
göras om

Skadeståndsmål 4
beslut/dom i målen: ogillande1varav

bifallits2

1 delvis bifall

Kommissionens påpekande 2
Ärende hos NOU 4
Ärende hos Konkurrenskommissionen 6
Artkel/notis i upphandlingstidning 6
Totalt 41
Figur Anbudsprövning;12; hänsynnya

NOUss bedömning med anledning kartläggningsresultatetav

Om hänsyn""Nya tagits vid anbudsprövningen det förhållande-synes vara
vis enkelt påtala och nå framgång. Det gäller dockatt under förutsättning

Äventalan hinner anhängiggöras före avtalatt tecknats. här torde detta
bero på reglerna tämligen enkla tillämpaatt är och det förhållandeiatt att
till förfrågningsunderlaget många gånger uppenbart krav ellerär om nya

upphandlingenhänsyn tillförts

Annat material avseende tagande hänsyn vid anbudsprövningenav nya

Av Industriförbundets "Offentlig upphandling kvalitativrapport en-
undersökning" framgår flera leverantörer valet leverantöratt tror att av

subjektiva bedömningar.styrs bekräftasDetta de intervjuadeav av upp-
handlama med lätthetsäger kan värdera anbudenatt till förmånsom man
för visst företag. Man detett tror även görs.att

Det viktigt de upphandlande enheterna utformaratt någon fonnanses
utvärderingssystem. Värderingssystem nödvändigt förär lik-av att en

artad bedömning anbuden skall kunna genomföras. blirDetav annars

89 Kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, 46av s.
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upphandlamaindividuellt hur bedömer. intervjuadeDe attanserman
försökerdet idag finns något bra utvärderingssysteminte attmen man

utfor-dock det gårfram sådant. Flertalet tillfrågade intesäger att attta
från företagen.utesluter ifrågasättandeett systemma som

utvärderingen derasefterlyser "feed-back" avseendeFöretagen av
dåli-Upphandlama tycker företagenbud och då inte enbart priset. äratt

med-utvärderingsunderlagen dock ökadpå efterfrågaatt anas enga
9°vetenhet.

Kommitténs bedömning avseende anbudsprävningen

förhandhur upphandlande enheter tillämpar sina på angivnaFrågan om
de upphandlande enheternasutvärderingskriterier kopplat tillär nära

Utvärderingskriteriemafönnåga utforma förfrågningsunderlag. äratt
med kvalifikationslcraven. Detofta oklart formulerade och blandas ihop

utvärderingslqi-regel upphandlande enheterär närmast attatt angeren
detinbördes rangordning. Kommitténteriema utan varaanseranges

inbelagt alltför upphandlande enheter tillåter sigmånga vägaattatt
för-iandra omständigheter vid anbudsprövningen de angivitsän som

sådant förfarande striderfrågningsunderlaget eller i Ett motannonsen.
detlikabehandlings- och transparensprincipen. Kommittén attanser

tydlig-finns behov regler ålägger upphandlande enheter attett av som
utvärderingskriterierna.göra

upphandlingAvbruten7.3.7

NOU:s kartläggning

be-upphandling" har kartlagts materialUnder rubriken "avbruten som
enheten valt avbryta upphandlingen.handlar fall där den upphandlande att

anbudupphandlingar avbrutits efter dethandlarDet attt.ex. om som
bättre alternativ finns. Vidareinlämnats enheten vill utredaatt omp.g.a.

upphandlingen förfall den upphandlande enheten avbrutithar kartlagts där
upphandlingenkontraktet den deltagit isedan lägga på reginatt egna som

enligt den klagande vunnit.intemen som

90 upphandling kvalitativ undersökning, ff.Offentlig 20s.en-
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Kartlagt material Antal poster
Rättsfall förvaltningsdomstoli 4

beslut/dom i målen: l avvisningvarav
avslag1

2 upphandlingen
skall göras om

Skadeståndsmål ogillades 2

Kommissionens påpekande l
Ärende hos NOU l
Ärende hos Konkurrenskommissionen l

Artkel/notis i upphandlingstidning 2

Totalt 10
Figur 13; Avbruten upphandling

Efter det lämnatNOU sin fel och brister tillatt Kommittén harrapport om
NOU skriftligen besvarat fråga avseende avbruten upphandling. NOUen
har i denna fråga vid nämndsammanträde den 18 maj 1999 uttalat att
nämnden upphandling inte får avbrytas sakliga skäl,att utananser en som

det inträffar omständighet den upphandlandet.ex. enhetenatt inteen som
kunnat råda börDet dessutom observerasöver. avbrytandeatt ett av en
upphandling kan innebära brott de gemenskapsrättsliga principernaett mot

lika och rättvis behandling leverantörerna förutsebarhetsamtom av om
transparens. I understryker NOU det naturligtvis tillsvaret att är upp
den upphandlande enheten själv bedöma den vill konkurrensutsättaatt om

verksamhet eller driva den i regi. denOm upphandlande enhetenen egen
väljer påbörja offentlig upphandling "bör förfarandet så forbe-att en vara

det med hög grad sannolikhet kan leda tillrett någon anbuds-att attav av
givama på det förfrågningsunderlageti angivna grunderna erhåller kon-
traktet eller, det fråga regi, tilldelasär uppdraget. Anbuds-om om egen
givning inte sällan förenat med kostnaderär eftersom leverantörenstora
vill lämna in så konkurrenskraftiga anbud möjligt. Anbudsgivaren bärsom
risken för någon erhåller upphandlingskontraktet bör,att enligtannan men
NOU:s bedömning, behövainte bära risken för upphandlingsförfarandetatt
avbryts i strid med LOU. För uppfylla kravet på förutsebarhet kan denatt
upphandlande enheten i förfrågningsunderlaget det eventuelltange som

mkan leda till upphandlingens avbrytande.

9‘ NOU:s dnr 1999/0077-21.
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överprävningsmålPraxis i

beslutatdomstolenupphandling haravbrutenmål avseendeföljande tvåI
upphandlingen skall görasatt om.

skallupphandlingbeslutathar görasi Norrbottens länLänsrätten att en
omm. harförstupphandlande enhetendenframkommerdomenAv att

samtligaförkastabeslutatanbud harbeslutat attatt anta ett senaremen
räknefel viddelsanbudsförfråganoch gå medanbud ettut p.g.a.en ny
tillföravilldärför deoch delsmaterialkostnadenberäkning att upp-av

klagandeoch kvalitet. Denmiljönämligenlcriterierna,handlingen nya
ochfelräkningenvitsordadebesluta denskall rättasyrkar länsrätten attatt

kriterieriakttagande demeddärefter fullföljsupphandlingenatt somav
enbartanbuden värderastillämpat, d.v.s.dessförinnankommunen att

felaktigheterkonstateradetillfann med hänsynutifrån priset. Länsrätten
anbud. Länsrättenfå möjlighet ingeanbudsgivare böralla attatt nya

upphandlingen skallbeslutade görasatt om.

193 skallupphandlinghar beslutat görasJämtlands läniLänsrätten att en
enhetenupphandlandeföljande.framkommer DenlänsrättsdomenIom.

lägstahade detdenneanbud, enligtklagandesdenhar inte antagit som
kriterierandraåberopande delvismed änenhetenstället harpriset. I av

anbud från kommunensvaltförfrågningsunderlageti ettangettssom
pris.högre Länsrättenverksamhetsförvaltning till attavsevärtett uppger

ha antagitLOUkap. 4 §får ha brutit 1enheten attmot genomanses
då någotförhållande ochsådantanbud. "Vidverksamhetsförvaltnings

uppgifterinhämtadeframgårupphandlingsavtal såvitt ännuskriftligt av --
upphandlingen bör om".länsrättenundertecknats görasinte attanser

94 variavkunnat dommålhar ii SundsvallKammarrätten samma
skallupphandlingenbeslut göraslänsrättensöverklagandet att omav

hurbakgrundframför allt ettavslagits. Kammarrätten motatt avuppger
sammanträdeungdomsnämndensbarn- ochledamot vidyrkande enav

kanupphandlingen inteefter proposition antagitsutformats och att anses
verksamhetsforvaltningensmed beslutavslutadavbruten att antautan

192 Luleå kommun.Bergqvist 6 Co ABMål Elbolaget2937-96,nr
193 Östersunds kommun.FritidUppdrag Lit ABMål 1010-97nr
94 meddelad 1997-12-19.Mål 3297-1997nr
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anbud. Kammarrättens avgörande står fast sedan Regeringsrätten inte
beviljat prövningstillstånd.

följandeI två mål avseende avbruten upphandling har domstolen avvisat
eller avslagit leverantörens talan

95Länsrätten i Stockholm har i beslut varigenom leverantörens talanett
avvisades uttryckt det följandepå sätt.

"Det krävs således inte upphandling måste komma tillståndatt elleren
utlyst anbudstävling måsteatt resultera i anskaffning. Enligt 7en en

kap. 1 § andra stycket LOU upphör länsrättens möjlighet till överpröv-
ning vid den tidpunkt då avtalet upphandling slutits. Mot bakgrundom

vad anförts får LOU emellertid också innefattaav som nyss ettanses
hinder överprövning upphandlingenmot avbrutits.även när Däremot är
det så huvudregeln i LOU affärsmässighetatt vilken kommit tillom
uttryck i 1 kap. 4 § LOU kan användas prövningsgrund beträffandesom
frågan huruvida enskilt fall avbrytandeett upphandlings-ettom av av
förfarande godtagbart ellerär inte. Såsom följer kap.7av
6-8 LOU emellertid detta frågaär talan får föras vid all-en varom

domstol. Mot bakgrundmän det anförda finner länsrätten attav ovan
hinder för föreligger,överprövning varför Colibri Medical AB:s ansö-
kan skall avvisas."

Upphandlingen prövades i målet avbröts enligt domen förklar-medsom
ingen att

"En leverantörerna har fått påminnelse vårav som om annons om upp-
handling har inte inkommit med anbud.tyvärr Leverantören frågai an-

ha betydelse för upphandlingen. Vi därför vi inte kanses attanser
genomföra affärsmässig upphandling deras medverkan ochutanen att
det enda konsekventa alternativet lägga upphandlingär ochatt taner

den ...."om

Den klagande yrkade vid länsrätten den upphandlande enhetenatt
skall förpliktigas återuppta och avsluta den påbörjadeatt upphandling-

Länsrätten gick inte in på anledningen till enheten avbröten. att upp-
handlingen hänvisade i den delen till allmänutan domstol. Länsrätten
konstaterade hinder förelåg för överprövning eftersomatt upphandling
avbrutits. -

Kammarrätten 96i Stockholm har i beslut uppgivit följande.ett

9‘ öMål 8699-98 Colibri Medical AB Stockholms läns landsting, meddeladnr
1998-09-14.
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denfunnitdenskall länsrätten,§ LOU att"Enligt kap. 27 upp-om
beslutabestämmelse i LOU,någonbrutit atthandlande enheten mot
sedanförstden får avslutaseller rät-skallupphandlingen göras attom

upphandlandeåläggamöjligtemellertid intetelse gjorts. Det attär en
heller detupphandling. Inteavbruten ärredanställa inenhet att en

eftersomskallupphandlingavbruten görasbeslutamöjligt attatt om,en
fullföljaupphandlande enhetförskyldighetfinns någon attdet inte en

fåanbudsgivareförmöjligtsåledes inte attupphandling. Det är enen
avbrytaupphandlaren valtkap. 2 § LOUenligt 7 atträttelse när upp-en

sådanskadestånd iutkrävaanbudsgivarenkanhandling. Däremot en
situation.

kanupphandlingklartdetmeningEnligt kammarrättens är att en
likhetfinner, iavbrytande. Kammarrättenavslutas även ettgenom

upphöröverprövningtillmöjlighetlänsrättensmed länsrätten, att
förfarithar såledesavbrutits.upphandling Länsrättendåäven en

överprövning".ansökanbolagetsden avskrivitriktigt då om

iskadeståndsmålPraxis

föreligga:skadeståndsskylighetmål harföljande två ansettsI

97 avseendeskadeståndbifallit talanhartingsrättLindesbergs enomen
motivering.följandeupphandling medavbruten

,för inteorimligt,måste detmening att"Enligt tingsrättens somanses
affärsmäs-regelnfrångåendemedstötande, kommunensäga att omav

egenregiverk-påföljdsfritt kananbuden,prövningensighet vid geav
uppdragetanbudsgivare,deltagitalltsåsamheten Masugnen, somsom

of-för justtalarskälsakligafinns ingaarbetet. attutföra Detatt som
upphandlingsförfa-vidsärställningskulle få intagaaktörerfentliga en

därvid gjorttävla ochmarknadenväl har inbjuditdessarandet attnär en
därför kunnabörgällande reglerna i LOUanbuden. Deprövning nuav

detta fall".itillämpas även

198 domändrade tingsrättenstillöverklagades Göta hovrättDomen som
bifall.käromålet Hovrättenlämnadeoch utan uppger

på-orimligt kommunentyckasanfört kan dethar atttingsrätten"Som
egenregiverk-affärsmässighet ochpåfrångå kravetföljdsfritt kan ge

96 meddeladTäby kommunTeknik ABVärrnelandMål 87-1999,nr
1999-04-14.

V med-kommun,LindesbergsAktiebolagUtbildning342/94,Mål IWTnr
1996.03-22.delad

98 meddelad 1999-03-16.189/96,Mål Tnr
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samheten uppdraget. Ett sådant förfarande kan hävdas stå stridi med
lagens övergripande syfte, tryck på offentligasättaatt och sti-organ
mulera Åtill ökad konkurrens inom den offentliga sektorn. andra sidan
kan det ifrågasättas det verkligen har varit lagstiftarens avsiktom att
den myndighet beslutar sig för inleda upphandlingsförfaran-att ettsom
de förpliktad härtill, verkligenutan att skall bli så bunden dettavara av
beslut myndigheten inte kan ångraatt sig och avbryta upphandlingen

riskera skadeståndsskyldighetutan att tredjegentemot motsvaran-man
de det positiva kontraktsintresset. En sådan tolkning skulle inte stimule-

kommunerna ifrågasätta den verksamhetenatt och inbjuda tillra egna
konkurrens. Väl kunde vidextern avbruten upphandling tänkaman en

sig den vållat anbudsgivare kostnaderatt för i onödanatt upprättasom
anbud blir ersättningsskyldig förett dessa kostnader."

Hovrättens dom har överklagats till HD.

dom 99I meddelad Stockholms tingsrätt den upphandlan-en attav anges
de enheten inte ådragit sig skadeståndsskyldighet den avbrutitnär en

upphandling bilbudstransporteröppen för tjänsterna skall utförasattav av
inom landstinget. hovrätt2°°Domen överklagades till Sveaorgan som

fastställde tingsrättens domslut landstinget inte ådragit sig skadestånds-att
skyldighet. Hovrätten pekar på förhållandet landstinget inte hadeatt
behövt iaktta LOU:s bestämmelser landstinget från början valt låtaattom
den regin handha Vidare "Av det förhållandettransporterna.egna uppges

Landstinget och Translandatt inte skilda juridiskautgör följerpersoner
vidare Landstinget och Translandatt inte kan teckna avtal med varandra;

och juridiska kan inte sluta avtal med sig själv. Moten samma person
denna bakgrund kan Landstingets beslut låta Transland handha verk-att
samheten inte betraktas upphandlingsbeslut i denett meningsom som
Lillebil gjort gällande. Upphandlingen skall i stället ha avbrutits tillanses
följd Landstinget valt driva denatt ifrågavarande verksamhetenatt iav

regi". Hovrätten vidare "LOU innehåller inga reglerattegen uppger som
förbjuder den upphandlande enheten avbryta upphandlingen. Somatt
tingsrätten har konstaterat innehåller hellerLOU inte någon bestämmelse

skadeståndsansvar för den upphandlande enheten i situationer dåom
upphandlingen avbryts. Frågan har, vilket tingsrätten också har påpekat,
varit föremål för överväganden inte lett till lagstiftning. detAv sagdasom
kan någon slutsats inte dras gällande lagstiftningän inteatt stödannan ger

Lillebils i andra hand gjorda påstående Landstinget har ådragitatt sig

199Mål 7-622/97, Lillebil Aktiebolag Stockholms läns landsting, meddeladnr
1997-12-08.
2°° Mål T 20-98 meddelad 1998-12-22.nr
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detpåupphandlingenavbrytaLOUenligtskadeståndsskyldighet attgenom
skedde".sätt som

till HD.överklagatsdom harHovrättens

upphandlingavbrutenavseendesynpunkterNOU:s

förvaltnings-intekanbeslutetdomskäl ikammarrättens enEnligt ovan,
tillfalldessahänvisar iavbrutitsupphandling utandomstol pröva somen

hittills hardomarskadestånd. Detalanochdomstol somallmän omen
skadestånds-uppstårdet inteinnebärdomstolallmän attfrånmeddelats

upphand-inlettavbrytaförsig ettbeslutar attkommunskyldighet när en
regi. AVibedrivasverksamhetenlåtaställetoch ilingsförfarande egen

avbrytabeslutettill attanledningeninteframkommerdomskälen att om
målet.utgångenförbetydelsehaft någonhar av

ochupphandlingpåbörjat ut-enhetupphandlandefalldetI enen
underlagetiangivitskriteriermed deenlighetanbuden ivärderar som

hänsyn,upphandlingsförfarandetavbrytersedan nyap.g.a.sommen
förfaran-NOU,regin, attför denövertalighetavseende anseregnat.ex.

och LOU.transparensprincipenstriderdet mot
vidkunde"välmåletanförde i nämnt att av-enhovrätt manGöta
kostnaderanbudsgivarevållatdensigtänkaupphandling attbruten som
för dessaersättningsskyldigbliranbudonödani upprättaför ettatt

däronödigafalldekandetta en-Enligt synsättkostnader." somanses
tillhänvisarskäl. Hovrättensakligaupphandlingenavbryter utanheten

ochförsörjningssektominomupphandlingarvadmöjlighetdenna avser
fall.dettafinns ilagstöd intenågotattuppger

2°‘bestämmelserbeslutatsharTysklanddet ierfaritharNOU att om
gällandekanskadeståndskrav görasföljande. an-innebär avbl.a.som

förkrävaskanErsättningbeaktats.haranbud intebudsgivare, vars
upphand-delta iövrigtanbud och iförbereda attförkostnader ettatt

påver-harnegativtförfarandereglemaåsidosättandetlingen, ett avom
den-sidanVidkontraktet.tilldelasmöjlighetanbudsgivarens att avkat

förelig-kontaktsintressetnegativaintill detersättningtillmöjlighetna
kontraktsintressetpositivadettillersättningtillmöjlighet uppenger

leverantörenförbeviskravmed högredåmen

20 januari 1999.med 1från ochgällersom
ff.21upphandling,202 offentligvidoch bristerfelKartläggning s.av
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Kommitténs bedömning avseende avbruten upphandling

Kommittén avbrytande påbörjade upphandlingar sak-att utananser av
liga skäl skadligt för både leverantörerär och upphandlande enheter.

förlängningenI kan det leda till leverantörerna förtroende tillatt tappar
viss upphandlande enhet eller i fall till upphandlingen i sinvärstaen

helhet. På lång sikt kan konkurrensen vid offentlig upphandling komma
försämras.avsevärtatt

Kommittén dock det föreligger sakliga skäl skall denattanser om
upphandlande enheten ha avbryta upphandling.rätt Det måsteatt en
finnas möjlighet för upphandlande enheter avsluta upphandlingaratten

enheten inte längre har eller inte har råd till. Enheterna börnyttasom av
dock innan de går i upphandling ha inställningen och insiktenut atten
upphandlingen skall och kan genomföras. Eventuella avvecklings- och
omställningskostnader bör normalt inte framstå överraskningsom en

leverantör vinner anbudstävling konkurrensi med egenregi.om en en

7.3.8 Fler taleberättigade

Rapporter, påundersökningar områdetm.m.

Riksdagens revisorer har föreslagit talerätt för tillsynsmyndighetenatt
och branschorganisationema bör Revisorerna denövervägas. attanser
enskilde leverantörens beroendeförhållande kan leda till han inteatt
väcker talan upphandlande enhet bryter upphandlings-mot moten som
reglerna. Remissinstanserna delade frågani talerätt. Offentligavar om
upphandlare och deras organisationer negativa till talerätt framför-var
allt för branschorganisationema för tillsynsmyndigheten.ävenmen
Andra organisationer, branschföreträdare tillsynsmyndighe-samtsom

talerättvari sina remissvar positiva till utökadten
harDet under hösten 1999 motionerats i riksdagen tillsyns-attom

myndigheten och branschorganisationema bör talerätt delsges p.g.a.
leverantörernas rädsla för svartlistning, dels ökad regelefterlev-p.g.a.
nad.2°4

203Risdagens revisorers förslag till riksdagen, 1997/98:RR10, 17.s.
2° 1999/2000:Fi805 och 810.
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upphandlingoffentligEffekter lagenEnligt NOU:s rapport omav
påklagaleverantörernahar omkring 40 övervägt attprocent upp-enav

harOmkringavstått. 20överprövninghandling procentmengenom
främstaskadeståndstalan.föra Detavstått frånövervägandeefter att

från begäraskulle avståelleravståttorsak till leverantörerna attatt
upphandlande enheterna.deför svartlistasrädslaöverprövning är att av

riskerardetillfrågade leverantörerallaOmkring 60 attprocent anserav
upphandling. Deklaga påde skullesvartlistadebliatt som av-enom

det svårttill domstolstått från är at vetaäven attatt om mananser
upphandling skerbedömaoch det svårtskulle få ärrätt attatt enom

krångligtförfarandetgällande regler. Fleraenligt äräven attanser
upphandling kva-OffentligIndustriförbundetsEnligt rapport en-

tillfrågade leverantörernafå deundersökning framgårlitativ att av
felaktigheterdenågotde har möjligheterupplever göraattatt som

deintervjuadedeupphandlande enheter. Mångabegås attanseravav
eller medvetnaokunskapupphandlaresblivit drabbadehar avstegav

skulleanmält ellerhar dockbestämmelser. Fågällande regler ochfrån
för dennaenhetenupphandlandeanmäla dentänka sigkunna attatt

beroendeförhållandede står iuppleverMångabrutit LOU. ettattmot
vidutesluta företagmakteneftersom de harupphandlarnatill ettatt

viddels förtillfrågade räddaupphandling. nästaDe attärnästa upp-
få ingåminska sina chanserinbjuden, dels förblihandling inte attatt

enheten.upphandlandeavtal med den

kartläggningNOU:s

enligtTalerätt LOU

talerätt i dom-harendast tänkbara leverantörerEnligt detLOU är som
lyder:kap. § LOUDefinitionen begreppet leverantöri l 5stol. av

eller till-utför arbetentillhandahåller ellerden"Leverantör: varorsom
särskilda falleti dethan varit denhandahåller tjänster inteäven somom

upphandlats."tillhandahållit eller utfört det som

205 upphandling,offentlig 42.Effekter lagen s.av om
2°° undersökning, 40.upphandling kvalitativOffentlig s.en-
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Praxis i överprövningsmål

Att underleverantör inte innefattas i definitionen leverantör enligten av
LOU framkommer i dom 207.meddelad Kammarrätten i Sundsvallen av
Uppfattningen grundas på direktivens och LOU:s ordalydelse förar-samt
betena till LOU. Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd.

finnsDet antal beslut avseende branschorganisationersett m.m. an-
sökan överprövning för medlems räkning. Domstolen har iom en
samtliga fall den sökande inteuppgett leverantöratt är att anses som en
och ansökan har i enlighet härmed inte i sak. Dentallaboratori-prövats

Riksförenings har ansökt överprövning ocht.ex. Länsrätten iemas om
mKristianstads län konstaterar i beslutet den klagandeatt är en

branschorganisation och inte leverantör och har därför inte heller rätten
hos länsrätten ansöka omåtgärderatt enligt LOU.

Praxis skadeståndsmåli

Den praxis finns från allmän domstol väl medstämmer överenssom
uppfattningen hos förvaltningsdomstolama vad tolkningenavser av

2°9begreppet leverantör. Svea hovrätt uppger
"att med leverantör i lagens mening anbudsgivare och anbudssö-avses
kande denäven lämnasamt anbud eller ansökaavsett att attsom attom
få lämna anbud till följd felet i upphandlingen inte kunnat göramen av
detta. Såsom tingsrätten har konstaterat följer sådan bedömningen av
syftet med lagstiftningen offentlig upphandling och de uttalan-om av
den gjorts i EG:s upphandlingsdirektiv och i förarbetena till lagensom

offentlig upphandling. Eftersom Svenska Väg ostridigt inte tillhörom
någon de nämnda kategorierna Svenska Väg inteär le-attav anse som

lagensi mening."verantör Tingsrätten i mål detattuppgav samma
"skulle föra för långt till leverantör hänföra underentrepre-att även en

inte haft intressenör få kontrakt upphandlingen."attsom av om
HD.Domen har överklagats till

2°7 Mål 21 13-1997, Broform AB Vägverket.nr
2° Mål 816-95.nr
209 Mål T 1009-98, Svenska AB Danderyds kommun.vägnr
21°Kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, 28av s.
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talerättavsnittetavseendeKommitténs bedömning om

överprövnings-mångaileverantörererfarenhetkommitténs attDet är
denocksåmån parten.och i viss ärupplever sigmål svagarevara

fallet. I Sve-såbevis på ärytterligare attsvartlistningRädslan för är ett
Sedanöverprövningar.haft mångainternationelltdock,har virige sett,

anhängiggjortsmål400har1994januariikraftträdande 1lagens ca
antaletdockminskarstatistikNOU:sförvaltningsdomstol. Enligtvid

leve-60kommerunder 1999beräknarmål. NOUanhängiggjorda att ca
bakgrunddockbör attöverprövning. Det motansöka avrantörer sesom

direktivstyrda3 500årligenenheterupphandlande gör00010 caca
upphandlingar.förenkladeupphandlingar 000200och närmare

vägledning,juridisktilltillgångoftaharenheternaupphandlandeDe
småoftaförbundsjurist. Leverantören,ellerkommun-t.ex. engenom

företa-eftersomunderlägeihamnariskerarföretag,medelstoraoch att
biträde.juridiskttalanförregel sini utanget egen

frånerfarenheterÄven kommitténs attenligtavstårföretagstörre
skä-enkladetskadestândsprocesserdrivaelleröverprövningbegära av

enstakahögre tappatvärderas änkundrelationer ettlångsiktigalet att
helaupphandlingförlorad äventyrakanmindre företagkontrakt. För en

processlystna.företagdessa ärvilket kandess existens göra att mera

Överprövning forsvårframkomlig väg7.3.9 en
leverantörerna

upphandling,avslutadäverprävningsärendenAvvisning a.p.av
återkallelse talan m.m.av

förvaltnings-meddelatsavgörandendevisarFigur 2 att avsomavovan
endast 49det procentkartläggningeni äroch ingårdomstol somcasom

elleravslagitsÖvriga avskrivits,antingenhar51sak.ihar procentprövats
sakihar ärmålet inte attprövatsanledningenvanligaste attDenavvisats.

avtalellerfattatsleverantör attbeslutefter detinkommitansökan att om
kartlagdadesamtligaskett i 32har procenttecknats. Dettahar avav

2 Daily.ElectronicTenderiannonseringarAntalet
Anbuds-m utgivareoch ansvarigChefredaktörElg,med StefansamtalKälla: av

joumalen.
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överprövningsmålen. Andra anledningar den klagande saknar tale-är att
LOUrätt, inte tillämplig, den klagande har återkallar sinanses ansö-vara

kan eller den upphandlande enheten har avbrutitatt upphandlingen.
åtskilligaI fall har leverantörens talan länsrättenprövats av men

kammarrätten har vid överklagandet inte kunnat upphandlingenpröva
eftersom avtal då har tecknats.

2Länsrätten i Vänersborg har avslagit leverantörens ansökan om
överprövning domi 1998-12-18 och godkände upphandlingen. Leverantö-

överklagade länsrättens beslut. beslutetAv i kammarrätten framkom-ren
denna inte kunde överklagandetatt eftersompröva den upphandlandemer

enheten fattade beslut leverantör och tecknade avtal med denneom samma
dag dom.länsrätten meddeladesom

Kommitténs bedömning avseende i allmänprocessen
färvaltningsdomstøl

Det sammanlagda resultatet kartläggningen visar överprövnings-attav
instrumentet inte kan tillräckligt effektivt beträffande leverantö-anses

möjligheter tillvarata sina rättigheter.att Nära tredjedelrernas en av
samtliga kartlagda mål har avvisats, avskrivits eller avslagits p.g.a. av

avtal med leverantör ingåtts elleratt beslut leverantör fattats. Tidenom
mellan beslut leverantör och avtalets tecknande uppenbarligenom var
för kort för dessa mål skulle ha kunnatatt i sak. kombinationIprövas
med de bevissvårigheter föreligger i skadeståndsprocess kansom man
förmoda flertal regelöverträdelser,att medett anledning de avvisadeav
överprövningsmålen, aldrig kommer beivras.att

EG-domstolen förhandsavgörande den 28 oktober 1999 Alcatelav
m.fl. lämnat för kommittén viktigtett avgörande. EG-domstolen påpe-
kar medlemsländerna skyldigaatt tillhandahållaär prövningsför-att ett
farande vilket klaganden kan utverka, förutsättningarna förgenom om
detta uppfyllda, undanröjandeär beslutet viss leverantör.att utseav en
Detta gäller oberoende klagandens möjlighet erhålla skadeståndattav
efter det avtal slutits med den utseddaatt leverantören. "Då beslutet att
tilldela kontraktet och ingåendet kontraktet i praktiken sammanfal-av
ler, saknas i sådant förvaltningsbeslutett de berördasystern ett kansom
få kännedom och skulle kunna bli föremål för talanom som en om un-

3 Mål 3642-98E.
2 Kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, 30.av s.
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89/665.25direktivoch b iartikeli 2.1föreskrivsdanröjande, såsom a
med-frånersättningbegäraberörd kanDomstolen erinrar partattom

föreskrivnadeninte inomgenomfört direktivenintelemsstat som
fristen.

Sverige i tvådras slutsatsenkan möjligendenna dom attAv avseen-
till-Myndighetersåtaganden EU.till sinaden inte lever gentemotupp

sekre-kap. 10 §anbudssekretess i 8förlängdreglernalämpning omav
förbehövshandlingarkan hindra leverantörernatesslagen utatt som

enligt LOUVidare finnsleverantör.valöverklaga beslutetatt avom
teck-avtal med denneochleverantörbesluthinderinget tasattmot om

dennakonsekvensernavill påpekaKommitténdag.på att avsammanas
sitttill detta iåterkommaochytterligareutredasdom måste attavser

för leverantö-svårtdetomständighetarbete. görfortsatta En somannan
försörjningssekto-företag inomprivatatillvara sin ärrätt attatt tarer

det be-offentliggöraskyldigaföretag intestatligaoch vissa är attrema
Kommit-upphandlingsbeslutet.grund förligger tillslutsunderlag som

medbl.a.1999:06 arbetarJu över-ochoffentlighet ITtén enm.m.om
kommit-frånUpphandlingskommittén utgårsekretesslagen. attsyn av

sekretessfrågor.nämndaberöra1999:06 kommertén Ju att ovan

upphandlingoffentligSkadestånd vid7.3.10

kartläggningNOU:s

kommit till NOU:sskadeståndsmålsamtligaingår 21kartläggningenI som
1999har i junihälften demknapptEndastmaj 1999.kännedom lt.o.m. av

skadeståndsskyldig-domar harlagakraftvunnadessakraft.vunnit laga Av
harmål. HDskadeståndsskyldighet ioch delvismålhet ådömts i etttre

ska-tillerkändesleverantöreninnebaroch dennaavkunnat dom atten
ytterligareochprövningstillstånd målimeddelathardestånd. HD ett sex

upphandlande enhetenmål denöverklagade från hovrätten. I 13mål ärår
och ilandstingtvå målmyndighet, imål statligi fyrakommun, ettenen

offentligägt bolag.två mål

215 WissenschaftBundesministerium furm.fl.Alcatel Austria AGC-81/98, mot
Verkerhr p. 48.und
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påPreskriptionstid år skadeståndstalanavseende i LOUett

Enligt kap.7 8 § LOU skall talan skadestånd väckas inom år frånettom
slöts.den dag då avtal upphandlingen Väcks inte talan i tid, är rättenom

till skadestånd förlorad. tillRätten skadestånd för förfördelade leverantörer
infördes i Sverige i och med LOU trädde i kraft.att

I 3 de 21 mål NOU tagit del har domstolen ansett attav som av
stämningsansökan inkommit för och leverantörens till ska-sent rätt
destånd förlorad.ansetts

domSvea Hovrätt har i uttalat sig "talefristen kap.i 7 8 §atten om
LOU inte strider rättsmedelsdirektivet och denna frist inte hellermot att är
orimlig tingsrättgemenskapsrättsligt perspektiv."sett Uppsalaettur
anförde i mål följande.samma

"Enligt tingsrättens kanmening den talefrist föreskrivs kap.i 7 8 §som
LOU inte innebära det därigenom skulle praktisktatt tagetanses vara
omöjligt eller alltför svårt tillämpa gemenskapsrätten. Talefristenatt
måste dessutom berättigad med hänsyn till den avvägninganses som
enligt motiven gjorts mellan olägenheten för upphandlande enheter att

utinte kunna avsluta sina upphandlingar innan fristen gått och öns-
kemålet skadeståndsreglema effektiva. Talefristen därföratt är är även

gemenskapsrättsligt perspektiv rimlig ochett motiverad godtagba-ur av
skäl, varför den skall tillämpas enligt lydelse."sinra

Formuleringen delvis hämtad frånär 1992/93:88 47. hovrättSveaprop. s.
i dom domstolen finner likheti med tingsrättenattuppger attsamma

allmänna skadeståndsrättsliga preskriptionsregler inte tillämpliga påär
tvisten. harDomen överklagats till HD.

NOU:s synpunkter

Möjligheten för förfördelade leverantörer erhålla skadestånd vidatt en
felaktigt genomförd upphandling begränsas tidsfristen på år. Omettav

m Tidigare lagtext år.inom från den dag då beslut leverantör fattats."ett om.27 Mål T 965-97, Buss i Uppland Ekonomisk Förening Upplands Lokal-nr mot
trafik Aktiebolag, s.
m Mål T889/96, s.10.nr
m kommentarEn till nämnda dom från Uppsala tingsrätt enheten inteär attovan

förhindrad avslutaär upphandlingen innan fristen för leverantöreratt begäraatt
skadestånd gåtthar ut.
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klagomåls-förvaltningsdomstol ellerupphandlingen prövas somav
riskfinnseller hos NOUEG-domstolenEG-kommissionen,ärende hos

klagande innandenmeddelashinneryttrandet inteellerför domenatt
skulleEG-domstolenOm prövaskadestånd har löptförtidsfristen ut. en

vidfel begåttsallvarligtkonstateraoch kanskeupphandling att ett upp-
sannolikhetallskadestånd medtillskulle leverantörenshandlingen rätt

förlorad.vara
avseendehandlingartilltillgångnekasleverantörde fallI upp-en

ettårs-minskassekretesslagenenligtbeslutetöverklagarochhandlingen
kanskeellersekretessmåletförprövningenden tidfristen med tarsom

försitts72°
någonintekan konstaterasjämförelseinternationellVid att annanen

begäraförtidensärreglering begränsat rätten attmedlemsstat genom
gjortSverigeskadestånd på det sätt

skadeståndavseendebedömningKommitténs

för leverantörmöjligheternakonstaterakommitténkanSammantaget att en
bevisreglersåvälbegränsas strängaskadeständsersättningerhållaatt av

kortadenKommitténpreskriptionstider.korta attförhållandevis ansersom
hinder fördel visat sigtill vissskadeståndsmål ettpresloriptionstiden i vara

Kommitténersättning.begäraskall kunnaförfördelade leverantöreratt
leve-mellanavvägninglängd måstepreskriptionstidensatt vara enanser

enhetensupphandlandeoch dentillvarata sinmöjlighet rättattrantörens
upphandling.iberättigade intresse nästagöra rättattav

frånhar kritiseratskontraktsintressetdet positivaOmfattningen av
iförhållandenamedmed skejämförelseDärvid fårhåll.kommunalt en

kapitel 6.medlemsländer seövriga

öppenhetDokumentation och7.3.1 l

kartläggningNOU:s

"dokumentationrubrikenUnderdokumentation i LOU.ställs på vissKrav
upphandlandedenbehandlar frågormaterialharöppenhet"och omsom

22° upphandling, 37offentligvidfel och bristerKartläggning s.av
22 harrättsmedelsdirektivEG:sskadeståndsreglema ihurKartläggning av

dnr 53/99-28.medlemsstater", NOU:sinförlivats i EU:s
l 83
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enheten på dokumenterat upphandling enlighetett i med upphandlings-en
reglerna fråga handlingsoffentlighetensamt i LOU efterlevts,om t.ex.
utlämnande förfrågningsunderlag.av

Kartlagt material Antal poster
Rättsfall i förvaltningsdomstol 8

beslut/dom i målen: 1 avslagvarav
avskrivningar3 p.g.a.

avtal tecknats.

avskrivningl p.g.a.
beslut leverantörom
fattats.

2 rättelse

l upphandlingen skall
göras om

Skadeståndsmål preskriberat
Ärende hos NOU

Revisionsrapporter
Ärende hos Konkurrenskommissionen

Artkel/notis i upphandlingstidning
Totalt 23
Figur 15; Dokumentation och öppenhet

NOU:s synpunkter med anledning kartläggningsresultatetav

Vissa upphandlande enheter omfattas inte offentlighetsprin-grupper av av
cipen och tryckfrihetsförordningens bestämmelser. NOU:s uppfattning är

kraven på dokumentationatt och offentlighet borde gälla för alla upp-
handlande enheter vid offentlig upphandling. leverantörEn deltar isom en
upphandling genomförs enhet inte omfattas kraven påsom av en som av
öppenhet har ofta ingen möjlighet i efterhand få reda hurpå upphand-att

tilllingen har gått

Kommitténs bedömning

förutsättningEn för leverantörer skall kunna tillvaraatt sina rättigheterta
och tillsynsmyndigheten skall kunna kontrollera regelefterlevnaden hos de

m Kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling, 47av s.
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olika doku-upphandlande enheterna upphandlingsprocessensär att steg
tillsynsmyndig-Vidare måste det möjligt för leverantör ochmenteras. vara

het få tillgång till denna dokumentation. EG-domstolen har i mål C-att
förfördelad leverantör måste kunna81/91 Alcatel m.fl. konstaterat att en

få stånd beslutet val leverantör innan avtaltill prövning omen av om av
leverantörer begäraupphandlingen tecknas. För överpröv-attsom avser

därmed finnas tillgängligt erforderlig dokumentation, före avtalning måste
tecknas.

anhängiggöra skadeståndsmål erforderlig doku-För måsteatt ett
leverantören tillhanda så förberedelser hinns med inommentation vara

preslcriptionstiden.
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för vårautgångspunkterAllmänna8

förslag

föroffentlig upphandlingEffektivare8.1

fortsatt välfärd och trygghet

upphandling efterlevsoffentligl Lagen om

upphandlingsreglertidigarebättre än

medfört väsentliga förbättringaroffentlig upphandling harLagen avom
utbredd uppfatt-offentliga upphandlingsverksamheten. Enligtden en

upphandlare respekterasbland företrädare för leverantörer ochning
regelverkoch efterlevs bättre deti utsträckningLOU änstörre som

ochöverprövninggällde tidigare. beror dels på reglernaDetta att om
från frånskadestånd avhållit upphandlande enheter göraatt avsteg re-

ochanslutningen till den europeiska unionen in-gelverket, dels på att
medfört ökadupphandlingsreglerförlivandet EG:s i LOU en upp-av

märksamhet upphandlingsfrågor.på
allt flerfler upphandlingar ochLOU har bidragit till det görs attatt

konkurrens. Samtidigtupphandlingar anbudsförfarande igörs genom
gäller såvälenskilda upphandlingama ökat.har konkurrensen i de Detta

mjuka harupphandlingar tekniska och tjänster. Dettaav varor som av
eller förbätt-de flesta fall lett till lägre priser med bibehålleni sin itur

skattebetalarna ochrad kvalitet. ökade konkurrensenDen ytterstgynnar
konsumenterna.

förbere-fall dock bristande politiska och administrativanågra harI
lett tilloch orealistisk tidsplaneringdelser, otillräcklig organisation

vårdskandaler åbero-kvalitetsförsämringar. massmedia har antalI ett
och alternativa driftfor-konkurrensutsättningargument motpats som

fallen har vid prövningde uppmärksammadeVissa närmareenmer. av
administrativt förar-följd bristande politiskt ochvisat sig ettvara en av
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bete. dessa fall harI riskerna med konkurrensutsättning och alternativa
allvardriftfonner inte tagits på

Genomgående har bristande politiskt förarbete inför konkurrensut-
sättning och övergång till alternativa driftformer också tenderat ledaatt
till försämrad offentlig styrning och kontroll och medföra ekonomiska
risker. Ofta framhålls risken för sådant tidigare bedrivitsatt som som
offentliga monopolverksamheter byts privata monopol. Detut mot se-

kan bli fallet utbudet leverantörer på viss marknad förärnare om av en
litet och den upphandlande enheten inte har förmåga utvecklaatt en
långsiktig konkurrensstrategi attraherar marknaden. Varjesom upp-
handling måste därutöver läggas och planeras sådantpå sättett attupp
såväl den upphandlande enheten de leverantörer lämnar anbudsom som
kan påräkna affär.goden

8.1.2 Lagen offentlig upphandling har lett tillom
förbättrad kvalitet och goda ekonomiska
effekter

Enligt utvärdering utförts på uppdrag Nämnden för offentligen som av
upphandling NOU har lagen entydigt lett till goda ekonomiska effek-
ter. De positiva effekterna särskilt märkbara beträffande förhål-var
landevis upphandlande enheter och frågai upphandlingarstora överom
tröskelvärdena. förKommunerna står andel besparingarna.storen av
Även de kommunala företagen redovisade goda besparingseffekter

andelrelativt de mindre kommunala företagenäven storom en av upp-
levt fördyringar.

I utvärderingsrapporten kalkylerade utredaren med lagen of-att om
fentlig upphandlingen, med försiktig uppskattning, bidragit tillen en
sammanlagd nettobesparing vid oförändrad kvalitet miljarderpå 3,3
kronor år under åren 1994 1996, dvs. totalt omkring 10 miljarderper -
kronor under år. Vi kan på goda grunder frånutgå de upphand-tre att
lande enheterna tillgodogjort sig motsvarande besparingar underäven
åren 1997 1999. Detta innebär de upphandlande enheterna på ellerett-

torde ha tillgodogjort sig total nettobesparing omkringsätt påannat en
miljarder20 kronor under den tid lagen kraft.varit i

223Konkurrens för fortsatt välfärd förekomst,Om omfattning, effekter och-
erfarenheter konkurrensutsättning och alternativa driftformer, Svenska Kom-av
munförbundet 1999.
224Effekter lagen offentlig upphandling, Nämnden för offentlig upphand-av om
ling, 1998.
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främst reglernaresultat enligt NOUOrsaken till dessa goda ärär att
för definns tillgängligarättsmedeltvingande och detaljerade samt att

upphandlings-handläggningenmissnöjda medleverantörer är avsom
ärenden

offent-inom denkonkurrensutsättningökade användningenDen av
offentlig upphandling tjänsterfrämst skerliga sektorn, avsom genom

ochfritidsverksamheten i kommunerskolan, lcultur- ochinom vården,
nå-och brukarepolitiker, tjänstemänlandsting upplevs många varaav

Arbetetkvalitet verksamheten.bidragit till ökad ipositivtgot som en
oftapå utförandekvalitetsmål och kravmed framtagande sätterav

uppfyllelse i förhål-högre gradleder tilligång en aven process som
klarafonnulerat.behov politikerna Förlande till de mål och attsom

sambandegenregin iproduktionen ellerkonkurrensen tvingas den egna
arbets-bemanning,sin organisation,med konkurrensutsättning överse

kvalitetssäkring.metodik och försystem

kvalitetsförbättringar ochPotential for8.1.3

upphandlingenden offentligabesparingar om
effektiviseras ytterligare

resultat uppnåttsbedömning de ekonomiskaEnligt kommitténs är som
offentligauppnås denhittills endast del vad skulle kunna omsomen av

har mångaytterligare. älva verketupphandlingen effektiviserades I
ståndsystematiskt med få tillupphandlande enheter arbetatinte att en

upphand-känt samordnadeffektivare upphandling. det välTrots är attatt
effektivarearbetet förling och kompetensutveckling hömstenar iär en

myndigheter valt decentralisera sinoffentlig upphandling har många att
upphandlingskompetensoch avvecklaupphandlingsorganisation som

statliga myndigheter och kommunertidigare funnits på central nivå. vissaI
funktionfinns särskild funktion eller del någoninte någon somannanav

räkning.upphandlingen för hela myndighetensarbetar med samordnaatt
Malmö har medfört varjeStadsdelsreformen Stockholm, Göteborg ochi att

enhet. innebärstadsdelsnämnd räknas upphandlande Detta attsom en
förfor stadsdelsnämnd sig.upphandlingarna det varjegörsmesta av

ofta resultatenheter skolor och daghem.gäller mindreDetsamma som
ofta köpa denupphandlande enheter kan visserligen i och för sigSmå

andraeller upphandlingar medkompetens behövs samordna sinasom
prakti-tillgång till erforderlig kompetens. Iupphandlande enheter harsom

225Årsredovisning upphandlingNämnden för offentlig1998 för s.
226 Kommunförbundet, 1999.Konkurrens for fortsatt välfärd Svenska
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ken finns sällan några till köpa in konsulter undan-iatt änannatresurser
tagsfall. Det inte heller givet det i alla lägen finns möjlighet förär att en
mindre upphandlande enhet del upphandlande enhetsatt störreta av en
kompetens samordning. upphandlandeFör enheter framstårstörregenom

sällaninte samverkan med mindre enhet omständlig och kostsam.en som
många fall finnsI bland beslutsfattare utbredd okunskap vaden om som

krävs för åstadkomma goda resultat offentligai den upphandlingen ochatt
vilken potential till förbättrat resursutnyttjande ligger i påatt satsasom
kompetensuppbyggnad hos upphandlare och kvalitetssäkring upphand-av
lingsverksamheten. Kortsiktiga ekonomiska hänsyn tillåts inte sällan
dominera kostnadseffektivitet och kvalitet på längre sikt. delöver En stor

upphandlingama sker vid sidan de professionella inköpsorganisatio-av av
kommunerI vissa och landsting mycket upphandlingargörs storanema.

helt något stöd från professionella inköpare. innebär ickeDettautan att en
oväsentlig del den offentliga upphandlingen utförs medav av personer
bristfälliga kunskaper och insikter offentlig upphandling. professio-Enom
nalisering upphandlingsverksamheten de grundpelareär ettav en av som
reformarbete inom detta område måste bygga på.

Vidare skulle sannolikt avhjälpande den nuvarande bristen påett av
intern och samordning, kännetecknar många upphandlandeextern som
enheter, kunna leda till kvalitetsförbättringar och besparingar.

kvalitetsbristerDe många upphandlande enheterssom genomsyrar
upphandlingsrutiner skulle sannolikt kunna avhjälpas de upphand-om
lande enheterna på systematisk utveckling och säkringsatsar en av
kvaliteten i upphandlingsverksamheten. Flera kommuner, landsting
och statliga myndigheter har påbörjat omfattande kvalitetsarbeteett
inom upphandlingsornrådet.

förhållandenDessa talar för det i många fall möjligt effek-äratt att
tivisera den offentliga upphandlingen med förhållandevis enkla medel.

förenkladEn och skärpt lagstiftning enligt kommitténs bedömningär en
ytterligare viktig förutsättning för till stånd effektivare offent-att en
lig upphandling. lagregler förbättradNya och regelefterlevnad ären
emellertid inte tillräcklig förutsättning för långsiktigt förbättraden en
upphandlingsverksamhet kan på förändringspotentialen.tasom vara

Sannolikt skulle utveckling upphandlande enhetermot att utar-en
betar långsiktiga konkurrensstrategier, konkurrensprogram för konkur-
rensutsättning och upphandling uppgradering församt ansvareten av
genomförandet upphandlingar till det högsta verkställande organetav
medföra dramatiska effekter.

Med radikal omvandling upphandlingskulturen i enligheten av
med vad besparingspotentialen sannolikt betydande.ärsagtssom ovan
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Cecchini-rapportenm, kvalifice-påför byggeroch sigis.k.denI som
beräkningardet gjortsharskattningar, atticke verifierbararade enmen

upphandlingoffentliginomökad kompetensochökad konkurrens en
inomtill 15kostnadsbesparingar påmedföra procentskulle kunna upp

påupphandlingoffentligsvensk del medsektorn. Föroffentligaden en
medföra besparingardetta kunnakronor skullemiljarderomkring 400

kronor år.miljarder60på nästan per
den besparingkalkylersvårighet med denna är attEn typ somav

oftaeller tjänstvarusortiment ätsbeträffande visstkan uppnås ett upp
kvalitetförbättradkvalitet. Etthögreväxlasbesparingen motatt enav

skattemedel kantillgängligautnyttjandeeffektivareoch varaett av
Även kvalitetspotenti-ochbesparings-redovisa.ochsvårt mätaatt om

effekti-det klartstårredovisatsfullt så attalen inte är stor enovansom
resursutnyttjande.effektivareleder tillupphandlingoffentlig ettvare

ökatupphandlingoffentligEffektivare8.2 ger
anbudfleraochför leverantörernaskydd

medfört godaendasthar inteupphandlingenoffentligaeffektivareDen
med-harupphandlande enheterna ävenför deekonomiska resultat utan

Även fleradet finnsfor leverantörerna.förbättringarfört väsentliga om
bättreenheter blivitupphandlandeåtskilligaharexempel på motsatsen

vill-säkerställa rättvisasyfteprimäraregelverketfölja ärpå attatt vars
friafrämja denochsektornden offentligatillfor leverantörerkor att

den inreinomoch tjänsterarbetskraft,kapital,rörligheten varorav
marknaden.

utformningunderlag förfall fått bättremångahar iLeverantörerna
förutsemöjligheterhar fåttanbud.sina De attoch kalkylering störreav

kvalifice-anbudochanbudsgivareställs påvilka krav attgenomsom
sällanoch inteprecisablivitutvärderingskriteriernaochrings- mera

förbliförhar riskenhelhetoch viktade. Somrangordnade utsattatt
dokumentatio-fall harminskat. mångamannamån Igodtycke och även

och vad iantagitsanbudsgivare öv-vissskälen tillöver att somennen
förbättrats.upphandlingsprocessenunderförekommitrigt

harför leverantörernarättssäkerhetenförbättradeallmäntDen sett
detochupphandlingenoffentligatill dentilltro attmedfört störreen

anbuds-påkostnader förtid ochnedläggadärmed attär värt att svara

227 Atkins ManagementPublic Sector Procurement,inThe of Non-Europecost ws
Consultants, 1987
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fall anbudförfrågningar från den offentliga sektorn. många har antaletI
ökat.vid upphandling och därmed konkurrensen uppdragen Ivarje om
för detfall kan detta åstadkommas anbudsgivarevissa ersättsattgenom

arbete åtgår för utforma anbuden.attsom
Även offentliga helhet har förbättratsden upphandlingen iom som

fel bristeroch med LOU:s tillkomst visar den kartläggning och somav
samband med hea-redovisats i avsnitt och våra övriga iakttagelser i7

och med praktiker regelefterlevnaden i vissa avseendenringar möten att
regelefterlevnad, kombinationanmärkningsvärt låg. förbättrad iEnär

förmed enklare regler, skulle öka förutsebarheten och rättssäkerheten
vilket slutänden flera och bättre anbud.leverantörerna i Förgenererar

redanåstadkomma detta kommittén den bedömningen detgör attatt av
dessa skäl finns anledning dels främja regelefterlevnadenatt genom

kontrollenökade informations- och utvecklingsinsatser, dels skärpa av
upphandlande enheter följer reglema.att

Effektivare offentlig leder till8.3 upphandling
ökad hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen

Kommittén den offentliga upphandlingen har flera mål. gällerDetattanser
få för skattebetalarnas och tillför-inte bara värdeatt attut mesta pengar

säkra leverantörerna skydd godtycke och diskriminering. Dessaett mot
mål centrala offentlig upphandling för främjabör utnyttjasär även attmen
andra samhälleliga mål för måleninom gemenskapsrätten. olikaDeramen
för offentlig upphandling kan till oförenliga. lång siktPå ärvara synes en
marknad med fungerande konkurrens för upphandlandenågot positivt den
enheten. den enskilda upphandlingen kan det långsiktiga målet stridaI mot
det kortsiktiga möjligt.intresset kunna uppnå så lågt prisatt ettav som

Redan i dag används den offentliga upphandlingen för tillgodoseatt
samhälleliga föremålet förintressen inte har direkt anknytning tillsom
den enskilda upphandlingen. exempel på detta den kontrollEtt är som
föreskrivs fråga avgifter.i leverantörernas betalning skatter ochom av

inte säkert den upphandlande enheten får bättreDet är att en vara
eller endast för fullgörtjänst leverantören sina åliggandenatt gentemot
staten.
Förmågan betala skatter och avgifter oftasina givetvis indikationäratt en

finansiellpå styrka och stabilitet viktigt vid kvali-är ett momentsom
frceringen anbudsgivare. samhällelig synpunktFrån det givetvisärav av
vikt alla företag följ lagar och förordningar. upphandlandeOmatt er
enheter skulle huruvida leverantörer följer reglerna ellerinte någon notista

kan de leverantörer följ konkurrensnackdelinte reglerna hasägassom er en
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reglerna.följa Kon-sig behövade leverantörer integentemot ansersom
förlängningmindredestodock inteanbudsgivamatrollen utgör avenav

skattemyndighetema.påankommeregentligenden tillsyn som
fastställas lag-skallmålensamhälleligaunderstrykas debörDet att av

upphandling måsteoffentligfrämjasmål fårstiftaren. dessaHur genom
upphandlandeenskildaförfattning.eller Denlagtydliggöras genom

nedläggaskall behövaupphandlaren inteenskildeoch den storaenheten
sidan LOUlagar vidmängd olikaregler itolkapå att av omenresurser

eller tillupphandlingsprocessentilldirekt kopplinglagar hardessainte en
upphandlas.skalldet som

avgörandeupphandlingoffentligpolitik ifrågaeffektiv ärEn avom
målmål.nå sina Dessaskall kunna ärmarknadenden inrebetydelse om
skapatillväxt ochhållbaroch långsiktigtvaraktigupphov tillatt enge

förmågaharföretagutvecklingen attsyselsättning, att somavgynna
marknadintegreradevärldensmöjligheterdeutnyttja störstasom

globalapåkonkurrensenkaneffektivtoch påerbjuder mötasättett
marknadenm

Även skulleinledningsvisupphandlingeffektivare offentligom en
upphandlingsvoly-totalavärdet denresultera ikunna ett avtapp av av

detordekonkurrensoch inhemskinternationellgrund ökadpå avmen
i Sverigekonkurrensenhårdnandeöverlever denföretagsvenska som

upphandlingskontrakt.framtidakonkurreraskickadebli bättre att om
sysselsättning.ochlångsiktigt tillväxtfrämjasHärigenom

långsiktig kon-genomtänkt ochupphandlingskultur medEn enny
möjlighe-förbättradetillledakommerpå alla nivåerkurrensstrategi att

konkurrensengällande isigföretagmedelstoraför ochsmå göraattter
offentligförmarknadeninternationelladensvenskasåväl denpå som

för 65stårmedelstora företagenoch änupphandling. småDe pro-mer
unionen.sektorn iden privataomsätningen inomcent av

liten kärnabildasleda till detskulle kunnadeltagandeökatEtt att en
affärs-deutnyttjahar förmågaföretagmedelstorasmå och attsomav

unioneneuropeiskahand inomerbjuds förstaimöjligheter mensom
offentligGATT-avtaletomfattasländerockså dei upp-omavsom

påföretagför dessadet möjligtsamtidigtskulle atthandling. Detta göra
hållbar till-ökadbidra tillutsträckninghögreoch ilängre sikt ännu en

arbetstillfällenkonkurrenskraft och flerväxt,
offent-effektivareutvecklingenden fortsattaviktig del iEn mot en

densamordningochpå internupphandling satsningarlig externär av
handförstasamordning iMedupphandlingen. attoffentliga upp-avses

228 överväganden införeuropeiska unionen:upphandling inomOffentligGrönbok,
framtiden, 1996.
229 29.a.a. s.
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handlande enheter samarbetar och hjälper varandra i olika avseenden.
Gemensam utbildning, kompetensutveckling och organiserade nätverk
för erfarenhetsutbyte central del i samordningen. Mindreär en upp-
handlande enheter bör kunna hjälp upphandlande enheter.ta störreav
På samtliga marknader måste dock avvägning mellan för-degöras en
delar och de nackdelar storskaliga upphandlingar kan upphovsom ge
till.

Långsiktigt kan det klok strategi dela upphandlingar-attvara en upp
i mindre tårtbitar för därigenom möjliggöra för mindre och lokalaattna

leverantörer delta. effektivareEn offentlig upphandling böratt också
medföra tillträdet till den inre marknaden för allaatt görs öppetmera
leverantörer.

En bidragande orsak till handeln mellan EU:s medlemsländeratt är
så liten befintliga leverantörs- och logistikstrukturerär skapar effek-att
tiva barriärer de utländska leverantörer skulle kunna tänkamot sigsom

konkurrera med inhemska leverantörer. kommaatt För till medrättaatt
det krävs den offentliga sektorn förändrar sina traditionellaatt upp-
handlingsmönster. En framkomlig skulle kunna ökade inslagväg vara

tredjepartslogistik i sådan offentlig upphandling förutsätterav som en
obruten distributionskedja från producent till slutkonsument. kanDetta
innebära den upphandlande enheten upphandlar föratt sig samtvaror
upphandlar lagerhållning och distribution för sig.

Härigenom kan vissa leverantörers delar marknadenövergrepp av
för den offentliga upphandlingen, marknaden för offentligt.ex. upp-
handling livsmedel, mångfald och konkurrens.ersättasav av

Genom tredjepartslogistiklösning skulle det ekonomiskt ochen vara
praktiskt möjligt för utländska leverantörers möjligheter delta of-iatt

Ävenfentliga upphandlingar i Sverige. för små och medelstora företa-
skapas marknader och avsättningsmöjligheter. Dennagen typnya av

innovativa lösningar inte alltid framväxer på marknaden.spontant
svårighetEn det upphandlingskonceptär användsatt intesom en-

dast skall leda till starkare ställning förägnat köparen på siktattvara en
det ekonomiskt fördelaktigaävenutan alternativet i den aktu-mestvara

ella upphandlingen. Därför det nödvändigt det allmännaär påatt ett
eller understödjer tillkomstensätt projektannat syftar tillav som en
effektivare offentlig upphandling.
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upphandling kan bidraEffektivare offentlig8.4

sociala,genomförandetill av

öpolitiskaarbetsmarknadspolitiska och milj
mål

fortsatt väl-målensamhällsekonomiskt viktigabara deinteDet är om
uppnåsarbetstillfällen kanoch flerafärd, hållbar tillväxttrygghet, som

Ävenupphandling. i andraeffektivare offentliglättare avse-genom en
till effekterupphandlingsmönster leda positivaförändradeenden skulle

kan bidra tilloffentliga upphandlingenför samhället. Den ge-
miljöpolitiskaocharbetsmarknadspolitiskanomforande sociala,av

mål.
samhällsekonomiskbetydelsefulla fråndessa målPå sikt är även

långsiktig strategifinns med idet viktigt desynpunkt. Därför är att en
sikt kanupphandling. På kortareför konkurrens vid offentligökad upp-

upprätthållaskallleverantörerenheter ställa krav påhandlande att en
Beentjes-domenm underdets.k.Enligt denviss samhällsservice. är

skallpå leverantörernamöjligt ställa kravförutsättningarvissa attatt
funktionshind-ellerlångtidsarbetslösautföra med andelarbetet vissen

gemenskaps-striderkraven interade. grundförutsättningEn är motatt
ställaregel svårtdet idet gäller upphandlingNär är atträtten. av varor
icke-produktionsprocessen. Principenkrav relaterade tillär omsom

upphand-för deomöjliggördiskriminering utländska leverantörerav
transportsträckan vidtotalahänsyn till denlande enheterna att ta an-

budsprövningen.
varuanskaffningar detfrånupphandlaslogistiktjänster ärOm separat

självahårdare miljökrav påförmodligen möjligt ställa transport-att
del paketmöjligt logistiken ivadtjänsten ärär när ettän somensom

skall upphandlas.

230 5.28.a.a.
23 Nederländerna, REG 198 4635.Gebroeders BeentjesC-31/87 BV mot s.
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8.5 Effektivare offentlig upphandling minskar
risken för bedrägeri och korruption

Även den offentliga upphandlingen i Sverige sedan länge känne-om
tecknats saklighet och oväld har de striktare upphandlings-av nya
reglerna och inte minst förbättradede möjligheterna för leverantörer att

sin sak prövad domstol minskat risken för bedrägeri och korrup-av
tion. Utvecklingen den offentliga sektorn konkurrensutsättermot att en
allt del sin verksamhet leder till flerstörre allt för frestel-utsättsattav

I organisation med decentraliserat beslutsfattande kan detettser. en
svårt identifiera de situationer där den fattar upphandlings-attvara som

beslutet måste särskilt uppmärksam.vara
Presenter och erbjudanden Överdådiga studiebesök får inte påom

minsta påverka eller riskera påverkasätt anbudsprövningen. Omatt en
upphandlande enhet kan misstänkas favorisera viss anbudsgivareen
kan tilltron till den offentliga upphandlingen allmänheti och den upp-
handlande enheten i synnerhet få sig allvarlig knäck. of-Lagenen om
fentlig upphandling innehåller till skillnad från upphandlings-
förordningen och upphandlingsreglementet inte några bestämmelser i
detta ämne.

Goda upphandlingsrutiner innefattande fullständig öppenhet och
bidrar till minska risken förtransparens bedrägeri och korruption.att

8.6 Effektivare offentlig upphandling
förutsätter ökad regelefterlevnad

Regelefterlevnaden hos upphandlande enheter i Sverige i intematio-är ett
nellt perspektiv sannolikt förhållandevis hög. Särskilt i fråga upphand-om
lingar under tröskelvärdena och upphandling B-tjänster har kommitténav
erfarit leverantöreråtskilliga EU-länder konsekvent premierar lokalaatt
Även frågai direktivstyrda upphandlingar regelefterlevnaden iom synes
vissa länder bristfällig i Sverige.änvara mera

Detta den offentliga sektorngör i dessa länder inte fulltatt ut ut-
nyttjar den potential till besparingar och kvalitetsförbättringar som
finns i effektivare offentlig upphandling. Från svensk horisont inne-en

232Journal of Administration Vol. 77, No 1999 387-406
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svenska företagbär den bristande regelefterlevnaden även stängs uteatt
från marknader.vissa

förhållandevis bratill svenska upphandlande enheterOrsaken äratt
offentliga sektorn sedanfölja sannolikt främst denpå reglerna är attatt

statliga myndig-skyldig tillämpa liknande regler. Förgammalt varit att
ochupphandlingsförordningen. alla kommunergällde Nästanheter

samtliga landsting hade upphandlingsreglementenantagit nära an-som
kommuner och landstingslöt till de statliga reglerna. Fullmäktige i

offentliga företagenkunde dock bevilja undantag från reglerna.sig De
behövde däremot tillämpa upphandlingsreglema.inte

väl vid in-svenska upphandlande enheter stå sigTrots att ensynes
denfinns exempel på fel och brister iternationell jämförelse åtskilliga

sannolikt på knappaoffentliga upphandlingen. berorDetta resursermer
finns dockpå medvetna Detoch bristande kunskaper övertramp.än

ellerföretagmyndigheter och offentligt ägdaexempel på mersom
tillämpar egna regler.medvetet regelverket ochmindre sig översätter

föregåendeomfattande avtalkan fråga slutaDet utanattvara om
så rättanbudsinfordran eller manipulera anbudsprövningen attatt

förstnämnda beteendet ianbudsgivare tilldelas kontrakt. Det ärett
gällande lag-till med förpraktiken svårt komma inomrättaatt ramen

föranleda kraftigt skadeståndstiftning. beteendet kanDet ett omsenare
upphandlande enhetenförfördelad anbudsgivare kan visa denatten

upphandlingenoch han skulle fått kontraktetbrutit lagen attmot om
genomförts korrekt.

Även fullständigt empiriskt underlag kan videt saknas ett ge-om
och leverantörerdel från inköparede erfarenheter vi tagitsom avnom

vårtfel och brister påoch den systematiska kartläggning som upp-av
viddet finns väsentliga problemdrag utförts konstateraNOU attav

kunska-fall kan det bero på bristandetillämpningen LOU. I mångaav
Till problembilden hör dock vissareglemas innebörd. att upp-per om

praktiken detförsöker följa regelverket.handlande enheter inte I ärens
fel kanförsöker följa regelverketockså så den gör ettatt mensom

bryr sigskadestånd medan den intedrabbas kännbart attett omsomav
kommalagen inte kanfölja regler alls premierasnågra ettattgenom

sådant beteende.
sanktionsbestämmel-tvingande och försett medGenom LOU äratt

utsträckningsannolikt upphandlande enheter idet änstörreär attser
gällandeupphandlingar enlighet medtidigare försöker genomföra iatt

konsekvent försökerbestämmelser. upphandlande enheterDe som
direktupphandling för på såbestämmelserna eller tillämparkringgå att

kan bedöma relativtleverantör såvitt vikunna någon viss ärsätt gynna
fåtaliga.
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Enligt kommitténs bedömning förutsätter effektivare offentligen
upphandling med nödvändighet bättre regelefterlevnad. Det ären
emellertid inte tillräcklig förutsättning följa reglerna. enbartAttatten
följa lagens bokstav insikter hur marknaden fungerar ochutan utanom
upphandlings- och konkurrensstrategier det effektivt hin-utgör även ett
der effektiva upphandlingar. Ambitionen måste hög detmot vara om
skall möjlig i grunden förändra den offentliga upphandlingenattvara
till effektivt instrument för den offentliga sektorns förändrings- ochett
förnyelsearbete. arbete syftarDetta till medbor-ytterst att garantera att

inbetalda skatter och avgifter föranvänds det allmännas bästa pågarnas
det effektiva sättet.mest

Stödköp8.7 från lokala leverantörer

fall förekommerI vissa det upphandlande enheter lokala leve-att gynnar
direktupphandling, i förhoppningen detta kanrantörer, t.ex. attgenom om

bidra till bygdens överlevnad. denI mån glesbygdskommunt.ex. en
diskriminerar lokalt företags konkurrenter kan det lokala företaget påett
längre eller kortare sikt hållas på fötter. Möjligheterna till Stödköp fram-
hålls många viktigt instrument för kunna upprätthålla vissett attav som
basservice glesbygden.i många kommuner finnsI för kommunerröster att
borde kunna köpa tjänster från kooperativa initiativ inom vård, äldre- och
handikappomsorg, kultur och fritid föregåendenågot upphandlings-utan
förfarande.

Privata företag stödköper inte sällan från lokala företag för bidra tillatt
upprätthålla viss service så deras anställda vill bo där företagetatt att är

placerat. Riskerna med stödköp det kan leda till samhällsekonomiskär att
ineffektivitet eftersom normala marknadsmekanismer spel. Sundasätts ur
och friska företag kan slås hindrasoch etablera sig konkurrens-ut att p.g.a.
begränsande stöd till mindre effektiva företag.

bristandeDen regelefterlevnaden kan framstå negativ från ettsom
kommunalekonomiskt perspektiv. Med hänsyn till de skador kansom
tillfogas marknaden kan det frånnegativt samhällsekono-även ettvara
miskt perspektiv.

Stödköp regel oförenligti med och kommunallagen.EG-rättenär
viktigtDet eventuell lagreglering stödköp hindrar godtyck-är att en av

liga bedömningar. Kommittén har för avsikt återkomma till dessaatt
frågor under det kommande utredningsarbetet.
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Ökad underlättasregelefterlevnad8.8 av

förenklingar regelsystemetav

deframfört till kommitténupphandlande enheter harVissa att anser
möjligheter ifinns någralagstiftningen så komplicerad det inte attattvara

Även förenklad upphand-det gälleralla avseenden följa regelverket. när
fram förenklingar.har det förts krav påling regleras i 6 kap. LOUsom

förstå ochavseenden svårKommittén i LOU i vissainstämmer är attatt
ikraft harsedan den trädde 1994,ändrats åtta gångertillämpa. Lagen, som

svåröverskådligm gäller dock inte 6svårläst och Dettabeskrivits som
upphandlingsför-gamlaöverfördes oförändrat från denkap. i principsom

har dockEndast fåtal kritikeroch upphandlingsreglementet.ordningen ett
underkastade någon lagre-villframfört de huvudtaget inteöveratt vara

kap.de upphandlingar regleras i 6glering somav
ambitionutredningsarbetet skallKommittén att genomsyras av enanser

hakan inteförenkla reglerna. Regelforenklingsarbetet i Sverige sägasatt
regelför-funnits reglermedfört påtagliga effekter detnågra trots att om
Myndig-begränsningsförordning 1970:641.enkling alltsedan 1970 års

föreskrifter, anvisningareller ändradeskulle före beslutheterna nyaom
kunde leda tillifall bestämmelsernaråd underställa frågan regeringeneller

finnsMotsvarande bestämmelserindirekta kostnadsökningar.direkta eller
regeringskansliet harverksförordningen.idag i och 28 Inom27 av

uppgift förenkla regler.funnits olika arbetsgrupper haft till Avreg-attsom
förslagfram antalarbetade under 1993 och 1994leringsdelegationen ett

konkurren-syfte stärkagick förenklingar och avregleringar ipå attutsom
lagstift-instruktioner förstatsrådsberedningensoch företagandet. Isen

regeringskansliet kostsamma,betonas viktenningsarbetet inom attav
ochlämpliga styrmedel väljsineffektiva åtgärder undviks,onödiga och att

bestämdeenkla och klara. 1994rättsreglema ändamålsenliga,görsatt
kommittéer ochriktlinjer för hurgenerellt direktivregeringen i ett om

åtagandenoffentliga Isärskilda utredare förutsättningslöst skall pröva
effekterna genomfördredovisning hurdirektivet ställs krav påäven avav

finansieras.utredningsförslag skallverksamhet skall analyseras och hur
hur kvali-fram rekommendationeroch har det tagitsInom OECD EU om

233 Norstedtsoffentlig upphandling,Sylvén, till lagenKommentarHentze, om
juridik AB s.
234 Statsrådsberedningen,regelgivare PMregler checklista förAtt styra genom - ,
1995:2.
235 offentligautredaretill samtliga kommittéer och särskildaDirektiv prövaatt
åtaganden, Dir 1994:23.
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på medlemsstaternas regelstymingsbeslut och regler beslutasteten som av
förbättraskanEU

Regelförenkling behöver inte liktydigt med avskaffas.reglerattvara
kan finnas behovDet förtydligande reglemas innebörd. kanDettaettav av
författningi innebära regeln beskrivs utrycks med flera ord. Iatten som

LOU gäller delvis olika regler för upphandlingar respektive underöver
tröskelvärdena. Vissa dessa skillnader kan motiveras det behövsattav av

enklare annonseringsregler vad behövs vid upphandlingart.ex. än som
tröskelvärdena. I andra fall, regeln telefaxanbud kapitlet,över i 6t.ex. om

skillnaderna förstå.svårare kanDet ligga egenvärdeär i såatt ett att, om
möjligt, ha principer enligt gemenskapsrätten, underär översamma som

tröskelvärdena.
Regelförenkling innebär också lagstiftaren borde eftersträva för-att att

söka begränsa de administrativa kostnader eller transaktionskostnader som
lagstiftningen kan leda till. begreppetI regelförenkling ligger dock i
allmänhet inte till begränsning de materiella kraven påsträvanen av
rättssubjekten.

En utgångspunkt för kommittén det med hänsyn till de skiftandeär att
förhållanden råder mellan olika upphandlande enheter dettyper ärsom av
bra lagstiftningen inte detaljerad vad den idag.är än ärom mera

Ramlagskaraktären bör inte förändras kompletterande allmännautan
råd kan fram tillsynsmyndigheten och de upphandlande enheternatas av
kan själva utforma riktlinjer den verksamheten. Inom mångastyrsom egna
kommuner och landsting finns redan idag riktlinjer med olika interna
föreskrifter.

I kapitel 12 kommittén rad förslag syftar tillpresenterar atten som
förenkla regelverket. svårigheterna följa reglerna beror dock inteatt
bara på regelverket sådant på föremålet för upphand-ävenutan attsom
lingarna tenderar bli komplicerade. fall,I många detatt närt.ex.mera
gäller upphandling enklare standardprodukter, ställs allmänheti inteav
så krav på upphandlarnas kompetens.stora

I andra upphandlingar förutsätts dock de upphandlande enhetemas
personal inte bara behärska grunderna i upphandlingslagstiftningenatt
och ekonomisk kalkylering frågor lagstiftning ochävenutan rörsom
verksamhet inom vård, skola ocht.ex. omsorg.

Detta regelförenklingar inte tillräckligt förgör åstadkommaatt är att
förbättrad regelefterlevnad. Massiva satsningar måste för för-göras att
bättra kompetensen hos de i eller befattning arbetar medsom en annan
offentlig upphandling och de fattar besluten.som

23°Regelförenkling for framtiden, Småföretagardelegationen sou: 1998:78.
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upphandling förutsätterEffektivare8.9

kommunalarespekt för denbibehållen

myndighetersstatligaälvstyrelsen och

självständighet

organisationenkommunala8.9.1 Den

och kom-självstyrelsenkommunalaunderstryka denKommittén vill att
verksamhetför sinformernasjälva besluta ärrätt att avommunernas
huvudpunkt i denförslag. Enutformning våracentral betydelse vid av

och landstingenssjälvstyrelsen kommunernas rättkommunala attär
bestäm-kommunmedlemmamaverksamhet på detorganisera sin sätt som
hur denfritt bestämmafullmäktigeförsamlingmåste stå varjeDet attmer.

organiserad.skalloffentliga upphandlingen vara
punktartikel 6självstyrelsekommunaleuropakonventionenEnligt om

organisationinrebestämma sinskall kunnafast kommunernaslåsl att om
effektivsäkerställabehoven ochtill de lokalaför denatt enanpassa

emellertidkanför organisationenallmänna principerförvaltning. Vissa
kanspeciallagarspecifika krav iBegränsadecentrala lagar.fastställas i

deförutsättningundernämnder,inrättande vissa attaccepteras, t.ex. av
kommunerna.påtvingasstel organisationomfattandesåinte är att en

dock den of-liggerdomänersjälvstyrelsensden kommunalaUtanför
ålagdaoch landstingkommunerlagstiftningfentligrättsliga är attsom

ochoch de målupphandlingoffentliglagenfölja. Efterlevnaden omav
ellerför kommunenuteslutande sakutstakar intekrav lagen är ensom

vika förbestämmakommunala intressetmåste detlandstinget. Här att
åtagandeföljerregelefterlevnadintresse gent-statensstatens som avav

europeiska unionen.denemot
Även självständigbetydandehamyndigheternade statliga enanses

sigsjälvständighettill statsmakterna. Dennaförhållandeställning i tar
målövergipandemeduttryck myndigheternabland i styrsattannat mera

ligger isjälvständighetenviktig deldetaljerade anvisningar. Enmedän av
hurbeslutaskall kunnautsträckningmyndighetschefen själv i storatt om

organiserad.skallverksamheten vara
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8.9.2 Egentillsyn

Kommittén konstaterar det primära för verksamhetatt åvilaransvaret en
den driver verksamheten. När någon form egentillsyn särskiltsom av

i olika författningar endast formaliserat uttryck förettanges avses mera
detta Ett sådant formaliserat har tilldelats kommunernat.ex.ansvar. ansvar

bestämmelserna i skollagen. Kommunerna skall kontinuerligt följagenom
och utvärdera skolverksamheten. harDe också för utbild-upp ansvaret att

ningen genomförs i enlighet med de nationella bestämmelserna.
Riksdagens revisorer framhåller i det väsentligtärrapport att atten

ökade inslag egentillsyn fårinte innebära myndigheternas aktivaattav
Åtillsyn helt uteblir. andra sidan måste väl utbyggd egentillsyn påverkaen

inriktningen tillsynsmyndighetens arbete. utfördaDen egentillsynenav
måste också bli föremål för tillsyn. Det blir i praktiken tyngdpunkt påen
systemtillsyn tillsynsmyndighetenäven skall kunna direktutövaom
kontroll stickprov, oanmälda inspektionergenom m.m.

Betoningen egentillsyn ifråga kommunernas och landstingensav om
upphandlingar sida uttryck för kommitténsär grundläggandeett respekt för
den kommunala älvstyrelsen.
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förslagochövervägandenAllmänna9

upphandlingstillsynenbeträffande

tillsynVad9.1 är

tillsynbegreppetallmännaDetl

olikakan hapraktikenilagstiftningensåvältillsyn iBegreppet som
Gränser-rådgivning.ochinformationsigkanbenämningar. Den närma

klara.alltidkontroll inteochuppföljningtillsyn, ärmellanna
förvalt-olikamellanväxlarutformningTillsynsbestämmelsemas

förekomstenutformning,lagstiftningensberoende påningsornråden av
fall finnsvissaställning. Ioch tillsynsorganetstillämpningsföreskrifter

tids-påskillnadernafall berorandraför olika lösningar. Iskälsakliga
säkerhetskravmotiverasstatlig tillsynområden därfaktorn. Inom av

huvudman-kommunaltmedområdenefterhandskontroll. Inombetonas
uppfyllandetillmed hänsyn över-motiverasdär tillsynnaskap av

tende-servicetilllika tillgångrättssäkerhet ochpolitiska mål,gripande
formTillsyn ihelt.försvinnaned ellerregelkontrollen att tonas avrar

kontrollen.dåharfrämjande insatserallmänt ersatt
tillsyn.all statligutgångspunkt förviktigLagstiftningen utgör en

kon-innebärhandförstatillsynen i attRiksdagsrevisorema attmenar
myndighetsföreskrifterochförordningarlagar,troll attav

all-237 garantiskall tjänatillsyn gentemotOffentligefterlevs. ensom
säker-bestämmelserlita påskall kunnaAllmänhetenmänheten. att om

skallTillsynenefterlevs.kundservicelikabehandling eller visshet, ses
oberoendebedrivsverksamhetförebyggandekontinuerlig, avsomsom
allmänhetenstilldrar sigtillfälletförandra bristerrisker ellervilka som

liggertillsynsbegreppfrånutgårRevisorernaspeciella intresse. ett som

237 innebörd ochangående tillsyn-förslagrevisorersRiksdagens1994/95:RR9
tillämpning
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det kontrollbegreppet Varje verksamhetsutövarenära. har själv-rena
klart för sin verksamhet. Ansvaret inbegriper olika formeransvar av
kontroller intern revision. förhållandeIsamt till sådan kontroll skall
den statliga tillsynen oberoende kontroll.utgöra en

Revisorerna avreglering decentraliseringatt och delegeringanser ,allmänt förutsätter ökad kontrollverksamhetsett från statsmaktemas
sida. Tillsynen led iär statsmaktemas kontrollett den offentligaav

Ävenverksamheten. direkt kontrollerande och förebyggandeen mera
verksamhet krävs, de utfästelser medborgarnagentemotom stats-som
makterna lämnat sin lagstiftning skall kunna infrias.genom

Konstitutionsutskottet ansåg i betänkande väl fungerandeett att en
statlig tillsyn viktigt instrumentär i arbetetett med uppnå lagaratt att
och andra föreskrifter efterlevs. Det vidare betydelsefulltär regel-att
bildningen ändamålsenlig.är Detta förutsätter riksdagen får infor-att
mation konsekvenserna sin lagstiftning så denna kan bedömasom attav
och eventuella förändringar aktualiseras. Regeringen bör i det reguljära
budgetarbetet uppmärksamma de frågor revisorerna aktualiserat.som
För regeringens löpande uppföljning och kontroll bör myndigheternas
årsredovisningar och framförallt resultatredovisningen värde-utgöra
fulla informationsbärare. Regeringen bör uppdraöverväga åt till-att
synsmyndighetema särredovisa sitt arbeteatt med tillsynsfrågor. Re-
geringen bör också regelmässigt analysera förutsättningarna för till-om

ändras i samband med förslag omorganisation ellersynen ändradeom
238ansvarsförhållande.

Förvaltningspolitiska kommissionen konstaterade den förvalt-att
ningspolitiska utvecklingen, där renodling ickeutgör oväsentligtett
inslag, har lett till förändrad roll för åtskilliga myndigheter. Ansvareten
för verkställigheten de politiska besluten har förskjutits nedåt för-iav
valtningen, inte minst till lokal och regional nivå. På central nivå har
rättstillämpning och tillsyn blivit viktigare. Här har EU-även
medlemskapet bidragit till utvecklingen. Anpassningen till och tillämp-
ningen EG-rätten har gjort flera myndigheteratt tillav exempelsom
Konkurrensverket, Statens livsmedelsverk, Konsumentverket och Sta-

jordbruksverktens har fått ökade inslag tillsyn och regelkontroll, påav
bekostnad verksamhet. Idag sker icke oväsentlig delav annan en av
statsförvaltningens verksamhet formi tillsyn och många myndighe-av

organiseraster tillsynsmyndigheter. Dessa myndigheter har kom-som
mit lägga allt viktatt vid rådgivning och mindre vid ingripandemer
med sanktioner.

Kommissionen konstaterade vidare tillsyn användsatt över-som en
gripande beteckning för delvis olikartade verksamheter norrngiv-som

2381994/95:KU27
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döljasTillsyn kanoch inspektion.rådgivning, utvärderingning, även
konsekvent terrni-klar ochFrånvaronbakom andra beteckningar. av en

uttryck förspråkligt problemfrämstemellertid intenologi utan ettär ett
oklar-uppmärksamhet.tillräcklig Dessatillsynsfrågoma inte ägnatsatt

Beslut till-bedrivas.tillsyn börosäkerhet hurheter har skapat omom
fall varit svårahar därmed i vissariksdag och regeringfattade attsyn av
försvårat bedöm-sinverksamhet. har ipraktisk Dettaomvandla i tur

Även styrkatillsynenstillsynsverksamheters effektivitet.ningen omav
sällandenolika områden intekraftigt mellaneffektivitet varieraroch är

med avseendeotydlighetbetydandefinnspåfallande Det även ensvag.
tillsynsverk-den statligadet andrasanktionsmöjlighetema. Förpå är

svåröverskådlig. Antaletorganisatoriskt perspektivsamheten ettur
instruktio-myndigheternasalltidoch det framgår inteformer är stort av

Även enhetliga lösning-uppgift bedriva tillsyn.de har till attatt omner
och organi-begreppsligaåterspeglar inte denalltid önskvärdainte ärar

23°tillsynsfrågor.genomtänkt påmångfaldensatoriska synen
be-förvaltningspolitiska propositionen gjorthar i denRegeringens
ochmyndigheterkommuner,statliga tillsynendendömningen att av

bör ocksåsyfte den Denföretag ibör över göraatt engesmera.ses
medriksdagenåterkomma tillinnebörd.tydligare Regeringen attavser

24°tillsynsverksamheten.statligasamlad redovisning denen av
själv-för kommunalprogramberedningKommunförbundetsSvenska

till-den statligasammanfattat problemen medstyrelse har i rapporten
omfattandeinte baraföljande Regleringensynsverksamheten på ärsätt.

splittrad, svåröver-ocksåskiftande lagteknisk kvalitet. Denoch ärav
tillsyn oprecist.Innebörden begreppetskådlig och svårtillgänglig. ärav

kommunalainverkan på denocksåstatliga tillsynen harDen stor
självstyrelsenförenlighet medsjälvstyrelsen. Tillsynens är över-en

självamöjligheterprincipfråga. Myndigheterna hargripande attstora
myndigheter-skillnader mellantillsyn. har lett tillforma sin Detta stora

helahar det lokala inom ikommunerna,För stort settansvaretsomna.
ochproblem.medför detta naturligtvis Ensamhällssektom, stora sam-

varierandeflera områden medmyndighet kan ha foransvaret re-ma
falletSåvid utövandet tillsynen.tillsynen och praxisglering äravav

och sjukvården,socialtjänsten, hälso-Socialstyrelsens tillsynmed av
vanligtsmittskyddet. ocksåhälsoskyddet Detdelar miljö- och ärsamt

fallområde. dessatillsyn Imyndighet inomutövaränatt sammamer en

239 forvaltningspolitik församladmedborgarnas tjänst-SOU 1997:57, I statenen
s.105 ff.
24° förvaltning i medborgarnas tjänst1997/98: Statlig136 45.Prop. s.
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kommunernas problem på grund olika regler och till-accentueras av
2synspraxis.

betänkandeAvregleringsutredningen betonade i sitt ställ-att ett
ningstagande till regleringen inom förutsätterområde analys därett en

frånutgår vilka ambitioner statsmakterna har med verksamhetenman
och vilken variation villig Utredningen ansågär att acceptera.som man

måste ha utgångspunkt vid bedömningenatt ävenman samma av om-
fattningen och inriktningen denpå statliga tillsynen kommuner ochav
landsting inom olika områden.

Utredningen pekade på sambandet mellan tillsyn och reglering.även
deNär statliga fattar beslut regler måste de i den analysorganen om

i sammanhanget frågangörs in den regelnsväga konse-som om nya
kvenser för tillsynen inom området. utfärdaAtt och detaljeradenya mer
regler inom område där inte tidigare utfärdade regler efterlevsett ens
torde åtminstone flertaleti fall sig dem före-ärytterstvare gagna som
mål för verksamheten eller de arbetar inom denna. finnsDet i des-som

sammanhang risk mellan ambitionerna i den övergripan-att gapetsa en
de regleringen och de sedan står till buds för den konkretaresurser som
verksamheten kan bli för försökaAtt lösa sådana problem medstort.
ytterligare reglering inte bara orealistisktär i många fall de-utan rent
struktivt. Utredningen betonade därför diskussion tillsynatt ävenen om
måste innefatta analys och prövning den reglering och de ambi-en av
tioner finns inom området storleken på de kansamtsom resurser som

för den totala verksamheten.avsättas Annorlunda uttryckt: Tillsynen
kan inte avskild från regleringen, de bakomliggande ambitionernases
och tillgängliga och alla dessa faktorer påverkar varandra öm-resurser;
sesidigt.

Utredningen konstaterade det finns betydande skillnader hur be-att
tillsyn används. Utredningen betonade degreppet statliga myndig-att

heternas aktiviteter i förhållande till kommuner och landsting inte kan
inskränkas till endast laglighetskontroll. Särskiltatt gäller dettaavse
verksamheter där kommunen för den lokala tillsynen. I dialogensvarar
mellan kommun och berörd myndighet det viktigt medär ömsesidigtett
kunskapsutbyte. Därigenom förebyggs många felaktigheter och det di-
rekta tillsynsarbetet underlättas. Samtidigt kan inte bortse från attman
givna regler måste följas och enskildas rättigheter och intressen gi-att
vetvis fårinte kompromissas bort i sådant samspel. Hur dennaett av-
vägning skall kunna utformas måste enligt utredningens mening avgö-

inom de olika verksamhetsområdena. En tänkbar gåväg att ärras att

2 Statlig tillsyn kommunerna, Svenska Kommunförbundet, 1994av
m Minska regleringen kommuner och landsting, SOU 1998:105av
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deochkontrollerandedemellanåtskillnadklarorganisatorisktgöra en
myndigheterna.berördadeinomstödjande insatserna

berördaåläggerregeringenföreslog slutligenUtredningen att myn-
påinriktningeninformationlämnaårsredovisningdigheter i sinatt om

tillsynsverksamhetdenoch resultatetomfattningen myn-somsamt av
myndighetenssammanhangetsärskilt iintresse ärbedriver.digheten Av

stödjande insatserochkontrollerandemellan olikaavvägning typer av
utvärderingsaktiviteter.ochuppföljnings-samt

Egentillsyn9.1.2

Egentillsynen inne-utbyggd egentillsyn.områden finnsmångaInom en
verksam-ochtillsynsmyndighetenmellanansvarsfördelningenbär att

lagstiftning-preciseras ikommunellerföretaghetsutövaren ettt.ex. en
ochformaliseratmedskallVerksamhetsutövama systemett genomen.

regler iakttas.gällandeverksamheten sååtgärdermedvetna attstyra
tillsynsmyndig-sådantpåskall dokumenterasEgentillsynen sätt attett

förut-Egentillsyngenomförts.egentillsynen harfölja hurheten kan upp
påanvända sinamöjligheter etttillsynsmyndigheten attsätts resurserge

undvikaskandetaljkontrollresurskrävandeeffektivare sätt attgenom
systemkontroll.medkombinationiför stickprovtill förmån

självsty-kommunalautifrån denmotiverasEgentillsynen kan även
själva be-och landstingför kommuner attrelsens principer rättom

områdevisstTillsynenverksamhet.för sinformerna över ettstämma
detväsentligtstarkare. Detsammanlagt blidärmed är attförutsätts

tillsynsmyndig-innebärpå egentillsyn intekravökande inslaget attav
uteblir.tillsynheternas aktiva

Å inriktningenpåverkaegentillsynutbyggdvälsidan måsteandra en
blimåsteegentillsynenutfördaarbete.tillsynsmyndighetemas Denav

tillsynmyndighetemaansågRiksdagsrevisoremaför tillsyn.föremål att
stick-verksamheterolikakontrolldirektmåste utövaäven genomav

klagomålanledningbesök medinspektioner,oanmälda m.m.avprov,
Även verksam-förgarantierdubbelarbete behövsförmed risk visst att

mindrehar dåbestämmelser. Detfölj gällandeverkligenhetsutövama er
kom-företag ellerprivataverksamhetsutövaredessabetydelse ärom

organmunala

243 tillämpning,innebörd ochangående tillsynforslagRiksdagens revisorers -
1994/95 RR9, s.24
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9.1.3 statligaDen tillsynens inriktning

Kommittén har till uppgift b1.a. föreslå definition begreppetatt en av
tillsyn offentlig upphandling. Tillsynsbegreppet inom detta onirå-ärav
de liksom inom andra förvaltningsområden oklart. lämpligEn ingång
kan något beröra den diskussion förtsatt den statliga till-vara som om

inriktning. Begreppet tillsyn användes 1994 enligtsynens rapporten
från 1agar.24Riksrevisionsverket i 500 Med böjningsformerän ochmer
sammansättningar kunde enligt Svenska Kommunförbundet variationer

500.2på ordet tillsyn till 2 dessaöver I 500 lagar ochsummeras
tillhörande förordningar kan innehållet tillsynsarbeteti beskrivas enligt

eller flera följande alternativ:ett av

utfärda föreslqifter,

utforma allmänna råd,

inspektioner,göra

efterlevnadskontroll,

kontrollobjekt,

systemkontroll,

egenkontroll,

stöd till egenkontrollprogram; kvalitetssäkring,

anmälan överträdelser,av

krav på rättelse,

förelägga vite,

övervakning,

besiktning,

uppsikt,

överinseende,

inseende,

provtagning,

granskning,

rapportering,

244Statlig tillsyn forvaltningspolitiskt styrmedel RRV 1996:ett 10 s.-245Statlig tillsyn kommunerna, Svenskaöver Kommunförbundet, 1994
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lokal,godkännande av-
dokumenttillsyn,-

säkerhetsbestämmelser,utfärdande av-
tillträdeskontroller,-
verksamhetskontroller,-
analysarbete,-

kunskap,inhämta-
överblick,ha-

rådgivning,-
information,-
utfärda tillstånd,-
samordning,-

samordning,stöd till-
anmälningaroch hanteringundersökning av-

uppföljning,-
utvärdering,-

lag-granskningsrapportRRV redovisar iRiksrevisionsverket atten
tillsyns-beskrivaförmångfald begreppanvänderstiftaren attaven

statlig tillsyngranskningtjugotal sinfann ifunktionen. RRV ett avav
vad gällerskillnadersällan någradockLagstiftarenkommunerna. anger

konsekventklar ochfann ocksåsyfte eller inriktning. RRVtillsynens en
förordningar. Irespektivetillsynsbestämmelser i lagarskillnad mellan

efterlevnadenövervakatillsyn ellerdet oftalagarna skrivs att avom
tillhörande för-bestämmelserna ilag medanbestämmelserna i denna

besiktning."kontroll", Iinspektion,handfasta,ordning är t.ex.mer
detstället talastillsyn.används begreppet Iregelverk inteEG:s om

ochrapportering71granskning 9 99kontroll, "provtagning s,
,,6vervakning.26

följande.enligtdefinieras tillsyntill miljöbalkenförarbetenaI
föreskrifter,balksäkerställa dennasyfta tillskallTillsynen samtattatt

bal-med stödmeddelatsoch beslut haransökningsmåldomar i avsom
efterlevnadenskall kontrolleraTillsynsmyndighetenken efterlevs. samt

rättelse. Tillsynsmyn-åstadkommabehövs föråtgärdervidta de attsom

m 1985kommunerna, RRVStatlig tillsyn av
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digheten skall dessutom, rådgivning, information och liknandegenom
verksamhet, skapa förutsättningar för balkens ändamål skall kunnaatt

.mtillgodoses Tillsynen omfattar inspektion, åtgärder för rättelse och
förebyggande åtgärder. I Naturvårdsverkets handlingsplan för tillsyns-
vägledning från 1996 "en myndighetsuppgiftsägs beståratt i attsom
lagar, förordningar, myndighetsföreslcrifter, tillstånd, villkor, föreläg-
ganden och förbud efterlevs regelefterlevnad skall förstås delsattsom
kontrollera söka förvissa sig om huruvida regelefterlevnad föreligger
dels i förekommande fall kräva rättelse, dels verka för överträdelseratt

lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, tillstånd, villkor, före-av
lägganden och förbud förebyggs rådgivning och information tillgenom
verksamhetsutövaren.m

9.1.4 Vad måste den statliga tillsynen offentligöver

upphandling omfatta

EG-direktiven, ligger till grund för delar de svenskastorasom av upp-
handlingsreglema, kräver inte medlemsstaterna skall ha tillsyns-att en
myndighet skall kontrollera regelefterlevnaden på upphandlings-som
området. Kommitténs undersökningar visar åtminstone 8 andraatt
medlemsländer har central myndighet tillsyn denutöver överen som
offentliga upphandlingen. Ansvaret kontroll regelefterlevnadenöver av
och information upphandlingsreglema ligger i andra länder på de-om
partementsnivå. berorDetta till del på dessa länder harstor att en annan
förvaltningsmodell den Sverige har.än departementDeras arbetar med
uppgifter enligt den svenska förvaltningsmodellen förmodligensom
skulle typiska myndighetsuppgifter. Kommittén har från sinaanses vara
studiebesök och erfarenheter dansk, holländsk och engelskav upp-
handling erfarit omfattningen den tillsyn utförsatt varie-ärav som av
rande grad i de olika medlemsländerna.

Trots upphandlingsdirektiven saknaratt direkta krav till-om en
synsmyndighet så har den svenska generell skyldighetstaten gent-en

EU vidta åtgärderemot säkerställeratt EG-rättens efterlevnad isom
Sverige. Denna skyldighet solidaritetsprincipenutmynnar artikel 10ur
i EG-fördraget innefattar krav påäven medlemsländernasom att ar-
beta för gemskapens uppgifter kanatt genomföras. Vidare skall varje
medlemsstat övervaka tillämpningen gemenskapsrätten ochav genom

2 Prop. 1997/98:45
248Cit. Ur tillAtt eller påtitta tillsynen inom miljöområdet, ESC-rapport,se om-
Ds 1998:50
2 Ol
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överträdelser.beivrasanktionerproportionellaavskräckande men
obero-ellerinrättamedlemsstaterna utseKommissionen attuppmanar

ochtolkningsproblemidentifierauppgift blirmyndigheterende attvars
fa11.9enskildabehandlingendiskutera av

försigintresseramedlemsländernaföranledningytterligare attEn
medlemsstatendetefterlevnadupphandlingsdirektivens ärär att somatt

EG-ieventuellvidochEG-kommissioneninförfår processensvara
delSverigesFörgemenskapsrätten.överträdelserdomstolen avp.g.a.

allabegångnaför felfår stå tillsvenskadetinnebär staten avatt svars
kom-detgäller ärenheter. Detupphandlandesvenska oavsett enom
brutitmyndighetstatligellerbolagprivatlandsting, ett somett enmun,

upphandlingsreglema.mot
Världshandelsorga-åtaganden inominternationellaharSverige även

Agre-ProcurementGovernmentGPA-avtalettillhänförliganisationen
LOU.införlivats iement som

tillsynstatligeffektivbehövsalltjämtdetKommittén att enanser
dendels pågrundar vi rapportupphandlingen. Dettaoffentligadenöver

de opinions-dels påkansliNOU:sutarbetatsfel och brister avsomom
medoch hearingarkommitténsvidframkommit mötenyttringar som

egentillsynfungerandekrävsDärutöveroch leverantörer.inköpare en
vilkentilljuridiskadenellerupphandlande enhetrespektivehos person

enheten hör.

offentligtillsynBegreppet över9.2

upphandling

avgränsningennuvarandeDen9.2.1

omfattarinstruktionengällande attenligt denuppgifterNOU:s nu

upphandlingoffentligavtaletochLOUtillsynl över attutöva om
efterlevs,GPAför WTOinom ramen

EES,EG,upphandlingsornrådet inom EFTA,utvecklingen påfölja2
upphandling,statligWTO-överenskommelsenochGATT om

tillsynsområ-nämndensråd inomallmännaochinformationlämna3
den,

upphandling inom249 offentliggrönbokenmeddelandeKommissionens omm.a.a.
12.unionen,europiska s.

2ll
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4 följa tillämpningen de nationella leveransbestämmelsemaav samt
verka för enhetlig tillämpning dessa,en av

5 samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål och

6 verka för effektiv offentlig upphandlingen

NOU:s uppgifter innehåller såväl sådant kan karakteriserassom som
tillsyn i inskränkt bemärkelse och sådant kan karakteriserassom som
tillsyn i vid bemärkelse. Ramen för verksamheten mycket vid.är Att
följa den internationella utvecklingen, följa tillämpningen de natio-av
nella leveransbestämmelsema verka för enhetlig tillämpningsamt en av
dessa verka for effektiv offentligsamt upphandling inte uppgifterären

endast låter sig beskrivas kontroll regelefterlevnad. Till-som som av
synsmyndighetens instruktion tillåter således rad arbetsuppgifteren
avseende informationsinsatser och utvecklingsarbete. Uppgiften att
verka för effektiv offentlig upphandling begränsas dock tillgäng-en av
liga resurser.

Den statliga tillsynen offentlig upphandlingöver ligger i huvudsak
på NOU. Viktiga tillsynsuppgifter avseende offentlig upphandling ut-
förs Konkurrensverket,även Kammarkollegiet, Kommerskollegiumav
och Riksrevisionsverket RRV.

Den provkarta på tillsynsarbete i allmänhet redovisades isom av-
snitt 9.1.3 kan, med vederbörliga ändringar, användas för att samman-
fatta det huvudsakliga innehållet deni sammanlagda statliga tillsynen

den offentligaöver upphandlingen:

utforma allmänna råd,

regelefterlevnadskontroll direkt kontroll hos eller fleraen- upp-
handlande enheter och systemkontroll,

undersökning och hantering klagomål/anmälningar motav- upp-
handlande enheter,

åtgärder för rättelse lagöverträdelser,av-

talerätt,-

krav på rättelse,-

förelägga vite,-

stöd till upphandlande enheters egentillsyn,-

information till upphandlande enheter, leverantörer och politiker,-

uppföljning, utvärdering, utveckling,-
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stöd till samordning.-

nuvarande verksamhet9.2.2 NOU:s

tillsyn omfattar främst handläggning klagomålsärenden,NOU:s av
information, yttranden till domstolaregeninitierad kontroll, samt re-

kontrollerande skall enligtgeringsstöd. Aktiv egeninitierad tillsyn artav
nämndens arbets-nämndens regleringsbrev minst 20utgöra procent av

tid.
nämnd med ledamöter regeringen.NOU utnämnsstyrs avav en som

de anställda hos statligaLedamöterna oberoendeär ärtrots attexperter
kommunförbunden, näringslivets branschorganisationermyndigheter,

företag. företräda några särskilda partsin-och privata sig inteDe anser
anställdapraktiska arbetet utförs kansli med nioDettressen. ett un-av

ledning kanslichef.der av en

Konkurrensverket, Kammarkollegiet och9.2.3

Kommerskollegium och RRV

Konkurrensverket

bl.a.Konkurrensverkets uppgifter upphandlingsomrâdetinom är att
fullgöra uppgifter följer konkurrenslagen och lagen ingri-de som av om

offentlig upphand-pande otillbörligt upphandlingsbeteende avseendemot
och andra åtgär-ling LIU. Verket skall lämna förslag till regeländringar

offent-effektiv konkurrens ochder för undanröja hinder i privatatt mot en
forsk-stöd till blandlig verksamhet. Konkurrensverket har lämnat annat

Konkurrensverketkonkurrensaspekter offentlig upphandling.ning vidom
for få upphandlande enheter till konkurrens-arbetar aktivt sigatt att ta ett

inriktat vid utformningen upphandlingsverksamheten.synsätt av
konkur-utveckla långsiktigaKonkurrensverket betonar vikten attav

företag deltaoch underlätta för små och medelstora irensstrategier attatt
leveran-viktig konkurrensaspekt tilloffentlig upphandling. En är attatt se

fråga inbetalningtill offentlig följer gällande regler isektortörer om av
avgifter, jämställdhet, icke-diskrimineringskatter, etc.

Riksrevisionsverket
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Riksrevisionsverket RRV den svenska centrala myndighetär statens
för revision och granskning statliga myndigheter, affärsdrivandeav
verk, statliga bolag, stiftelser och andra institutioner där hu-ärstaten
vudman. RRV ska främja kvalitet, effektivitet och hushållning med
statens resurser.

Inom såväl den årliga revisionen effektivitetsrevisionen kom-som
kontaktRRV i med offentlig upphandling. årliga revisionenDenmer

granskar myndigheternas förehavanden, däribland upphandling, under
året. uppgiftEn för effektivitetsrevisionen granska statligaär att myn-
digheters upphandlingar.

Kammarkollegiet/statlig inkäpssamordning

Kammarkollegiet skall i samverkan med statliga myndigheter utveckla,
samordna följaoch inköpsverksamheten. Kammarkollegiet skallupp
verka för och tjänster upphandlas omfattningiatt storvaror som om-
fattas statliga ramavtal eller andra avtal effektivi-av gemensamma som

upphandlingama. Kammarkollegiet har inte någon funk-operativserar
tion arbetar med tillsyn i vid bemärkelse, dvs. olika åtgärderutan som
främjar effektivare offentlig upphandling, främst på det statligaen om-
rådet. Upphandlingarna genomförs den myndighet läm-bästärav som
pad för det.

Kammarkollegiet skall informera och följa använd-även om upp
ningen de centrala ramavtalen. Kammarkollegiets uppgifter innefat-av

25°bl.a. kompetensutveckling och upphandlingsstöd.tar

Kommerskollegium

Kommerskollegium har fått i uppdrag regeringen attav vara samman-
hållande i åtgärdspaket syftar till öka små och medelstoraett attsom
företags deltagande offentligai upphandlingar. Tillsammans med bl.a.
Industriförbundet och Exportrådet har myndigheten dragit igång pro-
jektet Gränslösa affärer. huvudåtgärderTre under utförande:är

förIntemettorg information och annonsplats för offentliga0 om upp-
handlingar,
utbildning konsulter i offentlig upphandling,av

företaginfonnationskampanj riktad små- och medelstoramot

25°Kammarkollegiets hemsida wwwkammarkollegietse
25l Kommerskollegiums hemsida wwwoffentlig. kommers.se
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Omfattningen9.2.4 och inriktningen tillsynen ärav

avhängigt målen för den offentliga
upphandlingen

offentligaavsnitt 8 har kommittén slagit fast de mål denI som upp-
handlingen skall tillgodose. Omfattningen och inriktningen tillsynenav

offentligaden upphandlingen avhängigt dessa mål. iKärnanöver är
tillsynen bör kontroll och främjandeåtgärder för åstad-givetvis attvara
komma lagefterlevnad för förtill skydd leverantörerna. Den yttre ramen
tillsynen bör de ekonomiska, konkurrenspolitiska, sociala, arbets-vara
marknadspolitiska och miljöpolitiska mål för den offentliga upphand-
lingen i lag och gemenskapsrätten och syftar tilli attsom anges som
åstadkomma möjliga värde och för skattebetalarnasmesta nytta pengar
value for money..

Vid bestämmandet omfattningen och inriktningen tillsynen överavav
offentliga fastden upphandlingen det viktigt slå upphandlandeär att att

enheter kan uppfylla för offentligamålen den upphandlingen på i grun-
den två olika upphandlingsverksamhetenDetsätt. sättet är attena enge

tyngd. Flera framkommuner och landsting har tagit konkurrens-större
och upphandlingsstrategier fonni konkurrensprogramt.ex.av som
klargör målsättningen för upphandlingsverksamheten, styrin-utgör ett

för konkurrensutsättning olika verksamheter fastslårstrument samtav
vilka skall gälla under upphandlingsprocessens olikaprinciper som
skeden. kan innefattas paketering upphandlingsobjekten påHär ettav
sådant små och medelstora företag möjlighet delta isätt att t.ex. attges
upphandlingarna. infonnationsåtgärderEn långsiktig planering och som

tydliga affärsmöjligheter ökarsignaler till marknaden framtidager om
intresset för lämna anbud. Tydliga spelregler ökar förutsättningarnaatt
för den upphandlande enheten goda affärer. kunna han-Förgöraatt att

dessa frågor framgångsrikt krävs regel professionell upphand-itera en
lingsorganisation med kompetent ledning välutbildad personal.ochen

andra uppfylla målen för den offentliga upphandlingenDet sättet att
den upphandlande enheten den enskilda upphandlingen utformarär iatt

förfrågningslaget sådant fullständig och korrekt infonna-på sätt attett
tion lämnas till anbudsgivama föremålet för upphandlingen, hurom om
anbudsprövningen skall till, vilka omständigheter kommergå attsom
läggas till grund för kvalificeringen, vilka utvärderingskriterier som
kommer tillämpas, vilka kommersiella villkor skall gälla Iatt som m.m.
den enskilda upphandlingen får hänsyn de till-inga andra än ärtas som
låtna enligt och gemenskapsrätten. gäller välja denLOU Det att an-
budsgivare kvalificeradtillräckligt och har lämnat det ekono-ärsom

fördelaktigamiskt anbudet.mest
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förutsättning för tillsynsmyndigheten skall kunnaEn att acceptera att
upphandlande enheter beaktar omständigheter ligger utanför före-som
målet för upphandlingen de grundläggande gemenskapsrättsligaär att
principerna likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet,om
förutsebarhet, och ömsesidigt erkännande upprätthålls. Omtransparens
ekonomiska eller andra samhällspolitiska förenasmål inte kan med

och gemenskapsrätten måste de ha företräde. stället kanLOU Isenare
sådana mål främjas behovet lagändringar eller direkti-attgenom av
vändringar påtalas.

9.2.5 Godtyckliga bedömningar får inte förekomma

bör betonas upphandlande enheter skall tillåtasDet inte experimen-att att
fritt. Godtyckliga beskrivningar och bedömningar i samband medtera

enskilda upphandlingar får förekomma. Sådana krav harinte inte attsom
med leverantörernas finansiella och ekonomiska ställning ellergöra

tekniska förmåga och kapacitet får endast ställas kravet har stöd i lagom
ålägger leverantörerna följa lagstadgadevisst Dessamönster.att ettsom

skyldigheter eller förbud torde de flesta falli endast gälla för leverantörer
verksamma i Sverige. Som exempel på sådan lagstadgad skyl-ärsom en

dighet kan lagen6 § i 1999:130 åtgärder etnisk diskrimi-nämnas motom
nering:
"Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för förebygga ochatt

förhindra någon arbetstagare för etniskautsättsatt
trakasserier eller för repressalier på grund anmälanav en om
etnisk dislqiminering.

kan tänkaHär sig, på motsvarande gäller ifrågasättman som om
skatte- och avgiftskontrollen, den upphandlande enheten åläggsatt att
kontrollera uppgifter från Diskrimineringsombudsmannen DO. Om

leverantör skyldiggjort sig till brott lagen åtgärdermot mot et-en om
nisk diskriminering och det sannolikt rättelse inte vidtagits skallär att
leverantören kunna uteslutas från deltagande i upphandling. Kanske
skulle det räcka med föreskrift förfrågningsunderlageti brottatten om

nämnda lagrum hävningsgrund i upphandlingskontrakt.mot utgör ett
kan ifrågasättasDet hur upphandlande enheterstora resurser som

skall lägga ned på kontrollåtgärder inte direkt påverkar pris ochsom
kvalitet för de och tjänster handlas Vilka lagar skallvaror som upp. som
omfattas och hur detta utformasbör kommer utredas kommitténatt av
under år 2000.

Regler detta slag skall syfta till leverantörer följer lagar ochattav som
föreskrifter skall få konkurrensnackdelarinte i förhållande till leve-

följer lagstiftningen.inte Vidare skulle det för medborgar-rantörer som
216



SOU 1999: 139 Allmänna överväganden och förslag betraflande upphandlingstillsynen

framstå direkt stötande skattemedel används för finansie-attna som om
anskaffningar från leverantörer bryter diskriminerings-mot t.ex.ra som

och jämställdhetslagstiftning.
En bedömningar kan bli aktuella för upphandlandetypannan av som

enheter krav har sin upprinnelse i önskemål kunna påver-är attsom om
ka det leverantörerna producerar eller tillhandahållersinasätt som varor
sina tjänster eller tjänsten har bättre kvalitetutan att änvaran en varor
eller tjänster produceras på traditionellt frågaDet kravsätt. ärsom om

inte knutna till leverantörerna sådana och inte heller tillärsom som
konkreta kvalitetskrav på levererade och tjänster. typfallEtt är närvaror
Kommunförbundet och antal kommuner gjorde den första upphand-ett
lingen klorfritt Kommunerna ville påverka tillverkningspro-av papper.

medförde utsläpp farliga i krä-ämnen naturen attcessen som av genom
leverantören kunde använda minimalt klormed iatt garantera attva

tillverkningen litetEtt pappersbruk visade kunnasigav papper. upp-
Övrigafylla kraven. pappersbruk ansåg det fannsinte någon mark-att

nad för klorfritt Den produkten välkomnades inte barapapper. nya av
myndigheter och företag konsumenterna. Upphandlingenävenutan av

klorfritt kom leda till flera andra producenter följdeatt attav papper
efter. Idag finns det inget pappersbruk inte kan leverera klorfrittsom
papper.

Huruvida sådan upphandling tillåten enligt LOU oklart. Förär ären
närvarande torde förfarandet inte tillåtet. Om upphandlande enhe-vara

skall kunna ställa krav på upphandlingsprocesser krävs tydliga be-ter
sked i såväl svensk lag i gemenskapsrätten.som

9.2.6 Avgränsning mellan tillsyn offentligöver

upphandling och tillsynannan

tillsynsmyndighetDen kontroll upphandlingslagstift-utövar översom
ningens efterlevnad skall inte sådan kontroll ankommer påutöva som
andra tillsynsmyndigheten Upphandlingskontrollen skall endast avse
sådana åtgärder kopplade till den offentliga upphandlingen,är t.ex.som

kravspecifikationer utformats på sådant de inte strideratt sätt att mot
principen icke-diskriminering i gemenskapsrätten. Effekter t.ex.om av
miljökrav och krav på leverantörer, anlitas upphandlandeatt som av
enheter vid offentlig upphandling, inte får diskriminera kvinnor eller
homosexuella kan inte rimligen följas tillsynsmyndigheten. Enupp av
sådan uppföljning ankommer på Naturvårdsverket, Jämställdhetsom-
budsmannen och Diskrimineringsombudsmannen. Yttrande skall där-
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förtillsynsmyndigheterstatligafrån andrakunna inhämtas attemot
proportionalitetsprincipen.striderkontrollera krav inteatt mot t.ex.

till definitionFörslag9.2.7

finns anled-anförda det intebakgrund detKommittén attmot avanser
främjanderegelkontroll ochtillsynsornrådet till enbartbegränsaning att

of-begreppet tillsyndärför valtreglerna följs. Vi har överattatt geav
defini-Kommittén vill betonadefinition.fentlig upphandling vid atten

upphandlingoffentligtillsyntionen begreppet attöver angeavserav
frågaintetillsynsmyndighetens verksamhet. Detför är enomramarna

statligaenheter.upphandlande Denportalparagraf riktar sig tillsom
endast hanterasupphandlingen kanoffentligatillsynen den av enav

med bestäm-försesföreslår LOUtillsynsmyndighet. Vistatlig att en
lydelse.följandemelse central tillsyn avom

efterlevs. Tillsy-denna lagtillsynTillsynsmyndigheten överutövar att
efterlevsupphandlingslagstiftningenkontroll attutövas genom avnen

effektiv offentligförförutsättningarnaoch främjaatt upp-engenom
handling."

kom-offentlig upphandlingeffektivförstås medVad skall ensom
of-denhuvudbetänkande. Omtill sittkommittén återkomma iattmer

före-kortsiktigaha andra målskall kunnafentliga upphandlingen än
det nöd-upphandlingenden enskildamål knutna tilltagsekonomiska är

erforderligtkan fåså önskarupphandlande enhetervändigt deatt som
ochstrider LOUmiljökrav intestöd med utforma mott.ex.att ge-som

menskapsrätten.
huvudsakileverantörer någotskall ställas påkravDe är somsom

vissaupphandlande enhet. Hanteringenskall bestämmas varje avav
sådanbolagsregisteriregistreringformella krav, t.ex.typer omsomav

frånanbudförkastaföreskrivs och möjlighetregistrering ettatt en an-
blikan visserligenoch avgifter,betalar sina skatterbudsgivare intesom

hellerdet inteupphandlingarföremål för tillsyn. I vissa ärtyper av
företags-denaspekteröverhuvudtaget till andralämpligt än rentatt se

tillsynsmyndighetensAvsikten med avgränsningenekonomiska. av
skallarbetetdel sitttillsynsmyndighetenuppgifter är att en avsom

upphandlingsjuridiskademed konkreta lösningaråläggas arbetaatt
ochvill planerakommunproblem kan uppkomma när t.ex. ensom

ekonomis-långsiktigasådantupphandlingar pågenomföra sina sätt att
tillgodoses.mål kanmiljöpolitiskaka, sociala, etc.
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I instruktionen för tillsynsmyndigheten kan lämpligen införas föl-
jande: I syfte främja förutsättningarna for effektiv offentligatt en upp-
handling skall tillsynsmyndigheten, med särskilda kunskapersina om
offentlig upphandling, bidra till ekonomiska, konkurrenspolitiska,att
sociala, arbetsmarknadspolitiska och miljöpolitiska mål främjas enligt
de grunder i lag och i gemenskapsrätten."som anges

Kommittén kommer fortsatta arbete analysera hur dei sitt att sam-
hälleliga målen kan komma främjas med den offentliga upphand-att
lingen instrument.som

9.2.8 Vad kärnan i den statligaär

tillsynsverksamheten på
upphandlingsornrådet

Kontroll regelefterlevnadav

Kommittén tillsynen offentligaden upphandlingen iöver ävenattanser
fortsättningen skall syfta till upphandlingslagstiftningen ochprimärt att
gemenskapsrättens efterlevs.principer inte bara kon-Detta görs genom
troll efterlevslagen i enskilda fall främjaatt ävenutan attav genom
förutsättningarna för effektivare offentlig upphandling.en
Tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndighetema skall således åläggas

rad uppgifter främjagår på kontrollera och godut atten som en rege-
lefterlevnad. får kärnan tillsynsverksamhetenDetta iutgöraanses avse-
ende lagen offentlig upphandling.om

Enligt den förvaltningspolitiska bör renodlingenpropositionen av
den statliga verksamheten fortsätta. Renodlingen innebär att en av-
gränsning uppgifter eftersträvas. Syftet också uppnåstatens är attav en

tydlighet ansvarsfördelningeni mellan myndigheter och mellanstörre
och andra rättssubj ekt Regeringens inriktning värnastaten äretc. att om

kämverksamhetema det fortsatta renodla den statligai arbetet med att
verksamheten.

På upphandlingsområdet kommittén den verksamhetattanser som
beskrivs i kontrollfunktionen egeninitierad tillsyn och klagomåls-
handläggning och de åtgärder för rättelse talerätt överprövnings- ochi
marknadsskademål, uppgifterföreläggande kan förenas med vite ärsom

endast kan utföra. beror på utförandet dessaDetstaten attsom av upp-
gifter ofta innebär myndighetsutövning. Vidare har den svenska staten

åtagande och till den delEU LOUett gentemot att attansvar somse av
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gemenskapsrättsliga grund-och deinförlivar upphandlingsdirektiven
efterlevs.principema

Utveckling

innefattar arbeteflera uppgifterutvecklingsfunktionen inrymsI som
allmänna råd.upphandlingslagstiftningen och Dettamed utveckling av

departement medmyndighet ellerarbete skötas statligmåste an-av en
angelägenhet intestatligledning statlig normgivning äratt somenav

Statenkommunförbunden eller branschorganisationer.tillkan delegeras
upphandlande enheterstarktoch medborgarna har intresse attett av

ochden offentliga sektornskattemedel sådantutnyttjar på sättett att
fårforsörjningssektorernaföretag aktiva inomprivata mestaär utsom

harupphandlingar. Statenvärde, kvalitet och sinamöjliga ettnytta av
Offent-hållbart samhälle.utvecklingen ekologisktintresse i ettstort av
faktor.pådrivandeupphandling kan enligt mångas meninglig vara en

liggereftersom det också iuppgift måste involveraDenna statensstaten
icke-diskrimineringsklausulerochtill de miljökravintresse att attse
gemenskapsrätten.förenliga med LOU och Detsammautformas ärsom

upphandling.elektroniskinblandning i utvecklingengäller statens av

Information

måste ocksåInformation gällande och myndighetspraxisrätt anses varaom
aktörer.överlåtas på andrahelt och hållet kankämverksamhet intesomen

för vadredogörelseInformationsuppgiften bör dock inriktas på ärsom
föreligger emellan-domstolars praxis.gällande myndighetens och Deträtt,

information ochmellan vadmed gränsdragningensvårigheter ärsom
myndighetsuppgift och detvad rådgivning. förra börDetär vara ensom

kommunförbund, privatabranschorganisationer,bör ankomma påsenare
nödvändigt förInformation gällande ocksåkonsulter rätt är attetc. om

solidaritetsprincipenskall uppfylla åtaganden EUSverige sina gentemot
m.m..

med rådgivning inte ingår iInfonnation skall förväxlasinte myn-som
kommunförbundaktörer,uppgift skall överlåtas på privatadighetens utan

enskilda fallet,hur problem i detbranschorganisationer. Rådoch om
utanföromständigheter råder, liggertill de särskildahänsyn taget som

Information däremotinformationsuppgift.tillsynsmyndighetens som
råd, domstolspraxis ochtillsynsmyndighetens allmännabaseras på upp-

informationsuppgift undermyndighetenshandlingsreglema bör ligga inom
alltför lång tid. Sominformationsarbetet inteförutsättning taratt en

frågorinformationsuppgift kan detförtumregel myndighetens att somvara
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ställts skall kunna besvaras muntligen arbetsinsats på maximaltgenom en
Inforrnationsarbetettimme. begränsas inte frågorna skallatten av vara av

viss karaktär de skall ligga inom myndighetens kompetensom-änannat att
råde.

iMarklzadsfuizktion

uppgifterDe beskrivs under marknadsfunktionen utförs till mångtsom
och mycket redan idag statliga myndigheter. Arbetet med statlig in-av
köpssamordning syftar till förbättra den statliga inköpsverksamhe-att

Myndigheterna förutsätts kunna minska sina kostnader eller iten. vart
fall optimera sitt resursutnyttjande. Professionella förinköp möjliggör
små och medelstora företag deltaga upphandlingarna.i kanDettaatt
leda till ökad hållbar tillväxt i sin medför flera arbetstillfäl-turen som
len. också syftetDetta med Kommerskollegiums arbete medär
Gränslösa affärer. Kommittén samtliga befintliga tillsyns-attanser
funktioner angelägna statliga uppgifter for åstadkomma effek-är att en
tivare offentlig upphandling. dettaI perspektiv de betraktaär att som
kämverksamheter. betyderDetta inte denna funktion måste inord-att

i enda statlig tillsynsmyndighet.nas en

9.2.9 Vilka uppgifter främjar effektivsom en

offentlig upphandling bör statliga
tillsynsmyndigheter inte sigägna

fyraDe centrala tillsynfunktionema viktiga beståndsdelar iär statens
arbete för effektiv offentlig upphandling. Eftersom tillsynsverksam-en
het på central nivå aldrig kan kommendera fram effektivitet måste ett

läggas på de enskilda upphandlande enhetemas egentillsyn.stort ansvar
Kommittén vidare tillsynsinsatsema har begränsad räck-attanser en
vidd. Om vill få till stånd förbättrad upphandlingskultur, ökadman en
kompetens, ökad affärsmässighet förutsättningar förärm.m. som en
effektivare offentlig upphandling kan ensidig fokusering påen repres-
siva åtgärder kontraproduktivt.vara

Andra förutsättningar för effektiv offentlig upphandling bl.a.ären
rågivning, kvalitetsarbete, utbildningsåtgärder, framtagande av upp-
handlingsverktyg, former för samverkan och konfliktlösning mellan

och tredjepartslogistik. viktig uppgift främjaEn kunska-parterna är att
hos leverantörer förutsättningarna för den offentligaperna om upp-
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handlingen. Kommittén däremot dessa uppgifterinte nödvän-attanser
digtvis utförasbör statliga tillsynmyndigheter.av

9.3 Behovet förstärkt tillsyn överav en

offentlig upphandling

9.3.1 Antalet upphandlande enheter

Nämnden för offentlig upphandling tillsyn den offentligautövar över
upphandlingen TillsynenSverige. omfattar cirka 300 statliga myndig-
heter, kommuner,290 drygt kommunala facknämnder,3000 omkring

kommundelsnämnder,150 cirka kommunalförbund,50 landsting,20
minst nämnder200 i landstingen, cirka 600 kommunala och lands-1
tingsägda företag, cirka 900 registrerade trossamfund till den del som
de i lag ålagts handha begravningsverksamhet, cirka 150 statligaatt
företag, statligt bildade stiftelser och föreningar, cirka 30 universitet
och högskolor antal företagprivata inom försörjningssektorer-samt ett

na.
råderDet osäkerhet hur många upphandlande enheter antal till-om

synsobjekt tillsynen omfattar. NOU har adressregisterettsom som
innehåller drygt 4 000 adresser till enheter sannolikt upphand-ärsom
lande enheter. verkligaDet antalet upphandlande enheter kan tilluppgå

000.25210 En organisation skall själv bedömningennärmare huru-göra
vida den eller delar dess verksamhet omfattas direktiven ellerav av
LOU. Statliga, kommunala och andra myndigheter definitionutgör per
upphandlande enheter. delEn offentligrättslig juridiskav en person
med självständig funktion, sjukhus, gymnasieskola,t.ex. ett etten en

skattemyndighet, universitet, högskola ellerregemente, etten en en
institution vid högskolan kanstörre upphandlande enhet.vara en egen

Enligt Hentze och Sylvén det förutsättning enheten i frå-är är atten
har fungerande inköpsfunktion med ekonomisk, teknisk ochga en egen

juridisk kompetens. Vidare skall den upphandlande enheten ha ett eget
budgetansvar. skallDen uppträda självständigt i sin upphandling på så

myndighetens ledning inte föreskrivitsätt några begränsningar iatt
upphandlingsrätten, formi beloppsgränser i delegeringsord-t.ex. av

2 Sylvén,Hentze, Offentlig upphandling, 5.135
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skallfinns däremot formellt krav på enhetenningar. ingetDet att vara
personsjälvständig juridisken

Kritiken NOU9.3.2 mot

inforrnationscentral tillfrånhar sedan 1993 utvecklatsNOU starten en
arbetsfält.mycketvälstrukturerad tillsynsmyndighet med storaen

utredningarbeslut, yttranden, brevsvar,NOU:s renommé Deär gott.
undersökningproduceras kännetecknas hög kvalitet. denIm.m. som av

Effekter offentligligger till grund for skriften lagen upp-av omsom
informations- och råd-handling lag goda betyg för sinNOU överges

givningsverksamhetm frånfribetyder inte verksamheten gåttDetta att
under utredningensfrån leverantörer från inköpare harkritik. Såväl som

kanallt väsentligtriktats kritik tillsynsverksamheten igång mot som
myndighetsstruktur och avsaknadresursbrist, rådandeförklaras med av

form redovi-sanktionsbefogenheter. har skriftlig och muntligKritik i
riksorganisation, Indu-bl.a. Byggentreprenörema, Företagarnassats av

läns landsting, Växjöstriförbundet, VästerbottensNOFI, SAF, SABO,
Östersunds m.fl.enskilda leverantörer och inköparekommun, kommun,

tillKritiken återfinns bl.a. i remissvar Riksdagens revisorers rapport om
anordnatsoch utskrifter från de hearingaroffentlig upphandling som av

kommittén.

enligt följ andeKritiken kan systematiseras
effektiv tillsyndimensionerad förNOU otillräckligtär av uppen0

förupphandlarenheter tillsammanstill upphandlande10 000 som
Enligt vissa beräkningaromkring miljarder kronor år.400 per

ochdirektivstyrda upphandlingargenomförs varje år omkring 3 500
upphandlingar tillräck-har inteminst förenklade NOU200 000

bemärkelse,effektiv tillsynliga för i snävutövaatt en ensresurser
svå-regelefterlevnaden. Klagomål förekommerdvs. kontroll omav

dettelefon myndigheten och påkomma fram på tillrigheter attatt
tillsynsuppgifterhandläggningstider. för andralånga Utrymmetär
upphandling,kämuppgiftema, bl.a. verka för effektiv ärän att en

mycket begränsat.

253 87a.a. s.
254 upphand-Nämnden offentliglagen offentlig upphandling, förEffekter av om
ling, 1998
255Se avsnitt 7.3.8
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NOU "tandlös" myndighetär då den inte har några sanktionsbe-0 en
fogenheter för komma till med uppenbaraatt regelöverträdel-rätta

Nämnden har inte någon talerätt i domstol. Den har inte någraser.
befogenheter gripa in under pågåendeatt upphandling. Omen en
upphandlande enhet medverka,vägrar inte be-att t.ex. attgenom

de enkäter skickats från nämnden eller inte besvarasvara attsom
frågor i aktuellt tillsynsärende finns f.n.ett inte någon möjlighet att
vitesförelägga den upphandlande enheten.

NOU sin kollektiva beslutsfonntyngs ineffektiv be-0 genom av en
slutsstruktur. Nämndmyndighetsformen innebär besluten fattasatt

nämnden efter föredragning kansliets tjänstemän. Möjlighe-av av
till delegering harten begränsad. Trotsansetts avsaknadvara av

formell beslutsrätt fattas flertalet beslut yttrande i klagomåls-om
ärenden kansliet. Mer omfattande skrifter och har fåttav rapporter
publiceras kansliprodukter eftersom det alltför tidskrä-ansettssom
vande beslut i nämnden.att ta

Handläggarna på NOU med något undantag,är, jurister i0 storsom
praktisklerfarenhetutsträckning saknar offentlig upphandling.av

Den information produceras tenderar koncentreras till for-attsom
malia och procedurfrågor. Det går inte få någon vägledningatt när
det gäller konkreta frågor utformning förfrågningsunderlag,om av
kravspeciñkationer och anbudsprövning. Någon dialog de af-om
färsmässiga och kvalitativa överväganden fordras i sambandsom
med offentlig upphandling kan inte föras med NOU.

NOU:s verksamhet svårplanerad och ad-hoc-betonadär på grund0 av
den offentliga upphandlingenatt mängdspänner områden.över en

Krav på inforrnationsinsatser, besvarandet akuta remisser ochav
aktivt regeringsstöd till olika departement kan understundom helt
och hållet förrycka planeringen. Ett krav på omprioritering kan
medföra NOU inte längre har möjlighetatt alls bevaka vissatt en
fråga.

NOU sin ringaär storlek känslig och sårbar förI personalom-genom
sättning och sjukdomsfall.

NOU för litenär myndighet för kunna ha medarbetare med0 atten
särskild administrativ och ekonomisk kompetens. finnsDet därför
risk för NOU inte fullt kan följa det ekonomiadministrativaatt ut
regelverket.
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enskildaför kontrollandra åtgärderbeslut ochNOU:s att upp-av0
huvudsak tillämpningföljer lagen ihandlande enheter utgör av

juristerbörnågotRättstillämpninggällande utövasärrätt. avsom
leda-nämndenstjänsteutövning. Trotsandra i sinoch attexperter
olikabindningar tillformellaoberoende utanmöter är experter

tillsyns-beslut i enskildarisk för NOU:sfinnssärintressen atten
lämplighetsövervä-resultatframstårärenden utåt ettsett avsom

förpaitsföreträdare ställetmellan ioch kompromisserganden en
rättstillämpning.strikt

bedömningKommitténs9.3.3

betydel-omfattning ochupphandlingenstill den offentligaMed hänsyn
tillsynsorga-ändamålsenligfinns effektiv ochdetdet viktigtär att ense

myndighetsutövninginslagtillsyn med betydandeStatlignisation. av
yrkesmäs-verksamhetensärskilt höga krav påställer att genomsyras av

objektförhållande till deoberoende såväl ioch ärsig integritet som
de skyddsintressenupphandlande enheterföremål för tillsyn somsom

upphandling betonaroffentligbevaka.tillsynen skall I sin rapport om
för den offentligabetydelsetillsynsfunktionensRiksdagens revisorer

viktdetframhållerupphandlingen. Revisorerna är största attatt av
följsregelverketkan kontrollerastatsmakterna att

tillsynsmyndighe-nuvarandearbetsuppgifter utförs denDe avsom
emeller-hargod kvalitet. NOUpåtalade brister,präglas,ten trots av en

upphandlan-tillsynsobjekttill antaletförhållandetid för små iresurser
anskaffning-och andramängd upphandlingarenheter och dende stora

och dess arbetenämndenkritik har riktats ärDengörs. motsomar som
omständigheteruteslutande påkorrekt. berori allt väsentligt Den nästan

myndighetens kontroll.utom
alltförbrister, ide fel ochmed anledningKommittén somavanser
7, detupphandlingen se avsnittden offentligakännetecknarhög grad

ochutökade befogenhetertillsynsmyndighetenbefogat att re-vara ge
surser.

hittillstyngdtillsynenviktigt skäl för än ärEtt störreattannat ge en
upphandlingenoffentligauppfattningen denalltmera utbreddaden att

förbättratverktyg för åstadkommabör utnyttjas resursut-ettett attsom
främjassamhälleliga mål kanandrasamhälletnyttjande i ävenattsamt

effektiv upphandlinggenom en

25° 13.1997/98:RR10 s.
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Kommittén de utökade krav kommer ställas påatt attanser som en
effektiv offentlig upphandling förutsätter förbättrad regelef-såväl en
terlevnad i de enskilda upphandlingama helt upphandlings-som en ny
kultur allapå nivåer. satsning på egentillsyn förutsätter internEn en
kvalitetssäkring upphandlingsarbetet och kompetensutvecklingav av
personalen. förutsättningar nödvändiga de upphandlandeDessa är om
enheterna skall kunna klara enskilda upphandlingar tillattav anpassa
samhällsekonomiska, sociala, arbetsmarknadspolitiska och miljöpoli-
tiska mål komma konflikt med och gemenskapsrätten.i LOUutan att

Kommittén beskriver det följande principiellai sin inställning till
tillsyn på upphandlingsområdet och hur tillsynsrollen skall utvecklas
och tyngd.störreges

tillsyn9.3.4 Central respektive egentillsyn

Även det skulle kunna samhällsekonomiskt motiverat attom anses vara
kraftfullt öka anslagen tillsynsfunktionernatill de olika det inteär rea-
listiskt lägga samtliga tillsynsuppgifter på centrala tillsynsmyndig-att
heter. Kontrollfunktionen kommer aldrig kunna effektivutövaatt en
kontroll kanske så många 10 000 upphandlande enheter,attav som som

genomförvarje år hundratusentals köp, följer lagen alla avseenden.i
Centrala tillsynsmyndigheter kan inte kommendera fram sådana föränd-
ringar i de upphandlande enhetemas förhållanden förinre i sigsom
skulle kurma önskvärda från allmän synpunkt.vara

Flertalet upphandlande enheter sig dessutom bäst skickade attanser
själva hur leverantörernas skyddsintressen skall till ochavgöra tas vara
på vilket deras upphandlingar kan effektivare. Statlig kontrollsätt göras

kommuner och landsting följer regelverket i minsta detalj kanattav
vidare uppfattas grundskott den kommunala älvstyrelsensett motsom
kärna friheten lagens fåinom själv bestämma formerna föratt ramar-

verksamhet.sin Huvudansvaret för åstadkomma effektivare of-att en
fentlig upphandling därförmåste ligga på de upphandlande enheterna

älva eller de juridiska till vilka enheterna hör.personer
Över kommuner och landsting främst systemtillsyn, dvs.utövas att

den juridiska kommunen eller landstinget har fungerandepersonen sy-
för egentillsyn. fallenstaka skall tillsynen efter klagomål kunnaIstern

utvidgas till kontroll enskild upphandling.av en
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Överväganden och förslag beträffande10

uppgifterden statliga tillsynens

10.1 Inledning

detta kapitel förslag på uppgifter den statliga tillsynen denI överges som
offentliga upphandlingen kan utföra. uppgifter beskrivsFlertalet de somav

kapitlet utförsi redan idag olika statliga myndigheter. beskrivningenIav
uppgifte1257.samtliga uppgifteringår NOU:s nuvarande Vidare ingårav

idag utförs Konkurrensverket, Kammarkollegiet och Kommers-som av
kollegium.

uppgifter fyra funk-Kommittén har valt strukturera dessa i olikaatt
tioner: kontroll, utveckling, information och marknad.

funktioner kan sedan inrymmas eller flera olika offentlig-Dessa i ett
rättsliga vilket också beskrivs i kapitel behandlar11organ om or-som
ganiseringen den statliga tillsynen offentlig upphandling.överav

Kontrollfunktionen10.2

0.2. Allmäntl l

Kontrollfunktionens främsta uppgift bör övervaka och kontroll-attvara
regelefterlevnaden på upphandlingsområdet. reglerDe ärera som avses

LOU och inklusive tillhörande förordningar och eventuella före-LIU
skrifter, den utvecklats tillsynsorganisatio-praxis domstol ochsom av

själv dess föregångare, Vidare omfattas gemenskaps-NOU.samtnen

257 frånDetta gäller med undantag NOU:s nuvarande uppgift följa tillämp-att
ningen de nationella leveransbestämmelsema verka for enhetligsamtav en

föreslås åligga fårtillämpning dessa. uppgift inte längre IställetDenna NOU.av
påuppgiften ankomma de olika branschorganisationerna och kommunförbunden.
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upphandlingsdirektiv,rätten, grundläggandet.ex. rättsprinciper samt
praxis från EG-domstolen och EG-kommissionen.

sitt arbete förI regelefterlevnad har kontrollfunktionen de ökade be-
fogenheter beskrivs kapiteli Kontrollfunktionen13. eller egentli-som

den tillsynsmyndighet innehar denna funktion, får åläggagen som en
upphandlande enhet vid efterföljavite myndighetens beslut. Sammaatt
myndighet får föra talan i överprövnings- och marknadsskademål vid
överträdelser LOU. Vidare får myndigheten i sin kontrollverksamhetav
fastställa organisation upphandlande enhet eller inte.är Myn-om en en
digheten får också begära upphandlande enhet vid lämnarviteatt en
upplysningar nödvändiga för myndighetens kontrollverksamhet.ärsom

Myndighetens kontrollverksamhet innefattar inte sådan kontroll av
regelefterlevnad ankommer på och andra tillsynsmyn-utövassom av
digheter. Kontrollfunktionen skall inte granska leve-visst.ex. om en

lever till de miljökrav denrantörs upphandlande enhetenvaror upp som
uppställt förfrågningsunderlag.i sitt Däremot skall kontrollfunktionen
granska ställda miljökrav förenliga med ochLOU gemenskaps-ärom
rätten.

10.2.2 Strategier och metoder

Kontrollfunktionen bör lämpligen arbeta med förstrategier bättre rege-
lefterlevnad. fortlöpandeEn kartläggning regelöverträdelser kan lig-av

till grund för arbetet med för kontrollverksamhetenstrategier samtga
valet kontrollobjekt och kontrollområden. Vidare bör kontrollfunk-av
tionen utarbeta metoder för såväl kontroll enstaka upphandlandeav en-
heter tillsynsprojekt. Sådana metoder kan, förutomstörre förbere-som
delser och själva granskningen, innehålla visst mått uppfölj-även ett av
ning regelefterlevnaden hos de granskade enheterna. bör ocksåDetav
tillmätas vikt kontrollfunktionen dokumenterar och följer kon-att upp
trollinsatsema för kunna vidareutveckla verksamhet.sinatt

Kontrollfunktionen bör kontinuerligt informera sig utvecklingenom
i övriga EU-länder avseende granskningsmetoder.t.ex.

10.2.3 Handläggning klagomålsärendenav

NOU:s tillsyn har 1997 främst inriktats på handläggning klago-t.o.m. av
målsärenden. På grund resursskäl begränsades klagomålshandläggning-av

fr.0.m. 1997 års regleringsbrev till ärenden allmänt eller principiellten av
intresse.
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upphandlande enheter,antalföreliggerAllmänt intresse när ett stort
utredd.rättsfrågaintresserade fåeller andraleverantörer är att enav

för rättstill-det skall intresseMed principiellt intresse att vara avmenas
tidigare såfrågafå frågan utredd. Harämpningen utrettsatt samma

kan, tillprincipielltFrågor intresseprincipiellasaknas det intresset. av
omrâde."smalt"väldigtallmäntfrån frågor intresse,skillnad ettavseav

le-frånhar kritiseratsklagomålshanteringi NOU:sBegränsningen
kunnat hjälpa leverantörerIbland har NOU inteverantörshåll. som an-

förekommande bete-vid oftaupphandlingar,förfördelade isig t.ex.sett
överprövnings-beivras i sigpraktiken inte kunnatenden i varesom

direktupphandlingfrämst vid otillåtenskadeståndsmål. gällereller Det
vanligaste7 detfel och brister avsnittkartläggningenenligt äravsom

finnsupphandlingssammanhang. Vidarebeteendetregelavvikande i en
klagomålberättigadefår delmyndigheten inte utgörrisk att ensomav

upphandlingsområdet.utvecklingen påindikation på
inkomnamarkant allaarbetsbördan ökarrisk förfinnsDet att omen

regelöverträdelserförekommandeOftahandläggas i sak.klagomål skall
allmänt,bedömsklagomål och inteframkommer i vara avsomsom

egeninitie-föranledasärskilt bör kunnaeller intresseprincipiellt annat
tillsynsingripanden. ytterligaresystematiska Ettrade och sätt attmer

upphandlandesamverka med denöverträdelser kanpåtala dessa attvara
rådutforma allmännarevisionsorgan,enhetens t.ex. att omgenomegna

egentillsyn.
lämpligtdetdetsagda börbakgrund ärMot övervägas omav ovan

be-fortsättningen börklagomålsärenden ihandläggningen ävenatt av
Eventuellt kanprincipiellt intresse.ärenden allmänt ellertillgränsas av

särskilt in-begreppet annatsärskilt intresse.tilläggas "eller Iannat
regel-klagomålinnefattas handläggningskulle kunnatresse motav

beivras påpraktiken kommeröverträdelser i inte sätt.annatattsom
klagomålshand-behov begränsningKommittén att ett avanser om av

till-framgåbör dettaföreligger fortsättningen såläggningen iäven av
regleringsbrev.synsmyndighetens

Egeninitierad tillsynl0.2.4

överträdelsermörkertalet avseendebedömningEnligt kommitténs är av
vidKommittén harsannolikt omfattande.upphandlingslagstiftningen

klaga påobenägnaleverantörernaoch hearingar är attmöten attnoterat
Effekter lagenenskilda upphandlande enheter. NOU:sAv rapport av om

de tillfrågade leve-upphandling framgår omkring 40 %offentlig att av
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främstansöka överprövning avståttrantörema övervägt att g.a.om men p.
svartlistningmrädsla för

skall antalet förhål-detta överprövningar i SverigeMot vägas äratt
ikraftträdandelandevis överprövningsmål sedan lagens400stort, ca

skerkontrollen regelefterlevnaden endast på initiativOm av av en-
skilda finns uppenbar risk inriktningen på den statliga kommer attatten

följdbaseras slumpmässiga faktorer. kan få till angelägnapå Detta att
Äventill stånd.refonnbehov på upphandlingsornrådet inte kommer om

kontrollfunktionensklagomålshandläggningen skall grunden ivara ar-
anförda lämpligt denbete bör det bakgrund detmot attav vara ge

framträdandeegeninitierade och systematiska tillsynen plats.en

Utvecklingsfunktionen10.3

Strategier och metoderlO.3.l

för främja effektivUtvecklingsfunktionen bör utveckla strategier att en
offentlig förupphandling både upphandlande enheter och leverantörer. Det

uppföljningbör ske och utveckling gällande reglers effektivitet.genom av
kan föranleda förslag gemenskaps-Strategiarbetet till ändringar såvälav

svensk kan innebära fördjupning på vissa områdenDeträtten rätt.som
riksdag och prioriterar svensk upphandling.regering inom Det ärsom av
vikt utvecklingsfunktionen hänsyn till både praktikers ochstor att tar

med berördateoretikers på regelverket. Samarbete/samråd kan skesyn
referensgrupper, principielltspeciellt på områdenparter, t.ex. genom av

intresse.

Bevakning svensk och internationell10.3.2 av

offentlig upphandling m.m.

arbetet för effektivare offentlig bevakaI upphandling ingår att ut-en
vecklingen inom svensk och internationell offentlig upphandling. Ut-
vecklingsfunktionen skall, liksom följa utvecklingen påNOU, upp-
handlingsornrådet ochinom EU, EES, GATT WTO-EFTA, överens-
kommelsen statlig upphandling. Vidare bör enskilda länders arbeteom

258 lagenEffekter offentlig upphandling, 42.av om s.
259 mål alltsedanNOU:s statistik visar dock antalet anhängiggjorda har minskatatt

mål.1997. Prognosen för 1999 60 anhängiggjordaär ca
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med offentlig upphandling bevakas syfte följai utvecklingen ochatt ta
del goda idéer kan effektivisera upphandlingen i Sverige. Såda-av som

idéer skall analyseras och så lämpligt vidarefönnedlas tillnär ärna
upphandlande enheter och leverantörer kan dra dem.nyttasom av

Utvecklingsfunktionen bör etablera och utveckla befintliganya
kontakter med de tillsynsmyndigheter finns i med-EU:s övrigasom
lemsländer. Syftet nå lösningar på problem,är att ut-gemensamma
veckla tillsynsmyndighetens olika funktioner och metoder, följa ut-
vecklingen nationell praxis inom de medlemsländernaövrigaav m.m.

Vidare bör utvecklingsfunktionen, vilket NOU biståäven gör, re-
Vidgeringen förberedelser inför utvecklingsarbete initieratssom av

EU:s institutioner, då främst EG-kommissionen. Här ingår biståndäven
till de länder ansöker EU-medlemskap frågori offent-rörsom om som
lig upphandling.

10.3.3 Regeringsuppdrag, remisser, yttranden till
domstolar och utreda klagomål från EG-

kommissionen m.m.

Utvecklingsfunktionen lämpligen för regeringsuppdrag utredsattansvarar
och begäranremisser yttranden till domstolar besvaras.samt om

Utvecklingsfunktionen skall bistå regeringen vid svaromål och ytt-
randen till gemenskapernas institutioner i ärenden klagomålrörsom

upphandlingar gjorda svensk upphandlande enhet.mot av

10.3.4 Allmänna råd

Utvecklingsfunktionen föreslås aktivt arbeta med utformning all-av
råd för vägleda upphandlande enhetermänna i deras tillämpningatt av

LIU.2°°LOU och Allmänna råd regler skiljer sig från föreskrifterär som
de inte bindande för sig myndigheter eller enskilda.att ärgenom vare

Allmänna råd dock betydelsefulla såsom vägledningär på områden där
domstolspraxis inte har utvecklats. Vissa områden lämparännu sig
bättre för allmänna råd andra påtagliga ingripanden.än Det gällermer

de upphandlande enheternas egenkontrollt.ex. och kvalitetsarbete.
Utvecklingsfunktionen kan lämpligen samråda de allmänna rå-om

26°NOU har enligt sin instruktion utfärda allmänna råd. har dockrätt Detta inteatt
förekommit.
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knutitsreferensgrupperellersamrådsorganutfonnning idens t.ex. som
myndigheten.till

miljöfrågorochIckediskrimineringsklausuler10.3.5

m.m.

klau-och socialaupphandlinganpassad offentligekologiskArbetet med
deltar idagutvecklingsstadiet. NOUförfrågningsunderlag isuler i ärm.m.

utarbetatmyndighetenVidare hararbeteEKU-delegationensi t.ex. en. Utvecklingsfunk-upphandling.offentlighållbarekologiskrapport om
medskall sininnehar funktionen,tillsynsmyndigheteller dentionen, som

övergripandebidra tillupphandlingoffentligsärskilda kunskap att t.ex.om
öpolitiskaoch miljarbetsmarknadspolitiskasociala,samhällsekonomiska,

gemenskapsrätten.lag och iienligt de grundermål främjas angessom
arbete med vilkainnehåller anvisningartilläggsdirektivKommitténs om

offentligställas vidickediskrimineringsklausuler fårochmiljökrav som
utvecklings-slutbetänkandet tillfår återkomma iupphandling. Kommittén

områden.arbetsuppgifter på dessafunktionens närmare

Elektronisk handel10.3

iområde såväl inom EUuppmärksammatElektronisk handel är ett som
synpunkter påråd ochutvecklingsarbetet ochhar följtNOUSverige. gett

anbudsförfa-elektronisktvidbör tillämpasupphandlingsreglemahur t.ex.
till kommissio-med förslagnämnden bistått regeringenrande. Vidare har

upphandlingsdirektiven.arbete med IT-anpassabeträffande dess attnen
tillsynsmyn-den statligafortsättningen ingå iuppgifter bör iDessa även

arbetsuppgifterdighetens
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Informationsfunktionen10.4

Allmänt10.4.1

på informationsverksamhetenSatsning

får tillräckligt med informationinköpare har klagat på de inteMånga att
skulle vilja rådgöra praktiska situationer. In-från NOU och deatt om

ned.2°‘ råd-har medvetet skurits Behovetforrnationsverksamheten av
börför upphandlande enheter och företagi enskilda ärendengivning

advo-kommunförbunden, branschorganisationer,kunna tillgodoses av
information skall dock fortfarandekatbyråer m.fl. Generell vara en av

före-uppgifter. Informationsfunktionentillsynsmyndighetens främsta
informationsverksam-för myndighetensslås ha övergripandeett ansvar

het.
tusentalseffekter 1998 framgårLOUI NOU:s attrapport om av

har kommit kontakt med NOUupphandlande enheter på något isätt
det. den-leverantörerna hade gjort Motmedan mycket liten del aven
riktas till olikabakgrund kan lämpligt informationendet attna vara

grupper.
frånför information de övrigaInfonnationsfunktion bör attansvara

generelltInformationen kan förmedlasfunktionerna når berörda parter.
idag telefon,enskild. Information till enskild NOUeller till ges av per

myndighetenmed påbrev, fax, eller tjänstemanmöte etc.e-post genom
Vägledningarinformation nyhetsbrev, hemsida,Generell ges genom

konferenser,deltagande i seminarier, mässor etc.
riktad tillInformationsfunktionen föreslås arbeta med information

målgrupper berörs offentlig upphandlingviktiga t.ex.:som av
upphandlande enheter0
leverantörer0
förtroendevalda och andra beslutsfattare0

261 år ochregleringsbrev för verksamhet 1998enlighet med NOU:sI regeringens
1999.
262 mindre kommu-offentlig upphandling 1998 37 DeEffekter lagen s.av om

tillfrågades hade dockmed upphandling tröskelvärdenanala bolagen över som
information.aldrig utnyttjat NOU:s
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brukare ramavtal samordnats den föreslagna marknads-0 av som av
funktionen om marknads- och inforrnationsfunktionen skall ingå i

myndighet.samma
Informationen till dessa olika kanske hellerinte alltid kangrupper vara
generell. ofta bristandeDet grundkunskaper upphandlingsregler-är om

föranleder kostsamma och tidsödande fel. Det behövs in-ävensomna
formation inriktad på speciella upphandlingsområden ochärsom som
kanske endast berör viss leverantörer och upphandlandeen grupp av
enheter

lO.4.2 Statistikinsamling

Inforrnationsfunktionen föreslås, likheti med NOU:s nuvarande upp-
gifter, för insamlandet den statistik ålagts tillsynsmyn-ansvara av som
digheten tillhandahålla ochEU WTOatt m.m.

lO.4.3 Samverkan med den upphandlande enhetens

revisionsorgan

Informationsfunktionen bör så långt det möjligt, med hänsyn till bl.a. deär
upphandlande enhetemas självbestämmande och revisionens oberoende
ställning, söka samverkan med revisionen hos de upphandlande enheterna.
Utifrån kontrollfunktionens erfarenheter kan infonnationsfunktionen
tillföra revisorerna information avseende bristerna offentligi upphandling
och vilka förbättringar kan vidtas. informationDenna kan utformassom

allmänna råd vad och hur egentillsyn kan den offent-utövas översom om
liga upphandlingen.

Vad beträffar tillsynen upphandlingsverksamheten hos deöver stat-
liga myndigheterna och bolagen Riksrevisionsverket RRV revi-som
derar, bör samarbete för informationsutbyte utvecklas och fördjupas
mellan den myndighet skall för information och kontrollsom ansvara

den offentliga upphandlingen och RRV. NOU har i tidigareav re-
gleringsbrev haft till uppgift samråda med RRV avseende gransk-att
ning offentlig upphandling beträffande statliga myndigheter. Dettaav
förekom dock omfattningi ringa eftersom inte ålagtsRRV motsvarande
uppgifter. Om sådant samarbete skall kunna ske med måsteRRVett
detta framgå deras instruktion, regleringsbrev eller dylikt.av
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10.4.4 Främja forskning och högre utbildning

Infonnationsfunktionen for informationlämpligen spridaattansvarar om
offentlig upphandling på universitet och högskolor för främja forskningatt
och högre utbildning. Syftet med dessa insatser skulle främjaattvara
kompetensförsörjningen och insatser för utveckla den offentligaatt upp-
handlingen. Konkurrensverket främjar, för konkurrensfrå-sitt rådgenom

på motsvarande forskning och utbildning företags-inom juridik,sättgor,
och nationalekonomi. forskningsprojektantal de givits anslagEtt av som

offentlig upphandling.avser

Marknadsfunktionen10.5

Allmäntl 0.5. l

bättre utnyttjande för främjandeFör och konkurrensett av resurser av
marknadsñinktionkan arbeta med form frivillig inköpssam-en en av

verkan. Samverkan kan ske omkring upphandlingsprojektvissa men
framförallt långsiktig samordning upphandlings- och in-genom en av
köpskompetens. Marknadsfunktionen skall inte ha det operativa upp-
handlingsansvaret. Istället föreslås funktionen arbeta med upphand-
lings- och konkurrensstrategier inför de upphandlingsansvariga enhe-

upphandlingar. Idag utförs marknadsfunktionens uppgifter tillternas
delar Kammarkollegiets enhet för statlig inköpssamordningstora av

och Kommerskollegium.

l0.5.2 Samordning upphandlingskompetensav

denviktig förEn uppgift marknadsfunktionen blir samordnaatt upp-
handlingskompetens finns hos de upphandlande enheternasom som
ingår i samverkansprojektet. Samverkansfunktionen föreslås under-
stödja nätverksbyggande för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. kanDet

databaserm,ske bygga informera nätverketattgenom upp om m.m.

263Jämför med Kammarkollegiets arbete med fram motsvarande databaser,att ta
kapitel
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Genom deltagande i sådant nätverk bidrar den upphandlande enhe-ett
med råd på områden där enheten har specialkompetens. Vidten upp-

handlingar på områden där specialkompetens saknas kan i nät-annan
verket ingående enhets kompetens Syftetutnyttjas. allmäntär att sett
höja kvaliteten på upphandlingama.

Upphandlings-l0.5.3 och konkurrensstrategier

marknadsfunktionensEn främsta uppgifter blir utforma långsikti-attav
upphandlings- och konkurrensstrategier.ga

Marknadsfunktionen skall försöka hitta balans mellan god eko-en
nomi i den enskilda upphandlingen och långsiktiga ekonomiska och de
samhällspolitiska mål knutits till offentligaden upphandlingen.som

Inför varje upphandling inom inköpssamverkan bör marknadsfunk-
företationen marknadsanalys. arbete sker till delDetta redan idagen en

inom Kammarkollegiets enhet för statlig inköpssamordning. Utifrån en
sådan analys kan lämpligen utformasstrategier främjar kort- ochsom
långsiktiga mål. Som exempel bör upphandling årsbehovetav av en
viss inte ske samtidigt andra beställare förväntas beställastoravara som
samma vara.

10.5.4 Samordning ramavtalav

De samordnade ramavtalen uppgår ofta till sådana betydande värden att
de för det omfattas upphandlingsdirektiven. närvarandeFörmesta av
pågår inom EG-kommissionen lagstiftningsarbete på ramavtalsom-ett
rådet.

Marknadsfunktionen för samordningen de ramavtalansvarar av som
tecknas för statliga myndigheters räkning utförs idag Kammarkol-av
legiet enhet for statlig inköpssamordning. Eventuellt kan samordning-

utökas till omfatta kommuner och landsting. sådanEnävenatten sam-
ordning får ske frivilligpå överenskommelser mellanväg genom sam-
ordningsenheten och intresserade kommuner landsting. Marknads-samt
funktionen har inget operativt upphandlingsansvar bör med godamen
råd och praktiska tips stöd för bl.a. främja konkurrensen vidattge upp-
handling det enskilda ramavtalet.av
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Åtgärder och medelstorafrämja småförl0.5.5 att

upphandlingoffentligdeltagande iföretags

fler aktörerbehovInformation avom

detupphandlande enheteråterkommande problem ärständigt attEtt
konkur-fungerandemarknader, dvs.på vissafinns för få leverantörer

utländska anbudsgivarelockasvårt storasaknas. Det trots attattrens
behovdär sådantkonkurrensenförbättraansträngningar Förgörs. att

behovetinformerauppgiftha tillmarknadsfunktionenfinns kan att om
idagtill månutförs vissmarknader. arbetedessa Dettafler aktörer påav

Kommerskollegium.av

Avknoppningsstöd

till avknoppnings-möjlighetenaktuellt diskuterabliVidare kan det att
kooperativfrån företag,direktupphandlastöd t.ex. ettettatt somgenom

konkur-Syftet ökabrukare.ellerpersonalgrupp ärbildats attavav en
avtalsperiodenEfter den förstaupphandling.offentligrenstrycket vid

andra företag.villkortävla påpersonalföretagetfår somsamma
läggerkommunform avknoppningEn är när t.ex. enenannan av

Enligtmarknaden.därefter säljs påbolagverksamhet iviss som
finnsmöjligheterbeakta vilkaskall kommitténtilläggsdirektiven som

tillåterkommasåledesKommitténlokala hänsyn. atttaatt av-avser
tilläggsdirektivet.arbete medknoppningsstöd i sitt

epartslogistikproj ektTredj10.5

lagerhållningdistribution ochtillgång tillmedFullsortimentsgrossister
landsting.ochtill bl.a. kommunerdel leverantörernautgör stor aven

utbudet i sitttill delpåverkarleverantörer egetDessa stor varornaav
medelstoramindre ochinnebär mångapraktikensortiment vilket i att

anbud.lämnamöjlighetenutesluts frånföretag att
upphandling-anbud i sinaeller aldrig någrafår sällanKommunerna

flerakantill dettaföretag. Anledningenutlandsbaseradefrån varaar
språkkunskaper,bristandekulturskillnader, över-olika saker t.ex.som

kanmarknader Härpå varandrasinte gå inenskommelser att m.m.om
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svårigheter med lagerhållning och distribution begrän-även utgöra en
sande faktor.

Genom utvecklande tredjepartslogistik skulle dels små- ochav me-
delstora företags, dels utländska anbudsgivare deltagande i upphand-
lingar kunna främjas. Idag arbetar Kammarkollegiets inköpssamordning
med liknande projekt marlmadsfunktionenoch föreslås för attansvara

och främjainitiera tredjepartslogistikprojekt.
Trcdjepartslogistik innebär statliga myndigheter, kommuner,att t.ex.

och landsting inom geografiskt område, län, gåravgränsatett t.ex. ett
och upphandlar leverantör skall sköta varutransporter,samman en som

lager, logistik sedan upphandlas de inblandadeDem.m. varor som av
upphandlande enheterna skall sedan levereras till lager varifrånvisstett

och logistikföretaget vid och sköter frakten brukar-tilltransport- tar ut
i länet.na

väl utvecklad tredjEn epartslogistik minskar antalet ochtransporter
därmed miljö- infrastrukturslitaget.och Vidare torde det förenligtvara
med gemenskapsrätten ställa miljökrav på vidatt transporter separat
upphandling tredj Utredningen återkommaattav avser
till dessa frågor arbetei sitt med tilläggsdirektivet.

238



offentlig upphandlingstatliga tillsynendenSOU 1999: 39 Organiseringen överl av

den statligaOrganiseringen11 av

upphandlingoffentligtillsynen över

Inledningl 1.l

diskussionen hur denföljande underlag tilldetKommittén i ett omger
Avsnittetoffentlig upphandling kan organiseras.tillsynenstatliga över

förvaltningspo-huvudpunkter i denredovisning någrainleds med en av
tänkbara modellerför analysmed relevanslitiska propositionen aven

offentligadenden statliga tillsynenför organiseringen över upp-av
handlingen. förvaltningspolitiskadenhar ställt sig bakomRiksdagen

aspekterna måstede förvaltningspolitiskapropositionen. Utöver en
kommittédi-kopplad till kravet itänkbara modelleranalys även varaav

effektivare offentligförslag skall främjavårarektiven att upp-enom
vidare till-kommittédirektivutgångspunkt i vårahandling. En är att

och tyngd.synsrollen skall utvecklas störreges
förvaltnings-bakgrund de olikakapitlet försiResonemanget mot av

förvaltningspolitiskaframgår denoch principerpolitiska synsätt som av
Önskemål renodlingblandVadpropositionen. är annat omavsessom

tydligt ledningsan-behov samverkan,statliga verksamheten,den avav
betonasfdrvaltningspolitiska propositionenoch styrning. denIsvar

resultatfokusering.och kompetensutveckling Dessakvalitets- samtäven
effektivitet denför förvaltningens ioch viktprinciper synsätt är storav

utföras. Ef-effektivt skalllagstiftarens vilja påbemärkelsen sättettatt
minskadbekostnadfektivitetssträvanden får dock inte ske på rättssä-av

kerhet.
tecknats avseende dagensden problembild,Vidare ligger orga-som

övervägandenför de olikatillsynen, till grundden statliganisation av
utkristalliserats iproblembild harkommittén. Dennagörs sam-som av

upphandlandeochoch med leverantörerband med hearingar möten

264 medborgarnas tjänst".1997/98: Statlig förvaltning i136,Prop.
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enheter och den fel och brister, NOU:s kansli utarbetatrapport om som
på uppdrag utredningen.av

Kommittén har valt arbeta med fyra tämligen distinktaatt organisa-
tionsmodeller. olikaDessa modeller diskuteras utifrån önskemålet om
renodling, vikten på kvalitetsutveckling och de möjligheteratt satsaav

systematiskt kvalitetsarbete och systematiska jämförelser medsom
andra aktörer behovet kompetensutveckling personalen,ger, av av am-
bitionen motverka fragmentiseringatt samlat denettgenom grepp om
statliga tillsynen verksamhetsanpassad myndighetsledning.samt Ien
dag bedrivs tillsynen offentlig upphandlingöver Nämnden för of-av
fentlig upphandling, Konkurrensverket, Kammarkollegiet till visssamt
del Kommerskollegium och Riksrevisionsverket.

uppgifterDe dessa myndigheter utför inom upphandlingsornrå-som
det har eller mindre inordnats i de fyra olika funktionernamer som pre-

kapiteli kontroll,10; utveckling, informationsenterats och marknad.
arbetaAtt med modeller, kommittén har gjort, betyder inte attsom

på förhand binder sig för välja modellerna lösning.attman en av som
slutligtEtt ställningstagande kan i stället bygga på kombinationen av

dessa modeller.

11.2 förvaltningspolitiskaDen propositionen

l 1.2.1 Renodling

Renodling handlar enligt den förvaltningspolitiska propositionen om en
ambition från sida kämverksamhetema.statens värnaatt Fortsattaom
omstruktureringar och omprövningar offentligadet åtagandet ingårav

del detta arbete. Omstruktureringsarbetet skallsom en av ses som en
fortlöpande Syftet också uppnåär tydlighet iatt störreprocess. en an-
svarsfördelningen mellan myndigheter och mellan och andrastaten
rättssubjekt De uppgifter artfrämmande företc. är börstatensom av-
vecklas eller överlåtas till huvudman.annan

"Renodlingen kommer fullföljas fortsatt aktiv strukturellatt genom en
verksamhetsanpassning. Genom renodling främjas de förvaltningspolitiska
värdena, demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Strukturförändringar är

integrerad del utvecklingen statsförvaltningen. Syftet ökaären attav av
effektiviteten och verksamhetens ändamålsenlighet förhållandei till de mål

har fastlagts riksdagen och regeringen. finns fortfarandeDetsom storaav
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ändamålsenligtmyndigheter inteberor påeffektivitetsproblem ärattsom
etc.2°5överlappande uppgifterharorganiserade, myndigheteratt

alltförpåpekadeförvaltningspolitiska kommissionenDen att en
kommissio-kan, enligtnackdelar. Detlångtgående renodling har sina

statsförvaltningen.inomtill fragmentiseringha bidragitmening,nens
Under de årenfördelar.dock renodlingensbetonarRegeringen senaste

effekti-minskat ochharmedfört styrproblemenrenodlingenhar attatt
distinktionenallt tydligarestatsförvaltningen.ökat Denhar iviteten

myndighetsutövningförvaltningsmyndighetemasrättskipning,mellan
utveckling. Detill denna positivaaffärsverksamhet har bidragitoch

inompå olika nivåerolika sektorsföreträdaremellanskarpa gränserna
prob1em.266statsförvaltningen däremotär ett

tillsyns-de olikahandlar det ocksåupphandlingssammanhangI om
åter-olika rollernaförenlighet. Deroller och derasmyndigheternas

med deskildaoch tillgodoser intressentill del harspeglar vissatt staten
olika in-Tillgodoseendet dessaverksamhet.olika myndigheternas av

tillsynsmyndigheter-mellan de olikadynamikleder till visstressen en
förval-mening,enligt kommitténsdynamiska effekt kan rättDennana.

upphandlingen.offentligautvecklande för dentad, vara

kompetensutvecklingKvalitets- ochl1.2.2

tillmedborgarna harfrånkvalitetsutveckling utgårmed rättArbetet att
tillgänglighet tillhandlarkvalitet.statsförvaltning med hög Det omen

handlarsamhällets behov. Detochinformation tjänster motsom svarar
ocksåbeslut. handlarhandläggningstider och korrekta Detkorta omom

anställda. Statli-väl bemött kompetentatillmötesgående, dvs. bliatt av
fortlöpandemeningdärför enligt regeringensmyndigheter måstega

anställda. Kvali-hos deverksamheter och kompetensenutveckla sina
systematisktde möjlighetertilltetsarbete handlar att ta somvaraom

andrabenchmarking medjämförelseroch systematiskakvalitetsarbete
till resultatstyr-komplementKvalitetsarbetetaktörer kan utgör ettge.

med che-resultatdialogenunderlag mål- ochoch iningsprocessen är ett
medförvaltningen arbetabörkompetensutvecklingfer. Vad gäller att

grund-och upprätthållervidareutbildasfortlöpandedess anställda
grund-etikfrågor.förvaltningskunskap och Enläggande kunskaper i

modernuppbyggnadenfortsättaförläggande förutsättning att av en

255 1997/98:136, 35Prop. s.
26° 1997/982136, 37.Prop. s.
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effektiv och smidig statsförvaltning också förmågan kunnaär att re-
krytera den kompetenta personalen diskrimineringmest vad gällerutan
nationell, religiös, kulturell eller social bakgrund.

1.2.3l Resultatstyming

Resultatstyming flera redskap förär statlig verksamhet.ett att styraav
Exempel på andra finansiellsätt styrning,är regelstyrning,att styra or-
ganisationsstyming, infomiationsstyrning och styrning chefsut-genom

Övergångennämningar. från detaljreglering till resultatstyrning har
medfört fokus flyttats från till resultat.att Resultatstymingresurser
bygger på fördelning och roller mellan riksdag, regeringen av ansvar
och myndigheter. Regeringen det angeläget med ökatäratt ettanser
intresse och från politikerna kring mål och resultat. radEnengagemang
åtgärder kommer vidtas för utveckla och förbättra resultatstyr-att att
ningen. Enligt regeringen bidrar åtgärderna till förbättra resultatin-att
fomiationen till regering och riksdag, vilket i sin leder till detur att po-
litiska nivåernas intresse för resultatstymingen ökar.

Regeringen resultatstymingen bör vidareutvecklas och för-attanser
bättras. Det särskilt viktigt resultatstymingenär flexibel ochatt är an-
passad till skilda förutsättningar för olika myndigheter. Tillämpningen
måste verksamhetsanpassas. vissaI avseenden bör resultatstymingen
kunna förenklas. Myndigheterna skall åsättas realistiska mål och redo-
visningen skall till regeringskansliets möjligheter draattanpassas nytta

infonnationen. Delegeringen befogenheter, väsentligärav av som en
del i resultatstymingen, ställer fortsättningeni höga kraväven på en
god uppföljning, rapportering och kontroll vilka resultatav som upp-
nåtts.

l 1.2.4 Verksamhetsanpassad myndighetsledning

Utgångspunkter i den förvaltningspolitiska propositionen

den förvaltningspolitiskaI föreslogspropositionen förvaltningsmyn-att
digheter skall ledas på något följ ande sätt:treav

Av myndighetschef s.k. enrådighetsverk0 en ensam,
Av myndighetschef biträds lekmannastyrelse med be-0 en som av en
gränsade beslutsbefogenheter
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iMyndighetschefen ingår intemed fullt sty-styrelseAv ansvar.0 en
relsen

samtidigtochförslagetmedenlighetfattade beslut iRiksdagen re-gav
ledningsformerdessavilkensjälv bestämmamandat tregeringen att av

denledningsforrnför valetUtgångspunkten är attskall väljas. avsom
uppställda må-och deverksamhetenbästskall väljasform gagnarsom

nuvarandeflexibelt. Dentillämpasledningsformer börFråganlen. om
avskaffaschefens sidavidlekrnannastyrelsemedhuvudmodellen en

med begränsatledningsfonn, styrelsegenerellt. Dennainte an-ansvar,
med-ochdemolqatisk insynforum förvärde, minstinteha sitt somses
verk-såvälfungerar väl,fonnende fall därinflytande. Iborgerligt ur

enligtfinnsstyrningsperspektiv,regeringenssamhetens reger-som ur
föredraledningsform. kanDenändra dennaskäl attingetingen att vara

önskvärdmångfaldbredd ochdärbland ärsammanhang,flerai annat
särskildmyndighetermed andrasamordning ärochdäreller avsamsyn

vikt.
myndigheterförfrämstbörfulltmedStyrelse övervägas somansvar
verksamhetharförhållanden elleraffärsliknandeunderarbetar somen

medmyndighetsjälvständigt Iochfinansielltinnebär stort ansvar. en
ochledningmyndighetensstyrelsenfulltmedstyrelse utgör an-ansvar

verksamhet. Myn-myndighetensförinför regeringenkollektivtsvarar
löpandeför denstyrelsen,ingår ichef intedighetens ansvararsom

för-centralatiotaldirektiv.med styrelsens Ettenlighetiverksamheten
ledningsform.affarsverken, dennahar, förutomvaltningsmyndigheter

behovfinnsdär detbörenrådighetsverkLedningsformen övervägas
politiskaoch därmyndighetenoch tydlig styrningdirekt aven merav

särskiltbehov sigfördröjning. Dettagenomföras görbeslut måste utan
medlemska-och samordningstyrningökade krav pågällande dei som

enrådighetsverkbörEnligt regeringenregeringen.ställer påi ettEUpet
tillsatta ledamöter.regeringenmedrådgivandehai regel ett avorgan

lekrnanna-dagenssyftetjänaprincipkan isådantEtt somsammaorgan
inflytande.medborgerligtochvad gäller insynstyrelser

for-särskild viktdetmedlemskapet i EUtill attMed hänsyn är av
medlinjeverksamhet helt idriver sinvaltningsmyndighetema reger-

EU-samarbetetvidare den i ärRegeringenintentioner.ingens attanser
ochkontakterformStyrning imyndigheter.beroende sinamycket avav
ef-samordnat ochdirekt,skemåste påmyndighetenmeddialoger ett

tidsmarginaler.ofta med knappafektivt sätt,
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Utvärdering styrelse med fulltav ansvar

Regeringen har Statskontoret i uppdrag utvärdera lednings-gett att om
formen styrelse med fullt har varit ändamålsenligt redskapettansvar
för uppnå effektiv styrning och förvaltningatt statlig verksamhet.en av

dagslägetI saknas enligt regeringen heltäckande bild hur dennaen av
ledningsform fungerar på de myndigheter den tillämpas. finnsDet indi-
kationer på ledningsformen inte problemfri. Ansvarsfördelningenatt är
mellan styrelsen och myndighetschefen upplevs i fallvissa oklar.som
Statskontorets utvärdering skall omfatta valet och införandet led-av
ningsformen styrelse med fullt på myndigheterna. Statskontoretansvar
skall undersöka hur och motiverat valet ledningsfor-resoneratman av

vad velat åstadkomma med ledningsformen och huruvidamen, man
ledningsfonnen avsedda effekter och hur ledningsformen fungerargett
på myndigheterna.

Statskontoret skall analysera fördelar och nackdelar med lednings-
formen för statliga förvaltningsmyndigheter. Inom för dennaramen
analys skall Statskontoret dra slutsatser för vilka statligatyperom av
förvaltningsmyndigheter denna ledningsform bör användas målet ärom

effektiv styrning och förvaltning statlig verksamhet och kommaen av
med förslag på eventuell modifiering, alternativt precisering, gällan-av
de kriterier för val ledningsformen.av

Ledningsformerför tillsyns- och inspektiønsmyndigheter

Några riktlinjer från regeringen för valet ledningsfonn för tillsyns-av
myndigheter finns inte. Alla ledningsformerna förekommer:tre

Enrådighetsverk bl.a. Konkurrensverketär Alkoholinspektionen,0
Inspektionen för strategiska produkter och Skolverket
Lekmannastyrelse har bl.a. Datainspektionen, Finansinspektionen,0
Statens kärnkraftsinspektion, Sprängämnesinspektionen, Kemikaliein-
spektionen och Socialstyrelsen
Styrelse med fullt har Lotteriinspektionen och ochPost- telesty-0 ansvar
relsen.

Det finns, vid sidan NOU, också andra tillsynsmyndigheter ärav som
nämndmyndigheter, Fastighetsmäklamämnden ocht.ex. Revisors-
nämnden. I dessa myndigheter nämndens ordförandeär ocksåsenare
myndighetschef.
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nämndmyndigheteranvändningRenodlad11.2.5 av

främst känneteck-myndigheterNämndmyndigheter kategoriär somen
ansvarsområde, organisationensochbegränsat avgränsatettnas av

beslutsfattande.kollektivbehovetstorlek framför alltringa ettsamt av
Regeringenverksamheter.ändamålsenlig för vissaOrganisationen är

ochanvändasnämndmyndighetsformen bördock sparsamt attattanser
förnödvändigtbeslutsfattandekollektivtförutsättning bör ärattvaraen

Även beslutsfat-fall där kollektivtverksamheten. i deden aktuella ett
självklart verksam-dock intenödvändigt, dettande bedöms är attsom

förstnämndmyndighet. börDetheten måste organiseras i prö-egenen
uppgiften,förvaltningsmyndighet kan hanteravanligintevas om en

uppgif-för den aktuellamed myndigheteneventuellt kombinationi att
kansådan lösningbeslutför särskild sammansättning. Enendast iärten

uppgiften olämplig hantera inomaktuellaendast avvisas den är attom
Nämndmyn-för andra uppgifter.harorganisation ävensom ansvaren

fasassuccessivtsåledes enligt regeringendighetsforrnen bör ut, utom
oundgängligen nödvändig.då den är

lämpligastenämndmyndighetsformen framstår denfallde dåI som
stöd, organi-gäller enligt regeringen styrning,organisationsformen att

uppdragden kan utföra sittfinansiering skall ordnas såsation och att
nämndmyndighet bör antingeneffektivt och med resultat. Engott ges

värdmyn-uppknuten tillsjälvständig roll eller hårtmycket göras enen
dighet.

upphandlingstillsynenSamlat11.3 grepp om

Samordning1.3.11

myndighet fårupphandlingsfrågoma innebärsamordningEn attav en
offentlig upphandling ochuppgifterdet centrala för de röransvaret som

flera myndigheter.idag uppsplittrade påärsom
olikasamordning deoch målHelhetssyn en avgemensamma -

föranledaorganisation kanfunktionerna se avsnitt 10 i att gemen-en
Förvaltningspolitiskamål enklare uppnås.och övergripandesamma

fragmenteringstatliga förvaltningenspekar bl.a. på denkommissionen
enligtföreteelse. Fragmentering kan,särskilt problematisksom en

olika verk-sammanhang mellandefinieras brist påkommissionen, som
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samhetsgrenar, tendens till splittring, oförmåga till helhetensamt att se
måloch övergripande

Samlad kompetens och erfarenhet- de funktionernaolika kan i stör-
utsträckning idag dra varandras kompetensän erfaren-ochnyttare av

heter. Utvecklingspotentialen och lärandet ökar kompetens ochom er-
farenhet, tidigare splittrats på flera olika myndigheter, samlassom upp
inom organisation. skulleDetta underlätta snabba och effektiva lös-en
ningar och åtgärder vid akuta problem. Vidare kan långsiktigt för-ett
ändringsarbete, leder till förslag till direktiv- och lagändring-t.ex.som

underlättas med hjälp de olika funktionemas samlade kompetensar, av
och erfarenheter.

Samlad handläggning upphandlingsfrågor leverantörer ochav upp--
handlande enheter får vid fullständigt samordning enda myndigheten en

vända sig till i samtliga upphandlingsärenden. den förvaltningspoli-att I
tiska propositionen står läsa medborgarperspektivet kanatt ur myn-
dighetemas organisering uppfattas problem. Mycket människorsettsom av
irritation förvaltningen beroröver på de utifrån sina perspektiv inteatt
upplever myndigheters gränsdragningar och specialiseringaratt rele-är

för deras situation. Förvaltningen kan då uppfattasvanta byråkratisksom
otillgängligaoch fleraNär statliga myndigheter har centrala roller inom

eller angränsande områden kan oklarheter omkring derassamma ansvars-
områden uppkomma. Genom samla dessa myndigheters uppgifter inomatt

organisation minskar risken för frågor hamnar mellan stolama.atten
Vidare minskar risken för dubbelarbete utförs på de olika statligaatt
myndigheterna. Dubbelarbete kan leda till de olika myndigheternaatt
lämnar olika vid frågor eller olika beslut fattas itypsvar samma av samma

ärende.typ av
Ökad flexibilitet och minskad sårbarhet samla fleraattgenom-

myndigheters i organisation ökar flexibiliteten och organi-resurser en
sationens sårbarhet minskar. Personal kan flyttas mellan de olika funk-
tionerna alltefter vilka uppgifter skall prioriteras. litenEn organi-som
sation har små möjligheter på särskilt projekt och samtidigtatt satsa ett
bibehålla nivå utförandeti de övriga uppgifterna. berorDetsamma av
på begränsad personalstyrka och myndigheten också i övrigtatt är
ålagd utföra olika uppgifter. Vid personalbortfall,att sjukdomp.g.a.

det i organisation lättareär finnaetc., större tillfälliga lösningaratten
på akuta problem.

2 Prop. 1997/98:136, 37.s.
2 Prop. 1997/98:136, 37.s.
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Samverkan1.3.2l

ökadkonstaterasförvaltningspolitiska propositionendenI att samver-
dock samordningVad talar intekan nödvändig. ärär myn-avomman

angränsande områden,ellermed uppgifter inomdigheter utansamma
myndigheter.samverkan mellansnarare

förstasamverkan inte iuppfattningen behovetRegeringen har att av
bör olikaorganisationsförändringar. Iställethand bör tillgodoses genom
uppgifteravgränsadeTillfälliga församverkansfonner utvecklas. organ

väljas vikten insyn,börinfonnella nätverk kan Betonaseller öp-av
behandlas olikafrågor ioffentlig debatt omkring depenhet och som

nätverk Informationsteknologinsochinformella samarbetsorgan
infra-Elektroniskagäller samverkan.tillvara detmöjligheter bör närtas

ellerför tillfälligtbör användasför information IT-nätstrukturer att
eller enskildaarbetsställenihop organisationer,lcnytapermanent an-

utföra olikatillsammans kansyfte möjliggöraställda i att att ar-man
betsuppgifter.

samordningsför-medföra flera dekansamverkansorganEtt även att av
uppfylls.1l.3.l,beskrivits avsnittdelar, tidigaresom

Personalbehovl 1.4

tillsynsinsat-sammanlagda statligakommittén med deTotalt räknar att
Konkurrensverket 2personår,i dag bestående NOU 9 per-av:serna

Kommerskollegium 3Kammarkollegiet personår och5sonär person-,
personår.till omkring 19upphandling uppgåravseende offentligår

heltidstjänsterytterligare 4uppfattningenNOU har redovisat att ca
telefonköer och ad-ärendebalanser,för få bukt medskulle behövas att

utförasuppgifter skall kunnanuvarandearbete, dvs. såministrativt att
fullo.till

till-effektiviseras iupphandlingen skall kunnaden offentligaFör att
sammanlagda tillsyns-denbedömer kommitténräcklig utsträckning att

kanpersonår. Kostnadernamedverksamheten behöver utökas 12ca
beräknatspersonalförstärkningar hartill milj. kr.berälcnas 6 Dessaca

tillsynsorganisationen ochnuvarandeutgångspunkt från denmeddels
utföra sinaför till fulloförstärkningarde behov har att nuva-man av

uppgifter kommertill deuppgifter, dels med hänsynrande attsomnya
kommitténs förslag i övrigt,tillsynsmyndigheten enligtvila på t.ex.

25° 1997/98:136, 37.Prop. s.
27° 64.sou 1997:57, s.
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skärpt tillsyn och talan marknadsskadeavgift. Personalbehovet på-om
verkas vilket organisationsaltemativ väljs för framtiden. Sam-av som
ordningsvinster kan behovet minskar. Om verksamheten inord-göra att

befintligi myndighet med tillräckliga administrativa fårnas en resurser
det ekonomisk synpunkt rationella utfallet.mestman ur

Vidare kommer det ökade antalet taleberättigade i såväl överpröv-
ningsmål mål marknadsskadeavgift föranleda ökningattsom om en av
antalet mål i förvaltningsdomstol. Det dock svårt beräkna Ökning-är att

och resursbehovet med anledning detta. Sannolikt kommer antaleten av
utvecklas"mål minska i takt med praxis medförDettaatt att att per-

sonalbehovet initialt kommer föröka sedan minska efter 3-4 år,att att
utvecklingen jämföragår med den skett medatt överpröv-om som

ningsmålen. Kanske sker utvecklingen snabbare redanpraxisattp.g.a.
finns på många områden.

Finansieringl 1.5

försöktKommittén har beräkna de ekonomiska konsekvenserna ochatt
det ökade finansieringsbehovet tillsynsinsatsema utökas enlighetiom
med vad föregåendei Enligt uppfattningavsnitt. vår kansagtssom en
del de ökade kostnader vi räknar med täckas störreav genom en av-
gifisfinansieringsgrad.

den delInom tillsynsverksamheten omfattar kontrollfunktio-av som
finns det i praktiken ringa möjligheter avgiftsbelägga någon delattnen

verksamheten. finnsDet inte för avgifter vid handlägg-utrymmeav
ningen klagomålsärenden. Likaså det möjligt avgiftsbe-inteär attav
lägga egeninitierade kontrollprojekt Marknadsskadeavgifter och viten

.
tillfaller statskassan. kan användasDessa ekonomiska mått detnärsom
gäller effekterna den skärpta kontrollverksamheten, de kan gi-av men
vetvis inte direkt utpekas delar erforderlig finansiering. Ef-som av en

vi räknar medinte inom kontrollfunktionens skalltersom att man ram
hantera frågor auktorisation, certifiering eller ackreditering före-om
kommer i praktiken inga avgiftsinkomster.

det gällerNär utvecklings-, marknads och inforrnationsfunktio--
finns möjligheter till finansiering. Som exempel kanstörre externnerna

telefoninfonnationden utförs idag. behöver förstärkasDennatas som
och kan lämpligen avgiftsbeläggas. gäller dock denDet inte service-
skyldighet myndigheten har enligt förvaltningslagen. Vidare kansom

27 sådan utveckling har iakttagits överprövningsmål,En i NOU:s rapportse om
ochfel brister.
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utökad skriftlig och muntlig information avgiftsfinansieras. Förutomen
begära från departement, andra statliga myndigheterviss ersättningatt

skulle utvecklingsfunktio-åt kommittéer och utredare inomsamt man
förverksamhet kunna betalt för utförs inominsatserta ramennens som

myndig-olika utvecklingsprojekt initierats statligsom av annanm.m.
het, kommuner, landsting, företag eller branschorganisationer.

marknadsfunktionens kan betalt för arbetet medInom taram man
medramavtal, utvecklingsprojekt Från och den 1 januari 2000 ärm.m.

inköpssamordning avgiftsfinansie-Kammarkollegiets arbete med statlig
affärer till viss delKommerskollegiums arbete med gränslösa ärrat.

avgiftsfinansierat.
Vidare kan vid alternativ modell och 4 uppkommavissa 3 av-

vecklingskostnader avseende personal utnyttjar sin interätt attsom
verksamhetsöver-följa med den myndigheten enligt reglerna omnya

b lagen anställningsskydd.gång i 6 § om
med ökat antal taleberättigade och särskilda ledamöter iEtt system

och marknadsskademål kommer,överprövnings- nämnts, attsom ovan
kostnadsökningar. kostnader dock minska ileda till vissa Dessa antas

takt med praxis utvecklas.att
kontroll förslag förgenomförande bättre och andra våraEtt attavav

föråstadkomma effektivare upphandling, leder till ökade kostnaderen
Äventillsynsverksamhet. delar detta kan finansierasstatlig ge-om av

avgifter, också anslagsñnansieringen öka.behövernom
ökningEnligt kommitténs mening sådan satsningär en en som ger

mångdubbelt form den bättre upphandlingskul-åter i vinsterav genom
den leder till. kommer bl.a. kunna avläsas ekono-Detta att etttur som

miskt resultat verksamhet. kostnad i relation tilli Settstatens egen som
effektivisering hela området för offentlig upphandling betraktaren av

kommittén kostnaden marginell.ytterstsom

Lokaliseringl 1.6

omfattar med de definitioner valttillsynsorganisation vi NOU,Dagens
Kommerskollegium och Riksre-Konkurrensverket, Kammarkollegiet,

visionsverket. huvudsak lokaliserad till Stockholm.Organisationen iär
finns det utifrån tillsynsverksamhetensEnligt kommitténs mening

lokalisering-karaktär och för sakliga skäl för den nuvarandei sig inga
Å finnsandra hänsynstaganden. andra sidan detberor på ut-en, som

särskilda redovisa utlo-ifrån verksamhetens krav inga vinster att av en
Tillsynsverksamheten neutral den lokaliseringspolitiskakalisering. iär

därför frågor de ovannämndadebatten. Kommittén intetar upp om
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myndigheternas lokalisering samband derasi med diskussioner om
uppgifter inom för framtida tillsynsorganisation.ramen en

Något annorlunda förhåller det med den myndighet till-sig somnya
skapas enligt våra modeller modell det följande. det4 i Här ären av — ~
rimligt förutsättningslös prövning beträffande myndig-ägeratt en rum
hetens lokalisering och för aktuella lokaliseringspoli-att utrymme ges
tiska frågor.

Valet11.7 organisationsmodellerav

det följandeI antal organisationsmodeller kommit-presenteras ett som
valt arbeta förtén med strukturera kraven på efterorganisationenatt att

några huvudlinj er.
Valet modeller resultatet kontinuerliga diskussioner. Deärav av

återspeglar inte alls alla tänkbara möjligheter varit föremål försom
denna diskussion. Bl.a. återfinns inte vissa alternativ i våranämnssom
direktiv. Hit hör tänkbara sammanslagningar med Statskontoret eller
Kammarkollegiet. dessa alternativ har försvunnitJust bilden efter-ur

de ringa hos deintresse nämnda myndigheterna, påpekatmöttsom som
nackdelar med dem. Andra har inte tagits med eftersom de bedömts

mindre intressanta de kommittén har valt.änsom
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11.8 Modell Nollalternativet

Nämnden for offentlig
upphandling

Kontroll- Utvecklings- Informations-
funktion funktion funktion

Modell Nollalternativet

l 1.8.1 Beskrivning

I nollalternativet utgår kommittén från NOU:s nuvarande nämnd-att
myndighetsstruktur bibehålls. Nämndmyndighetsmodellen bygger på

myndighetens ansvarsområde begränsat ochatt Om målenär avgränsat.
för den offentliga upphandlingen omfattandeså vi beskrivit iär som
avsnitt föri och sig tillsynsuppgiften likaså omfattande.är nollal-I
ternativet begränsas dock tillsynsuppgiften för nämndmyndigheten till
regelkontroll, information och del utvecklingsfunktionen. Organi-en av
sationen fortsatt liten.är

Tillsynsmyndighetens verksamhet omfattar kontrollfunktion:en
kontroll regelefterlevnad, åtgärder för åstadkommande rättelseav av
talerätt i marknadsskademål, âlägganden kan förenas med vitensom
m.m., utvecklingsfunktion: stabsfunktion/regeringsstöd och in-en en
formationsfunktion. förUtrymmet andra tillsynsuppgifter, bl.a. att ver-
ka för effektivare upphandling, dock mycket begränsat inomären ra-

för nämndmyndigheten.men
Vi räknar med kontroll- och inforrnationsfunktionema behöveratt

utökas och myndighetens samlade resursbehov 21 årsarbets-att är ca
krafter, utökning med 12. Marknadsfunktionen och huvuddelenen av
utvecklingsfunktionen ligger utanför nämndmyndigheten och är upp-
delad på Kammarkollegiet och Kommerskollegium. Vidare har Kon-
kurrensverket enligt denna modell kvar sina uppgifter med anledning av
LIU.
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1.8.2 Kollektivtl beslutsfattande

En grundläggande förutsättning för denna modell kommitténär att
kommer fram till kollektivt beslutsfattande nödvändigt för denatt ett är
fortsatta verksamheten. Kollektivt beslutsfattande kan förekomma inom

nämndmyndighet inom statligt verk med lekmannasty-även etten men
relse där myndighetens chef normalt ordförande styrelsen.iär

Skälen för kollektivt beslutsfattande inom statlig tillsynsmyndig-en
het kan kvaliteten beslutsfattandeti kräver tillgång tillatt sär-vara en
skild sakkunskap och erfarenhet från praktiska förhållanden. Det skall

finnasinte någon förrisk de beslut fattas nämnden ochatt som av som
innefattar myndighetsutövning eller rättstillämpning gentemotannan
enskild uppfattas intresseavvägningar mellan partsintressen. Detsom
skall finnas särskilt behov fråninsyn såväl tillsynsobjektäven ett av

leverantörer nämndens ledamöter formellt be-även ärsett attsom om
trakta oberoende Kollektivt beslutsfattande lämpar sigexperter.som
bäst antalet tillsynsobjekt och tillsynsärenden relativt fä. Underärom
alla förhållanden måste löpande ärenden kansliet kan påavgörasom

kunna med stöd delegation från nämnden.avgöraseget ansvar av

1 1.8.3 Renodling

Om med renodling tillsynen offentlig upphandlingöverattman menar
bör begränsas till kontroll regelefterlevnad och uppgifterattav som
handlar främja effektiviteten i den offentliga upphandlingenattom ge-

råd och stöd till upphandlande enheter frågori upphandlings-nom om
teknik, kvalitets- och miljöfrågor och andra utvecklingsfrågor bör skä-

bort från den statliga tillsynen formenkan liten myndighet,ras av en
eventuellt nämndmyndighet, lämplig lösning.en vara en

l 1.8.4 Styrning och ledning

förutsättningEn för nämndmyndighetsforinen styrning, stöd ochär att
organisation kan ordnas så myndigheten kan utföra sitt uppdrag ef-att
fektivt och med resultat. Enligt förvaltningspolitiskaden proposi-gott
tionen bör nämndmyndigheter antingen mycket självständig rollges en
eller hårt uppknutna till värdmyndighet.göras Blandlösningar skaparen
alltför otydliga förutsättningar för bedriva effektiv verksamhet.att en

förraDet alternativet bör bland innebära ramanslag ochannat eget
självständigt för personal och administrativt stöd. Detansvar senare
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innebär värdmyndighet fullständigtatt för nämndentar vaden ansvar
gäller såväl finansiering, handläggande personal och administrativtsom
stöd. I detta fall blir det i utsträckning värdmyndigheten fårstor tasom

för nämnden uppnår tillfredsställandeansvaret att resultat.ett
förutsättningEn för nämndmyndighetsformen ledningsansva-är att
tydligt mellanär nämnden,ret nämndens ordförande och chefen för

kansliet. En del kritiken NOU gårstor på det finns oklar-mot ut attav
heter i detta avseende. Vid brådskande fall finns förrisk nämndenatt
inte uppfattar kansliets ställningstaganden sinasom egna.

Med de utökade tillsynsuppgiftema finns anledning diskuteraatt en
lösning med bibehållen nämnd och med ordförande tillika ären en som
myndighetschef på heltid. Ordföranden leder nämndens sammanträden,
deltar besluteni har dessutom ansvarsområde. kollek-Detett egetmen
tiva beslutsfattandet förbehålls ärenden övergripande principiellav na-

Ordföranden fattar beslut itur. ärenden innefattar löpande förvalt-som
ning beslut med koppling till myndighetens talerätt i marknadsskade-
mål, vitesförelägganden, yttranden till domstolar och andra myndighe-

Ärendenpersonalfrågor, upphandlingter, m.m.. innefattar över-som
gipande ställningstaganden policykaraktär, till departe-rapporterav

kommittéer och särskildament, utredare bör nämnden i sin hel-tas av
het.

Diskussionen inom kommittén det gäller de olikanär modellernas
utformning har föranlett NOU lämnat förslag,att går någotett som
längre på den sista punkten och syftar till dela beslutsfunktio-att upp

i olika ärenden inom myndighetenstyper verksamhetsområde.nerna av
Enligt detta förslag ligger beslutanderätten i ärenden gällande den di-
rekta regelefterlevnaden hos nämndens ordförande, myndighe-ärsom

chef. Ordföranden skalltens lagfaren domare.vara

l 1.8.5 Kort analys

Modellen bygger på fortsatt liten organisation, dock har fåtten som
tillräckliga för möjliggöra kompetensuppbyggnadatt ochresurser re-
sursplanering. Tillsynen i meningsnäv renodlad.är

Tillsynsmyndigheten till skillnad frånär NOU mindre tandlös"en
myndighet.

253

9 19-2347



1999:139SOUupphandlingoffentligtillsynenden statliga överOrganiseringen av

tvek-finns kvar. Detbetänkligheterna ärförvaltningspolitiskaDe
Eftersombeslutsfonn.kollektivkrävertillsyndenna orga-samt enom

problemdeutsträckningkvarstår ilitenfortfarande stornisationen är
innebärhar. Dettanämndmyndigheter,inklusivemyndigheter,småsom

sår-kommerfortsättningeni attnämndmyndighetenbl.a. även varaatt
Även kvar-tordestymingsproblemenflexibel.tillräckligtoch intebar

stå.

ochMyndigheterModell11.9

samverkanorganisationer i

Upphand-
___________ .Generaldirektör. , üngsråd

Info,-ma-Kontroll- Utvecklings-KKV:s nuva-
funktion tionsfunk-verksam-rande funktion

het

samverkaniorganisationerochMyndigheterModell

Beskrivning1.9.1l

Konkur-inordnas ikontrollfunktionenfrånviutgåralternativdetta attI
Marknads-förstärks.inforrnationsfunktionenochKKVrensverket att

Kammarkolle-hosfinnsutvecklingsfunktionendelarochfunktionen av
intres-och andraorganisationereller hosKommerskollegium,ellergiet

senter.
tillgo-förUpphandlingsrådet, inrättas attsamrådsorgan,särskiltEtt
platt-förochöverläggningar attbehovetdose varagemensammaav

med ko-samrådforforumocharbetsgrupperforform gemensamma
Kammarkollegiet, Kommers-branschorganisationer,munforbunden,

m.fl.kollegium
tillhörandemedkontrollfunktionenmedviräknarResursmässigt att

finns iförhållande till detiutökasbehöverinformationsuppgifter som
kon-effektermed positivaräkna attkunnabörSamtidigtdag. avman

flexi-handlarKonkurrensverket. störreDetförs in itrollfunktionen om
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bilitet, bredare erfarenhetsbas och möjligheter till ökat lärande i organi-
sationen minskad sårbarhet.samt en

Sammantaget behovet ökade något mindre modelliär änav resurser
och kan till1 årsarbetskrafter.5anges ca

Tillsynsverksamheten i Konkurrensverket huvudsaki anslagsfi-är
nansierad. Finansieringen tillsynsverksamhet vid sidan Konkur-av av
rensverket huvudsaki avgiftsfinansiering. Upphandlingsrådets kost-är
nader obetydliga. fårResursema från de samverkande myndig-är tas
heterna och organisationerna.

l 1.9.2 Renodling

Funktioner innebär tillsyn eller utveckling offentlig upphand-som av
ling i dag knutna till flera olika myndigheter. Genom föraär att sam-

sådana funktioner i organisation kan enligt ettman en gemensam man,
måhända skapa slagkraft resurskon-sätt att argumentera, större genom

centrationen, ökad flexibilitet i organisationstörreen m. m.
Det dock säkertinte sådan koncentration kan genomförasär att en

nackdelar. Vissa funktioner kan bättre de förenasinte iutan utövas om
organisation. Enligt detta kan gällandesynsätt göra attsamma man en

stark kontrollfunktion inte kan bedrivas sida vid sida med service- och
utvecklingsarbete till för dem skall kontrolleras. Arbetet för-gagn som
anleder målkonflikter olika slag. Typexemplet i utveck-är attav man
lingsarbetet fram verktyg olika slag, sedan föranleder kritiktar av som
från dem kontrollen.utövarsom

bådaDe konfronteras ofta dagens förvaltningspolitik.isynsätten
Förvaltningspolitiska kommissionen konstaterar: Av många skäl ökar
behovet samverkan mellan förvaltningen. statsmakter-Närav grenar av

föredrar renodling framför samordning inom enhetligna en gemensam,
organisation, måste behovet handlande för det bästaav gemensamma
tillgodoses samarbete mellan myndighetema.genom

förvaltningspolitisktEn aktuell modell renodling med samordningär
samarbete mellan inblandade myndigheter. sådan modellI ärgenom en

det naturligt tänka sig kontrollfunktionen inordnas Konkurrens-iatt att
verket. utgångspunktEn den kritik riktas nämndmyndig-är motsom
hetsforrnen i den förvaltningspolitiska propositionen.

fleraOm myndigheter skall ingå balanseradi samrådsorganisa-en
tion det viktigt de kan detta med myndighetsstatusär göraatt samma
och med styrformer likadana.ärsom

utgångspunktEn naturligtvis den släktskapen mellanär näraannan
tillsynen den offentliga upphandlingen och den verksamhetav som
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detoch erfarenheterKunskapdag bedriver.Konkurrensverket i av
spel-ochmekanismermarknadensochsynsättetkonkurrensinriktade

upphand-offentligadenför tillsynenvärde ocksåregler är stort avav
ingri-lagstiftningendagredan iKonkurrensverket tillämparlingen. om

Verketupphandling.offentligavseendebeteendeotillbörligtpande mot
aktöreroch dessnäringslivetmed ärdär kontakterställninghar enen
marknad ochfrågorinforrnationsutbytet idärochvardagendel omav

till närings-kanaleretableradehar välmycket Mankonkurrens är stort.
livsorganisationerna.

samladedeeffekter påfråganutgångspunktytterligare ärEn re-om
tillsynsverksamheten.renodlaattsurserna av

upphandlingstillsynenSamlat1.9.3l omgrepp

marknadsfunktionerochutvecklings-vissakapitel 10 harI presenterats
organisationdagensmyndighetsorganisationen. Ihör hemma i sva-som

funk-för sådanaKommerskollegiumKammarkollegiet ochNOU,rar
tioner.

samråd kan detochrenodlingbygger påorganisationI varasomen
frågormedskall arbetafast hurlåsaalla avseendenklokt inte iatt man
delvitalstället blifår ifleraberör Dettaolikapå sätt parter. avensom

uppgift skalltill Vissframkan kommasamrådet. tasDär att omenman
deeller någonmyndigheternainvolveradedehand någon or-avavav

fårinitiativvissteller ocksåsamverkar med,ganisationer att ettman
från åtgär-avstårmyndigheternaochandra aktörerpå heltöverlåtas att

flera utgångs-bra frånkanförhållningssättflexibeltsådantder. Ett vara
hurfråganellertillgängligafråganpunkter, t.ex. omresurserom

deltatillsynsmyndighet kanutvecklingsarbetemycket en
ochutvecklings-hanteringendärför påmodell byggerDenna att av

samrådsför-effektivtföremål för såtillmarknadsfunktionema ettgörs
förhållanden liggerdagensutgångspunktmöjligt. Enfarande är attsom

fort-sigtänkalättuppgiftsfördelningen. Det attförtill grund är en
gränshan-förökatsättning där Kommerskollegium ettt.ex. tar ansvar

informationsverksamhetenförochutvecklingdelns störreett ansvar
ramavtalenfrågorförKammarkollegieteller t.ex. tar ett somomansvar

ochKommunförbundetmedsamrådomfatta ocksåtillutvidgas ettatt
Landstingsförbundet.

för detspelrumkrafterolikabygger påSamrådsmodellen att ges
effek-forum försärskiltdärförbehövsbästa. Det ettettgemensammas

organisationerochmyndighetersamrådet börsamrådsförfarande. Itivt
representerade.upphandlingsornrådetpåverksammaär varasom
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I modellen kallas detta Upphandlingsrådet och tanken är attorgan
regeringen ledamöterna, förslagsvis nio, hämtasutser kretsensom ur av
berörda myndigheter och organisationer kommunförbunden och när-
ingslivsorganisationema. Rådets huvuduppgifter skall verkaattvara
för samordning de statliga insatserna för effektivare offentligen av en
upphandling och likaledes verka för utvecklaatt samverkan mel-att en
lan kommunerna och näringslivet vad gällerstaten, stödja sådanatt en
effektivisering.

Regeringen bör instruktion för rådets arbete. Rådet bör ha ettge en
sekretariat. börDetta kunna tillgodoses de samverkandegenom myn-
dighetema.

l 1.9.4 Styrning och ledning

Genom inordnandet kontrollfunktionen i Konkurrensverket fårav man
den i förhållande till Konkurrensverket vanliga etablerade styrningen av
verksamheten och ledningsfunktion. Konkurrensverket är etten annan
enrådighetsverk, vilket har bäst förenligt med myndighetensansetts
uppgifter. Något kollegialt beslutsfattande det slag förekommerav som
i NOU:s verksamhet finns sålunda inte. I modellen ingår inte led-att
ningsforrnen i Konkurrensverket skall ändras det skälet kontroll-attav
funktionen i fråga offentlig upphandling tillförs verket. Arbetsfor-om

väl anpassade till de förstärktaär befogenheter föreslårvi detnärmema
gäller kontrollen.

börMan emellertid inse i helhetsperspektiv försvinner påatt ett
detta expertmedverkansätt och också insyn från olika samhällsfö-en en
reträdare har varit värde för utvecklingen. Detta kan i nå-stortsom av

mån kompenseras sådan medverkan deti föreslagnagon genom en
Upphandlingsrådet.

1 1.9.5 analysKort

Modellen faster vikt vid renodlingenstörst kontrollfunktionen ochav
bygger på förutsättningen något kollektivt beslutsfattande inteatt är
erforderligt kontrollfunktionen skärps, ochnär på renodlingenatt ger

effekt vid inordning Konkurrensverket.störst i Vidare viktigären en
faktor de myndigheterna Konkurrensverket,att tre Kommerskollegium
och Kammarkollegiet bör ha goda förutsättningar för övergripande
samråd, bör kunna fungera i balans och har likartade och lednings-styr-
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enrådighetsverk,KommerskollegiumochKonkurrensverket ärformer
beslutsbefogenheter.begränsademedstyrelseKammarkollegiet har en

konsekventafrämst i desssannoliktförtjänster liggerModellens
Uppsiktenbefogenheter.ochkontrollfunktionensbetoning ansvarav
myndighetprocessförandeoch rollenregelefterlevnadenöver som

ochrådgivnings-tillsynsuppgiftermed andrainte ihopblandas ser-av
vicekaraktär.

upphandlingsom-lcrafisamlingen inommodellenmedRisken är att
fungerakommermodellen intesamrådet i sär-uteblir ochrådet attatt

det föreslagna Upp-kommer omlding. Ettväl, alltskilt när organ som
tämligenhandlingsrådet oprövat.är

KonkurrensverketSamordning iModell11.10

Generaldirektör

MarknadKontroll Utveck- Infor-KKV;s
mationlingverksamhet

KKVKonkurrensverketModell Samordning i

Beskrivning1.10.11

nämnd-regeringenförvaltningspolitiska propositionenden attI anser
böroch förutsättninganvändasmyndighetsfonnen bör sparsamt att en

aktuellaför denbeslutsfattande nödvändigtkollektivt äratt ettvara
förvaltningsmyn-vanlighand börverksamheten. förstaI prövas om en
med myndig-kombinationuppgiften, eventuellt ikan hanteradighet att

särskildbeslutsför iuppgiften endastför aktuellaheten den är sam-en
uppgif-aktuelladenockså prövninginnebärmansättning. Detta omen

harorganisationolämplig hantera inom ävenär attten ansvarsomen
uppgifter"för andra

2 1997/98:136, 39.Prop. s.
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Modell 3 uttryck förär tanken på samlatett denett stat-grepp om
liga tillsynen inom området för offentlig upphandling. Ett samlat grepp
skulle innebära samlar erfarenhet och kompetensatt inomman en myn-
dighet, vilket minskar risken för dubbelarbete och frågor hamnaratt
mellan stolama. Vidare ökar organisationens förmåga att över-se
gripande mål för den offentliga upphandlingen. Splittringen mellan de
olika funktionerna, uppgifter idag utförs olika myndigheter,vars av
minskar. Styrningen blir lättare.

Konkurrensverket får enligt modell 3 för deöverta ansvaret upp-
handlingsfrågor idag ligger på NOU, Kammarkollegiet i visssom samt
mån på Kommerskollegium.även Enligt denna modell förs de funktio-

beskrivs i kapitel 10 kontroll, utveckling, marknad och in-ner som —
formation till Konkurrensverket.Över Till skillnad från modell ligg-2—

det vi kallar marknadsfunktionenäven på Konkurrensverket.er
Resursbehovet kan till 25 årsarbetslqafter, 19anges motsvararvarav

dagens organisation i NOU, Kammarkollegiet och Kommerskollegium.
Modellen utgår från upphandlingstillsynenatt i Konkurrensverket

får förändrad ledningsorganisation antingen så verket får lek-en att en
mannastyrelse eller på det särskilt besluts-sättet elleratt insynsor-ett

tillskapas för verksamheten.gan

l l.l0.2 Renodling och samlatett grepp om
upphandlingstillsynen

LOU, LI U och konkurrenslagens draggemensamma

förutsättningEn för Konkurrensverket kan väljasatt densom myn-
dighet, i vilken hela tillsynsverksamheten inordnas, upphand-är att
lings- och konkurrenslagstiftningen har, inte så åtminsto-om samma,

förenliga syften. EG:s regler offentlig upphandling grundasne på EG-om
fördragets bestämmelser fri rörlighet förgaranterar tjänster ochsom varor ,kapital, vilka fastställer de grundläggande principerna likabehandling,
öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande och förbjuder all

nationalitetdiskriminering De svenska upphandlingsreglernap.g.a.
införlivar upphandlingsdirektiven innehåller också reglermen attom
offentlig upphandling skall ske iakttagande principengenom av om
affärsmässighet. Härigenom införs ytterligare aspekt på offentligen

273Kommissionens Grönbok offentlig upphandling,om s.
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sammanhang också tankegång-upphandling. Kommittén redovisar i annat
bestämda skallden offentliga upphandlingen i vissa situationeratten

andra samhällspolitiska målkunna användas för främja uppnåendeatt av
uttryckts i lag se avsnitt 8.som

verka för effektiv konkurrens iKonkurrensverkets uppgift är att en
konsumenterna" Enligtoffentlig verksamhet till forochprivat nytta

Konkurrensverket utmärks konkurrenslagen och LIU åtmin-LOU, av
drag:stone tre gemensamma

Konkurrensen på marknaden skall utnyttjas0
konkurreraskall lika förutsättningarFöretagen att0 ges

företag aktuella och till förrnånli-säljer tjänsterDet som varor0
skall vinna.prisgast

både konsu-från dessa drabbar medborgarenprinciperAvsteg som
skattebetalare. Konkurrens-berörda och tjänster ochment somav varor

förenklat konkurrenslagens tillämpnings-verket uttrycker det något att
aktö-offentlig främst offentliga och privataområde vid upphandling är

centrerad omkring denbeteende i sin producentroll. LOU är upp-rers
och bl.a. dennes val leverantör.handlande enhetens agerande Deav

Konkurrensverketflesta beteenden strid med torde enligtstår i LIUsom
affärsmässigt agerande vidockså oförenliga med LOU:s krav påvara

upphandling.offentlig
ochTill grund för modellen ligger bedömningen LOU:s, LIU:satt

bakomliggande i huvudsakkonkurrenslagens principer är överens-
effektiv offentlig upphandling och de målstämmande. efterSträvan en

förenas medockså kunnai sådant begrepp, måste Kon-inryms ettsom
modellen skall kunna förverkligas.kurrensverkets verksamhet for att

och deras förenlighet medolika funktionernas uppgifterDe
Konkurrensverkets verksamhet

uppgift kontrollera de upphandlandeKontrollfunktionens är att att en-
Konkur-håller och gemenskapsrättensheterna sig inom LOU:s ramar.

efter-motsvarande kontroll konkurrenslagensrensverket överutövar
egeninitierad tillsyn.handläggning klagomål ochlevnad genom av

Även defullt "konkurrenslag" tordeinte kanLOU ut anses vara enom
väsentligtbakom och konkurrenslagen, i alltsyften ligger LOUsom

överensstämmande.vara

m Konkurrensverket.Förordning 1996:353 med instruktion för2 §
mKonkurrensverket, anbudskonkurrens"Vad gäller vid offentlig upphandling och
, s.
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offentligeffektivfrämjauppgiftUtvecklingsfunktionens är att en
konkur-utvecklingidag medKonkurrensverket arbetarupphandling. av

avregleringsåt-tillförslagbl.a.rensfrågor Sverige,inom att gegenom
ochkonkurrenseffektivhinderuppmärksamma attgärder, motatt
denverket följa in-skallVidarekonkurrensinriktatfrämja synsätt.ett

och vid behovkonkurrensområdetutvecklingen påternationella sam-
Utvecklingsfunktio-länder.andrakonkurrensmyndigheter imedverka

yttrandenbesvarande remisser,regeringsuppdrag,medarbete avnens
ochkonflikter. NOU Kon-utföraskunnatordetill domstolar utanm.m.

mål.domstolar iyttranden tilliblandlämnarkurrensverket samma
vilketallmänna rådframerfarenhetharKonkurrensverket att taav

rådmotsvarandeframutvecklingsenheten skalltillkan tanärnyttavara
med sinskall ocksåUtvecklingsenheten sär-upphandlingsornrådet.på

ekologisk hållbarutvecklingentill främjabidraskilda kompetens att av
klausuler.sociala Dettaframtagandeochupphandlingoffentlig ar-av

aspekterkonkurrenslagensbetjäntytterligarekanbete ävenattavvara
kvalitetssäk-och detupphandlingsverkstadför deniakttas. Ansvaret

kommittén hu-dock enligtavsnitt börtidigareberörs iringsarbete som
branschorganisationema.kommunförbunden ochligga påvudsakligen

information avgränsatspridauppgiftInformationsfunktionens är att
upphand-utbildning påochfrämja forskningrådgivning och bl.a.från

för konkurrens-RådetKonkurrensverket knutnalingsområdet. tillDet
offentligforskningsprojekt omkringidagfrämjar redanfrågor m.m.

Även föranle-LIU-frågorKonkurrensverketsupphandling. överansvar
upphandling.offentliginformationverket lämna vissder röratt som

och stimu-samverkanfrämjauppgifterMarknadsfunktionens är att
uppgifterFleraupphandlingsmarknaden. ärpålera konkurrensen av

främjavisserligenskallKonkurrensverketpraktisk karaktär. ettmer
utfö-aktöreridag till andraöverlåterkonkurrensinriktat attsynsätt men

förenlig-berorVidareanledning detta.arbetet medpraktiskadet avra
ramavtal och leverantörerssamordnauppgiftenlångtheten på hur att

samordningsuppgiftenfår aldrigFörvissosträcker sig.anbudsgivning
förenasvårtkan dockkonkurrenslagen.med Detoförenlig attvaravara

uppmärk-uppgiftkonkurrensverketsmedramavtalsamordning attav
verksamhet ochoffentligeffektiv konkurrens ihinder mot ensamma

dessam.för undanröjaåtgärderförslag pålämna att
mellan leve-samverkanfrämjamedarbeteMarknadsfunktionens att

Konkur-konkurrensbegränsningar.tillledafár givetvis interantörer
företagsamarbete mellanförbudinnehåller bl.a.renslagen motett som

underlättasyfte6 §. Ikonkurrensenmärkbart påverkar att samver-

276 Konkurrensverket.förmed instruktion1996:353förordning4 §
26 1
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påstärka konkurrensenförföretagoch medelstoramellan småkan att
1993:3råd KKVFSallmäntKonkurrensverket imarknaden, har ett

konkurrens-tolkas imärkbart börför hur begreppetvägledninggett
sammanhang

och ledningStyrning1.10.3l

KonkurrensverketundertillsynsfunktionersamtligainordnandeVid av
tillsynsar-och styrningenledningennuvarandebl.a. denförändras av

hoshamnarenrådighetsverk. AnsvaretKonkurrensverketbetet. är ett
denbl.a. utifrånvaltsOrganisationsfonnen harmyndighetschef.verkets

kartell-ochpris-föregångare, Statensverketsfannserfarenhet avsom
nämnd SPK.

lagtill-sin rollverket, iKonkurrensverketInom att sommananser
måstepraxisdessmed anledningmyndighet ochlämpande att varaav

ledaskanlämpligenintegemenskapsrätten,överensstämmande med av
Därmedpartsintressen. ärkan komma representeraattett somorgan,

led-vilketpåinte avgjortuppfattning visserli sättkommitténsenligt gen
tillsy-förändras,kunnaKonkurrensverket skulleningsfunktionen i om

Alternativetverket.iupphandlingen integrerasoffentligadenövernen
tänkbart, liksomfullt ävenmed begränsatstyrelsemed äransvaren
sammansättning. Mo-särskildbeslutsför imyndighetentanken äratt
enderaändras påledningsfunktionen sättet.bygger pådellen att

analys1.10.4 Kort1

Detför samlatuttrycktydligt ärskallModellen ettett grepp.ses som
det gäll-regelefterlevnadkontrollavseende näruppgifternabarainte av

LIU.ochLOUhar förtsupphandlingenoffentligaden sammansomer
frågornanärbesläktadedemedförenatsuppgifter har dessutomDessa

för-bidra tillKonstruktionenkonkurrens.marknad och att enavserom

277 anbudskonkur-ochupphandlingvid offentlig"Vad gällerKonkurrensverket,
mellan företagframgår samverkanrådetallmärmadet, 6 Av att soms.rens

hartillsammansföretagenpåverkar konkurrensenmärkbartnormalt inte enom
miljoneröverstiger 200årsomsättningen intepå ochmarknadsandel högst 10 %

överstiger inteanknutet företag.och till dennenågon avtalspartförkronor
sammanlagdaderaskanmiljoner kronor10för varje företagårsomsättningen

undantagansökamåste företagenfallövrigamarknadsandel högst 15 %. I omvara
konkurrenslagen.från
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stärkning i fråga tillsynsmyndighetens tyngd, organi-om en gemensam
sationskultur, utvecklande gemenskap mellan konkurrens- ochen upp-
handlingsfrågor, minskad sårbarhet i organisationen och effektivareen
inforrnationsverksamhet i väl etablerade och sedan länge prövade for-

Samordningseffektema och uppenbara.är storamer.
Marknadsfunktionens förenlighet med kontrollfunktionen ifrå-kan

Idag bedrivs vissa sådana uppgifter,gasättas. samordning statli-t.ex. av
Ävenramavtal koncemperspektiv. marknadsfunktionenettga ur om

inte skall utföra några upphandlingar kan råden till upphandlande myn-
digheter komma granskas kontrollenheten. Tillsynsmyndighetensatt av
opartiskhet kan komma ifrågasättas delar den verksam-att om av egna
heten har visst operativa upphandlingar. Upphandlandeett överansvar
enheter kan undvika vända sig till marknadsfunktionen rädsla föratt av

kontrollenheten skall ingripa, de upphandlande enheternaatt trots att
verkligen behöver råd och stöd.

Konkurrensverket har närvarande 115 anställda och anslagör ettca
på 60 miljoner kronor. Behovet för upphandlingstillsynen iav resurser
denna modell 25 årsarbetskrafter eller miljoner12-15motsvarar ca ca
kronor. kan finnasDet Viss risk för upphandlingsfrågorna drunk-atten

i Konkurrensverkets övriga verksamhet.nar
I Danmark kombineras framgångsrikt bl.a. upphandlings- och kon-

kurrensfrågoma i myndighet. Danska Konkurrencestyrelsensamma
består flera enheter, handhar konkurrens-, upphandlingseparataav som
inklusive vissa statsstödsfrågor energifrågor. Dessa enheter arbe-samt

självständigt inom sina respektive områden. Någottar motsvararsom
statlig inköpssamordning finns dock inte i Konkurrencestyrelsen.
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UpphandlingsverketModelll1.l l

Generaldirektör

Marknads-Utvecklings- Informations-Kontroll-
funktionen funktionenfunktionen funktionen

UpphandlingsverketModell

Beskrivningl l l.l

de statliga tillsynsinsatsernaupphandlingsverksmodellen koncentrerasI
tillsynsmyndighet.offentlig upphandling till central Mo-avseende en

samordning de tillsynsin-från det finns behovdellen utgår att ett av av
Kammarkollegietutförs Konkurrensverket,idag NOU,satser som av

och Kommerskollegium.
vanlig myndighetNärrmdmyndigheten avskaffas och medersätts en

kontrollenhe-förför samtliga tillsynsfunktioner.med Ansvaretansvar
ochmyndighetsutövningärendenhandläggning rörtens annanav som

ledningsforrnkan och för sig halagtillämpning i än resten aven annan
modellen har antagits ledningenmyndigheten. I utövasatt en myn-av

dighetschef och styrelse med begränsat ansvar.en
den lösningBildandet upphandlingsverk ärär mestett nytt somav

genomslagskraft. de ökningarresurskrävande för få full Förutomatt av
kontroll- och informationsfunktionerna, antagitsför somresurserna

erfordras denna modell också vissaför andra lösningar, iäven nya re-
myndighet. Modellen bygger påför administrationen av en nysurser

drygt årsarbetskrafter.behov 30ett antaget av

Renodling och samlatll.ll.2 grepp om

upphandlingstillsynen

förvaltningspolitiska propositionens intentio-modellen följer denHur
använderfråga vilket tillsynsbegrepp sig Här ärär aven om manner .
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det å sidan inte fråga renodla reducera tillsynenatt attena om genom
till endast kontroll samla den statliga tillsynen och ökatvärtomattutan
dess tyngd. sådan lqaftsamling innebär andra sidanEn å övriga till-att
synsmyndigheter renodlar sin tillsynsverksamhet deras uppgifternär
inom upphandlingsområdet bort. Rådgivning eller konsultstöd itas
konkreta upphandlingar, kompetcnsutvccklingsprogram ochprocesser,
utbildningspaket uppgifterinte bör ligga inom verketsutgörm.m. som
ordinarie verksamhet. Sådana uppgifter ingår inte i det offentliga åta-
gandet och ankommer primärt kommunförbunden ochpå branschorga-
nisationema.

1.3 Styrning och ledningl l.l

Verket kan ha platt organisation med fyra tillsynsenheter: kontroll-en
enheten, utvecklingsenheten, inforrnationsenheten och marlmadsenhe-

administrativ enhet hanterarEn personal- och löneadministration,ten.
IT-stöd m.m.

Myndighetschef generaldirektör. En verkstyrelse med begrän-är en
sade uppgifter finns enligt verksförordningen. Eftersom delstoren av
arbetet i myndigheten lagtillämpning det viktigt styrelsenär attavser
inte beslutar enskildai ärenden. Styrelsen består politiker och obero-av
ende går olika ledningsorganDet och beslutsfattan-experter. att genom
de särskildi sammansättning utforma beslutsfattandet i verket på ett
sådant det inte behöver uppkomma konflikter och problem bero-sätt att
ende på sammanblandning olika myndighetsroller inom verket.av
Eventuellt kan verket knyta till sig råd med praktiker och kanskeett ett
råd med företrädare för intresseorganisationer.

l l l 1.4 analysKort
.

förutsättning för modellenEn den offentliga upphandlingenär äratt av
betydelse för samhällsutvecklingen och optimaltstor ett resursutnytt-

jande. upphandlingsverk förstärkerEtt den offentliga upphandlingens
betydelse redskap för samhällsutvecklingen. Genom samlaett attsom
de olika funktionerna i verk ökas förståelsen för sambandet mellanett
de olika funktionerna. Synergieffekter kan utnyttjas förinom ramen en
lärande organisation, vilket torde öka slagkraften och effektiviteten i
tillsynsverksamheten.

bildandeEtt upphandlingsverk skulle markeringutgöraettav en av
riksdagen finner upphandlingsfrågoma så betydelsefulla detatt äratt
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nuvarandemed rejäl satsning på tillsynsverksamheten. Detvärt an-en
promille det totala årligaslaget betydligt mindre 0,025änmotsvarar av

från detden offentliga upphandlingen. Modellen utgårvärdet ärattav
bryter regelverket iviktigt till upphandlande enheter inte motatt attse

offentligaleverantörer förlorar tilltron till densådan utsträckning att
utgångspunkt den offentliga upphand-upphandlingen. En är attannan

denviktiga uppfylla det kanlingens mål så inteär attatt att accepteras
ineffektivt och oprofessionellt. Modellen bygger påtill del bedrivsstor

resursförstärlcningar ochnödvändigt med väsentligadet äratt nya me-
offentlig upphand-och tankesätt för få till stånd effektivaretoder att en

ling.
dvs.samordningen minskar risken för fragmentisering,Genom att

målentill helheten och de övergipandetillsynsmyndighetema inte ser
för offentliga upphandlingen. och upphandlandeden Leverantörer en-

får fullständig samordning förutsätts modellenheter vid i enen som
myndighet vända till alla slags upphandlingsärenden.sig iatt

tillsynsmyndighetensTill skillnad från modell och 3 blandas2nr
uppgifter med Konkurrensverket, har sin särskildainte samman som

forroll fråga marknad och konkurrens och många företrädarei om av
uppfattas okänsligt för kommunernas ochkommuner och landsting som

landstingens särskilda förhållanden.
under hatt finnssamla de olika tillsynsfunktionemaGenom att en

uppfattasrisk för den lagtillämpande kontrollenheten inteatt somen
förhärs-helt oberoende från de uppfattningar gällande rätt ärom som

kande marknadsenheten. verka myndighet finnsi Genom iatt samma
företrädare för olikarisk för den dynamik kan ligga iatt attsomen

förlorad.myndigheter har olika perspektiv kan

Kommitténs överväganden11.12

Modellerna olika alternativ11.12.1 representerar

fyra organisationsmodellema skiljer de punkter,sig åt på varitDe som
avgörande för valet just dessa modeller. har sålunda olika graderDeav

renodling och samlat de olika stymings- ochrepresenterarav grepp,
ledningsformer, de innehåller olika myndigheter med olikastora resur-

förfogande. praktiken, fungeratill sitt kommer, iDe omsatta attser
tämligen olika det gäller samordning och samverkan inomnär upp-
handlingsornrådet och de på tydligt alternativ medsättrepresenterar ett
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kontrollennödvändigadensidangäller åtyngdpunkt detolika när ena
tillstödråd ochbehovetandra sidanregelefterlevnaden, å upp-avav

aktörer.handlingsverksamhetens
medansjälvasamlademodell det poängen,I greppetär annanenen

denkontrollfunktionen sårenodlaönskemåletfrån attmodell utgår att
modellerservice. Treochmed rådgivningfrån arbetefristår relativt

aktualiserarfjärdedenmedanorganisationenexisterandefrån denutgår
helten ny.

i vissautvärderingskriteriervaletsistnämnda framgårdetAv att av
till detsigutslagsgivande. Ansluterdirektfall blir anges somsomman

dediskussionrealitetenblirmodell iförförutsättningar t.ex. omen
överflödig.alternativenövriga

riktlinjernastyrandeförhållandevisblirFörvaltningspolitiken genom
Nämndmyndighetsfonnenpropositionen. ärförvaltningspolitiskai den

lämp-klartframstårdenfråga baraoch kan komma ikritiserad somom
ligast.

till-OmgradskiftandetydligtkräverModellerna resurser.aven
deeffektenmyndighet blirexisterandesynsuppgiftema förs till aven

utgångsläget Föriåtminstone startastörre. attavsatta en nyresurserna
administration.ochför ledningkrävsmyndighet resursernya

vi modellernautvärderarl.l2.2 Hur1

fram tillför kommaellerfyra modellerna,mellan de ettvälja attFör att
utvärde-alla, krävsfrån demskiljer sigavseendenolikaalternativ isom

och de dis-nackdelarför- ochbeskrivnaförhållande tillringslditerier i
utvärderingskriterierföregående. Vissadetkommittén fört ikussioner

fakto-svårbedömbarapåandra byggermedantämligen givna,är mera
därvid råder.osäkerhetmed denframtiden ochimed bäring in somrer
exempel påområdeutvecklingen på EG-rättens är ettDen närmaste

överblicka.svåraoklarhetersådana är attsom
led-myndighetensutvärderingskriteriemade givna ärEtt av mera

förvaltningspolitiska kriteriet.detoch styrningning -
kommitténsEnligtstyrasledas ochtillsynsmyndighetskallHur en
någotfinns det inteorganisationsforrner enty-myndigheternasbild av

medstyrelsetillsynsmyndighet kan hafrågan.den Enpådigt ensvar
medstyrelsevanligt, havilketockså,kanfullständigt Den är enansvar.

insynsrådmedtillsynsmyndigheterfinns ocksåDetbegränsat ansvar.
enrådighetsverk. Detformenflertal medochRiksrevisionsverket ett

tillsynsmyndigheternågrasidan NOUockså, vidslutligenfinns, somav
Fastighetsmäklar-ochRevisorsnämndennämndmyndigheter, t.ex.är
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nämnden. dessaI myndigheter nämndens ordförande också chef förär
myndigheten.

Genomgången illustrerar det i dagens organisation inte finns nå-att
given Organisationsform for tillsynsmyndigheter. Avgörande ärgon

istället vad lämpligast det enskilda falleti och vilka uppgifterärsom
myndigheten har vid sidan sina tillsynsuppgifter.av

framtidaFör organisation måste de aktuella riktlinjerna för för-en
valtningspolitiken avgörande. nollalternativetI lösningenär attvara
behålla den nuvarande nämndmyndigheten. Från förvaltningspolitiska
utgångspunkter detta otillfredsställande. Kommittén återkommer iär

följandedet till frågan vilken tyngd detta skallom ges.
Förvaltningspolitiken påverkar också de övriga altemativen. Här

finns emellertid inte några eller läsningarmotsättningar i dagens orga-
nisation. kanDen efter vad verksamheten kräver i frågaanpassas om
ledning och styrning.

kriteriumEtt vid utvärdering modellerna ställningsta-annat ären av
gandet frågai renodling kontrollfunktionen. mycket kanHurom av
tillsynsmyndigheten bära för rådgivning och utveckling Hurav ansvar
samlar på bästa olika krafter föri ansvarstagande de mjuka-sätt ettman

frågorna kompetensutveckling och kvalitetssäkring inomre om upp-
handlingssektom Ställningstagandet på denna punkt har betydelsestor
för valet mellan flera alternativen.av

Resursfrågoma påverkar också valet mellan altemativen. liggerHär
uppenbar svårighet i den avvägningen det gällergöra rättaatt nären

satsade och utbytet dessa. sammanslagning funk-Enresurser av ren av
tioner finns idag i fall bättre effektivise-styrning,som ger gynnsamma

ochring rationaliseringsvinster. Om däremot satsade kannya resurser
påvisas vinster långt formi samverkan mellanär större, t.ex.ge som av

och kommun, eller bredare, förmodligenbör dessastat ännu göras.
Arbetet med reformer inom upphandlingsornrådet, den uppmärk-

samhet detta har givit och de ytterligare frågor arbetet aktuali-som som
också faktor beakta. Valet alternativ kan fångaär attserar, en av upp

mångas förväntningar. UpphandlingsverkEtt kan, från sådananytt ut-
gångspunkter, positiv signal.vara en

Vilketl1.12.3 det bästa organisationsaltemativetär

valet mellanI de olika alternativen frånutgår kommittén följande be-
dömningar.

fyraAlla modellerna eller mindre tänkbara.är0 mer
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till demöjligapå bästa sättfåralternativetslutligaDet anpassas0
riktlinjerna.förvaltningspolitiska

Iresursförstärkningar.behövs vissareformeffekterfåFör att av en0
avgiftsfinansie-åstadkommasdessakanutsträckningviss genom

infonnationstjänsterring m.m.av

kriterietförvaltningspolitiskaDet

fråga,förstakommittén,villalternativenbedömningenVid ensomav
frånifråga,bör komma närmast ut-nollalternativethuruvidabehandla

svaghet.utpekatsnämndmyndighetsfonnengångspunkten enatt som
med denkombinationidirektiv,redan vårakonstaterarKommittén att

försmalttämligenpropositionen, utrymmeförvaltningspolitiska ettger
nollaltemativetsbehålls iorganisationennuvarandedenföreslå attatt

deninordnamöjligtdetuppenbartkommittén är attför attfonn. Det är
omständighetenmyndighet. Deniverksamhetennuvarande annanen

framstården inteundvikas,skallnämndmyndighetsformengör att om
lämpligaste.densom

skullelämpligastorganisationsformennuvarandefinna denFör att
iresursförstärkningar,vissaövertygadviljakommittén attomvara

denNOUskulleledningsfunktion,tydligaremedkombination geen
ochkraftenutvecklaförorganisationenavpassade attochlämpliga

kommitténsresultatetblirtillsynsmyndighetdentyngden hos avsom
övertygadbehövaockså attskulleKommitténförslag i övrigt. omvara

riktiga.dentappningi NOU:s ärbeslutsfunktionenkollektivadenjust
vid in-beslutsfunktioninföra ävenmöjligtdetEftersom är att samma

utslagsgi-någotpådetta inte sättmyndighetordnandet i ärannanen
vande.

ipunkter. NOUdessapåbedömningKommittén nuva-gör annanen
osäkerhetochorganisationensambandssvårigheter imedform,rande

väl svårig-relativtillustrerarverksamheten,iresursprioriteringenom
hosresultatetutvärderingdelsstyrningmed delsheterna enavav,

nämndensåvälhoskompetensenobestridliganämndmyndighet. Den
organisation.starkaretillvara iförtjänardess kansli att tas ensom

aktualiseratsdäravden variantliksomNollalternativet, avsom
förutsättningunderifråga, attdärför kommaintebörNOU, annanen

lämplig.ochmöjliglösning är
starkarebådeNOUkanförändringarytterligare göraDet är sant att

led-styrning,förändringar isådanadåhandlareffektivare. Detoch om
diskussionentilldettahänförkommitténresurstilldelningochning att

modell 4.Upphandlingsverkett nyttom
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det gällerNär de övriga modellerna kan kommittén inte finna detatt
förvaltningspolitiska kriteriet på något avgörande. står godDe iär sätt
överensstämmelse med den förvaltningspolitik redovisats. Gradensom

renodling och samordning växlar mellan dem. Den organisatoriskaav
lösningen bör väljas efter vad lämpligast med hänsyn till verk-ärsom
samhetens mål och innehåll.

Samlat upphandlingstillsynengrepp om

Modellerna 3 och 4 redovisar olika långt gående varianter samord-av
ochning integration verksamheter, medan alternativ bygger2 på ettav

betraktelsesätt, nämligen det bra hålla tillsyn-vissamotsatt äratt att av
funktionerna åtskilda för renodla kontrollverksamheten. blirDet där-att
för tämligen avgörande för det slutliga valet hur analyserar möj-man
ligheterna med framgång integrera utvecklings- och stödfunktioneratt
tillsammans med kontrollfunktionen i samlad tillsynsmyndighet.en

Kommittén vill först framhålla på det dagens verksam-att sätt som
het skall skillnaden mellan alternativ 2 och alternativ 3 inteut över-ser
drivas. betydligtDet skillnad mellan alternativ och alternativär större 3

kallasDet marknadsfunktionen ligger emellertid lindai sin ochsom
kan under den framtiden komma omfattandenärmaste proportio-att ta

och antingen Konkurrensverket alternativ 3, Upphand-ner engagera
lingsverket alternativ 4 eller Kommerskollegium och Kammarkollegi-

tillsammans med andra aktörer alternativ 2, i verksamhetet, en som
betydande samarbete mellan och kommunomspänner ochett stat stora

utvecklingsprojekt inom områdena elektronisk handel, upphandlings-
stöd, ramavtal, kompetensutveckling och kvalitetssäkring. Kommittén
vill i detta sammanhang framhålla bestämdasin grundhållning attsom
uppbyggnad stödfunktioner och utveckling verktyg inomav av nya
upphandlingsområdet minst lika viktig del arbetetär på vägenen av

effektivare offentlig upphandling de skärpta kontrollåtgär-mot en som
der kommittén föreslår. Kommittén bedömningen värdetgör att av
samordning och skälEtt den kraftsamlingärgemensamt stort. ärgrepp

blir följden, med möjligheter använda kompe-stora attsom gemensam
på effektivt flexibeltoch Också samverkan mellantens ett sätt. statmer

och kommun blir effektivare för den statliga tillsynen ligg-ansvaretom
hos myndighet, i stället för flera. Ett skäl möjlighetenärannat atter en

till styrning och uppföljning den statliga tillsynsinsatsen ökar. Ettav
tredje skäl värdet tillsynsmyndighetenär stabsresurs föratt av som re-
geringen, särskilt i det angelägna arbetet med riktlinjer för Sveriges
agerande i EU, ökar kompetenskoncentrationen.genom
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redovisats iintegritetsproblemställas dedetta skallMot sam-som
blandamodellerna.de olika Kanband med analyserna sammanmanav

detmyndighet Delningenuppgiftermjuka och hårda i avsamma
Riksrevisionsverk och Ekonomi-Riksrevisionsverket itidigare ettett

råd ochskiljatill behovetpraktisk illustrationstymingsverk attär aven
mellan detta ochjämförelsekontroll. Vidochstöd från granskning en

sidankan åupphandlingsområdetförhållanden gällerde man enasom
den offent-andra hävdadensamma, å denproblematikenfinna attäratt

nödvändigtdetsakområde därupphandlingen begränsatliga är attår ett
behovföreliggeroch där det intesamla kompetensen attsamma av

Kompetensinsatsengranskar.hjälp och denskilja på den somsom ger
rimligenkanfallen och bedömningamadensamma i bådamåste vara

ord, särskiltmed andra inteskiftakomma Detinte nämnvärt. är,att
sedan skulleföreslå sådanthjälp skulletänkbart denatt somsom ger

granskar.klandras denkomma att av som
till det be-med försiktighet,ansluterKommittén sig, än senareom

tillsynsmyndighet inteframföralltsåtraktelsesättet. Vi somoss enser
betydandeocksåkontrollverksamheten,sig ienbart görutanengagerar

och dessregelverketgäller sprida informationdetinsatser när att om
betecknaverkar för det vi villoch också därutövertillämpning, som

utvecklingochupphandlingssed och höjning kompetensengod aven
upphandlingskulturen i allmänhet.av

mellanomedelbart utslag i valetställningstagande inteDetta ger
vi tänkerför tillsynsmyndigheten,bredaremodellerna. Det somansvar

själv så långtmyndighetennämligen å sidan tillgodoseskan avenaoss,
utföras samverkan med andra.andra sidan idet går, å

UpphandlingsverkEtt

bättre väljakriterier för detNågra återstår avgöra är attatt en sam-om
upphand-mellanordningslösning, genomföra total integrationatt en

Konkurrensver-lingsfrågoma och frågor marknad och konkurrens iom
beröringspunkter, ochhareller skilja på dessa frågor, mångaket, som

tillskapandetbygger påkanske stället välja lösningdärmed i avsomen
Upphandlingsverk.nyttett

KonkurrensverketiKommittén integration är mestnoterar att en
Åtskilliga väljakostnadertilltalande resursynpunkt. attsparas genomur

ryggrad ochmyndighet med fungerande administrativexisterande enen
finnakan inte helleråtföljande samordningsvinster. Kommittén att

avgörandetrovärdighet på någotKonkurrensverkets roll och dess sätt
upphandlingsområdet.får för Deverket ocksåpåverkas att ansvarav
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förvaltningspolitiska riktlinjerna kan följas sannolikt attupp, genom
verket får insynsorgan, motiverat for upphandlingsom-ett ansvaretav
rådet.

Vad kan vinnas ställeti tänka sig Upphand-att ett nyttsom genom
lingsverk den särskilda upphandlingsfrågoma,satsningen på deär nya
möjligheterna koncentrationen på sakområde och degivetettgenom
särskilda följerinitiativ närhet till aktörerna på upphand-som av en
lingsområdet och professionelli organisation. Sanno-engagemanget en
likt detta bara delvis möjligt uppnå för Konkurrens-inomär att ramen
verket, också kommer fortsätta sitt tidigare arbete med denattsom pro-
fil verket har. Det inte heller säkert verket, utifrån kon-sinaär att
trolluppgifter, kan sig särskilt mycket utvecklings-i och stöd-engagera
frågor.

Kommittén därför tillskapandet Upphandlingsverk, iatt ettmenar av
vilket samtliga tillsynsfunktioner inom området för offentlig upphand-
ling samlas, och föri sig intressant lösning. kräverLösningenär en

de andra. Kommitténs utgångspunkt sådanän är attmer resurser en re-
ocksåsurssatsning mycket utbyte i form effektivareett gottger av en

upphandling bättre regelefterlevnad och bättre stöd tillettgenom upp-
handlingssektoms aktörer. emellertid tveksam tillKommittén är stor-
leksordningen den särskilda satsning krävs och samtidigt intres-av som
serad effekterna samordning tillsynsinsatsema påattav se av en av
konkurrens- respektive upphandlingsområdet.

Slutsatser

Kommitténs analyser har i tankegångar ligger i gräns-utmynnat som
landet mellan modellerna 2 och Kommittén önskar NOU slås ihopatt
med Konkurrensverket så får verksamhet ochstörre stör-att ettman en

för upphandlingsområdet nämligeni modell i huvudsak iänre ansvar
enlighet med modell särskilt upphandlingsråd bedömerEtt vi vara
överflödigt. bör ankomma på i första hand den myndighetenDet attnya

för den samverkan behövs mellan kommun ochta ett stat,ansvar som
näringslivets organisationer.

Vi föreslår alltså NOU med verksamheten inom kontroll-att
utvecklings- och informationsfunktionerna på upphandlingsområdet
slås med Konkurrensverket, ombildas till Konkurrens-samman som

upphandlingsverket.och
myndigheten bör därutöver tillförasDen motsva-nya nya resurser

rande årsarbetsldafter.9- l 2
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Marknadsfunktionen bör kvar utanför myndighetenligga den nya av
flera skäl, främst därför den innehåller tillsynsuppgifterinte i snäva-att

därför spänningsförhållandemening och kan komma stå i tillatt ettre
de huvudsakliga tillsynsuppgifterna myndigheten.i denmer nya

förvaltningspolitisk synpunkt det lämpligt förse Konkur-Ur är att
och upphandlingsverket med styrelse eller insynsorganettrens- en av

lämpligt slag. Enskilda ärenden och vitesföreläggandeöverprövningom
eller marknadsskadeavgift bör normalt kollegial besluts-inte iprövas
form, principiella frågor och långsiktiga riktlinjer för verksamhe-men

bör föremål för det slag styrelse med begrän-insynten vara av som en
eller föreslår därförinsynsråd Kommitténutövar.sat ett attansvar

Konkurrens- och upphandlingsverket skall ha sådan styrelse eller etten
sådant råd.

föreslårKommittén Vidare verket har generaldirektöratt en som
chef.
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överväganden beträffandeförslagoch12

kap. LOU6

Inledning12.1

deunderupphandlingarförbestämmelseromfattarkapitlet LOUSjätte
upphandlingkap.omfattar 6Vidaretill kap.5i 2tröskelvärden angessom

inomtjänsterMed B-tjänstervärde. t.ex.s.k. B-tjänster oavsett avsesav
ochhälso-social-utbildnings-,idrottsverksamhet, samtfritids- ochkultur,

sekre-omfattassjukvärdstjänstenus upphandlingarskallSlutligen avsom
ochsäkerhettill riketsmed hänsynbegränsningarsärskildaandraellertess

kap.med 6enlighetiförsvarsupphandlingar, göras
såväl belopps-omfattandeklartkap.enligt 6Upphandlingen är mera

deenligtskerupphandlingdenantalet,tillmässigt än somsom
reglerna.direktivstyrda

bestämmelser,EES-länderflertal andraharSverigeUtöver ett som
ochtröskelvärdenaunderupphandlingarreglerardelvis,åtminstone
ochLuxemburgBelgien,Finland, Norge,upphandling B-tjänster.av

tröskel-underupphandlinggenerellt förgällerreglerharSpanien som
Österrike delarreglerasStorbritannienochNederländerna,värdena. I

Finland,och itröskelvärdenaunderupphandlingenoffentligadenav
upphandlingförreglerfinnsSpanienLuxemburg ochBelgien,Norge,

icke-direktivstyrdamedlemsländerVissa attB-tjänster. upp-anserav
279procedurregler. Där-särskildafölja någrabehöverhandlingar inte

grundläggande prin-gemenskapsrättensiakttadet allmännaskallemot
ocherkännandeömsesidigtlikabehandling,ciper transparens, pro-om

EG-fördraget.följerportionalitet avsom
januari 1994,kraft den 1trädde ikap. LOUBestämmelserna i 6 som

tidiga-regelverkdebestämmelserna iefterutformades mönster somav

278 avsnitt 4.l0.1.Se
279 6.1.med avsnittJämför
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Sverige.28°gällde i Dessa regler återfanns i Upphandlingsförordning-re
UF och Upphandlingsreglementet UR.en
Trots det ibland framkommit kritikatt reglerna kap.i 6mot att är

krångliga, har det inte till kommittén förts fram krav på avskaffande av
kap. eller6 återgång till den reglering gällde före 1994. Regleren som

för upphandling under tröskelvärdena har bedömtstvärtom storvara av
betydelse för små och medelstora företags deltagande offentligi upp-
handling.

balcrundMot det anförda kommittén det fortsätt-ävenattav anser
ningsvis skall finnas regler för icke-direktivstyrda upphandlingar, dvs.

6 kap. LOU skall finnas kvar.att
kommitténsI arbete med 6 kap. skall regelforenkling led-vara en

stjäma. dettaI sammanhang innebär förenkling, dels förtydligan-etten
de otydliga och invecklade bestämmelser, dels justering gäl-av en av
lande regler, då problemen inte kan lösas tolkning reglerna.genom av
Reglerna i kap.6 bör inte onödigt hög detaljeringsgrad.tyngas Enav en
avvägning måste dock alltid inköparnas och leverantörernasgöras mot
intresse klara och tydliga spelregler för den offentliga upphandling-av
en.

12.2 Allmänna överväganden 6 kap. LOUom

Kommittén det föreligger vissa svårigheteratt med tolka bestäm-anser att
melserna i kap.6 Detta kapitel bygger tidigare till delarnämnts storasom
på det nationella regelsystem Sverige hade innan LOU infördes. Enligt
förarbetena skall bestämmelserna tolkas i enlighet med det tidigare regel-
verket

EG:s grundläggande principer likabehandling, transparens,om propor-
tionalitet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering gäller dock även
upphandlingar genomförs enligt kap.6 LOU. Dessa principer ställer,som
enligt kommittén, åtminstone vissa krav på tolkning i enlighet med EG-
domstolens domar avseende upphandlingar tröskelvärdena.över

Vissa bestämmelser har införts bådei kap.6 och eller kap.5
efter förebild bestämmelser i upphandlingsdirektiven. Några be-av av
stämmelserna i eller kap.5 har därefter ändrats medan ingen
ändring skett kapi motsvarande bestämmelse i 6 Kommittén attanser
det syftei få enhetlig praxis, angelägetatt så långtär möjligtatten som

ändringar dessai bestämmelsergöra så lagtexten i 6 kap.att överensstäm-

m SFS 1993:1468, 1993/94:78.prop.
2 Prop. 1992/93:88 42.s.
m Jämför 1 kap. 23 § första stycket med 6 kap.t.ex. 12 § tredje stycket.
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med den gäller tröskelvärdena. Skall dessa regler i 6övertextmer som
kap. utformas annorlunda motsvarande regler tröskelvärdena börän över
goda skäl för detta föreligga.

förhållandeEtt också det försvårar tolkningen kap.6annat är attsom av
det inom framförallt domstolarna,EU främst EG-domstolen, tolkarär som
lagen. finns i regelDet inte några förarbeten tillgå. Sverige harI viatt
däremot varit tolka författningar med hjälp förarbeten. Vilkenattvana av

oklarbetydelse förarbetena skall tillmätas därför någotär
Kommittén bestämmelse i LOU saknar motsvarighet iattanser om en

EG:s upphandlingsdirektiv skall förarbetenaså avseende bestämmelserna i
ha6 kap. LOU tyngd förarbetensvenska normalt har. Motsva-samma som

däremot bestämmelse kap.i 6 artikel i direktiven detärras en av en
framför allt EG-domstolen praxis får vägledande. rättsfall frånIsom vara
EG-domstolen "När nationell lagstiftning för lösningenattanges en av
problem i interna situationer till den lösning valts irent anpassas som
gemenskapsrätten för bland undvika inhemska medborgareatt annat att-
diskrimineras, eller det uppstår eventuella snedvridningar konkur-att av

såsom det aktuella falleti föreligger det bestämt gemenskaps-ettrensen, -
rättsligt intresse de bestämmelser eller begrepp har hämtats frånattav som
gemenskapsrätten blir tolkade på enhetligt oberoende undersätt,ett av
vilka omständigheter de skall tillämpas, för undvika det framtideniatt att

ét".28förekommer tolkningar skiljer sigsom

Sjätte12.3 kapitlets tillämpningsområde

12.3.1 Skall privata företag undantas från sjätte
kapitlets tillämpningsområde

förarbetena tillI 6 kap. framhölls kretsen upphandlande enheteratt av
tröskelvärdenabör densamma under Konsekvensenövervara som av

detta har blivit vissa företagprivata innefattas i begreppetatt som upp-
handlande enhet enligt 4 kap. omfattas1 § LOU bestämmelserna iäven av

kap. företag6 LOU. bedriver verksamhetDessa enligt kap.4 l § med
sådant särskilt tillstånd från myndighet innebär eller fleraatt etten som
företag förbehålls bedriva verksamheten. kan sigDeträtten att rörat.ex.

283Främst 1993/94278.avses prop.
284C-28/95, Leur—BloemA. och derInspecteur
Belastingdienst/Ondememingen Amsterdam, REG 1997, 4160, 32.s. p.
zgsProp.1993/94:78 14.s.
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drift tillhandahållande syfte tillhandahålla all-eller fasta inät attom av
mänheten i fråga produktion, distribution eller försörjningtransporter,om

dricksvatten, elektricitet, leverans sådanamed eller ellervärmegas av av
nyttigheter till fasta Andra verksamheter omfattas utnyttjandenät. ärsom

mark- eller för olja,vattenområden prospektering eller utvinningav av gas,
eller fastakol andra bränslen eller för tillhandahållande terminaler,av

Ävenflygplatser hamnanläggningar. drift syfteeller i betjänanät attav
frågaallmänheten i med järnväg, spårväg, tunnelbana, buss,transporterom

Ärtrådbuss eller linbana omfattas bestämmelserna kap. det frågai 4av om
upphandling under tröskelvärdena gäller reglerna kap. Slutligenendast i 6
omfattas drift eller tillhandahållande allmänt telekommunika-även ettav

eller tillhandahållande eller flera allmänna telekommunika-tionsnät av en
tionstjänster.

företag bedriver verksamhetanledning till undantaEn att som av
uppräknat slag från kap. kan de omfattades tidigare6 inteatt avvara
gällande upphandlingsregler UR, UF. Vidare kan hävdas privataatt
företag faktiskt har till syfte ochdriva vinstgivande verksamhet attatt

finnsdet därmed inte anledning ställa krav på deras upphandling.att
privata företag utpekas direktiven bedriver dock sin verk-De isom

samhet med särskilt tillstånd vilket dem särställning på mark-ger en
naden. monopolställning innebär betydande risk förFöretagens atten
anskaffningama inte på bästa Eventuella merkostnadergörs sätt. p.g.a.

ineffektiv upphandling kan övervältras företagets kunder, konsu-påen
eftersom tilldessa inte har någon möjlighet vända sig nå-mentema, att

leverantör. har det nödvändigt dessaEU tvingaansett attgon annan
privata företag den förefintliga konkurrensen till-utnyttja attatt genom
lämpa reglerna i upphandlingslagstiftningen. Enligt kommitténs mening
finns tillräckliga skäl för företag fråninte utesluta dessa sjätte ka-att
pitlets tillämpningsområde.

Upphandling telefonitjänster12.3.2 av

Inledning

LOU stadgar inte någon skyldighet för upphandlande enheter tilläm-att
upphandlingsreglema vid anskaffning telefonitjänster. Dennapa av

omständighet skall bland bakgrunden tjänstedirek-annat mot attses av
tivet 92/50/EEG kom till under tid då telekommunikationssektomen

avreglerad. Tillhandahållandet telefonitjänsterinte dåännu var av var
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bara fanns leverantörmarknad, eftersom detinte konkurrensutsatt enen
skäl ställa krav påsaknades därförrespektive medlemsstat. Deti attatt

annorlunda. Sek-skulle upphandlas. Idag situationendessa tjänster är
föreliggermarknadssituation iavreglerad och effektivärtorn ennu

med-EG-kommissionen har imedlemsländer.i alla EU:s ettstort sett
gemenskapernasi Europeiskaoffentliggjort den 8 maj I999delande

avreglerats ochtelekommunikationssektom hartidning förklarat attatt
alla medlemssta-effektiv konkurrenssituation idet föreliggeri stort en

tillståndföretag harfinns det för närvarande 13I Sverige attterna. som
har anmält sådantelefoni. Ytterligare företagtillhandahålla fast 30ca

för mobiltelefonifinns tillståndshavareverksamhet. vidareDet samttre
påbörjat verksamhet.inte sinännuen som

enligt 5 och 6 kap. LOUtelekommunikatiønsüänsterUpphandling av

kapi-införlivat tjänstedirektivet. Dettakap. LOU har SverigeGenom 5
upphandlingoch bestämtreglerar upphandling tjänstertel närmareav

till ellerdär kontraktet uppgåruppräknade tjänstekategoriervissaav
för närvarandetröskelvärde. Tröskelvärdena l 157angivetöverstiger är
för upphand-myndigheter och 728 000 kr övrigakr för statliga l000

tjänstekategoriemaenheter. kap. § första stycketlande I 5 1 presenteras
bilagan till lagen, s.k.till avdelning och i A-hänvisning A Bgenom en

indelade tjänstekategorier. DenTjänsterna i 27respektive B-tjänster. är
"Andra tjänster . Detta in-bland B-tjänstema benämnssista kategorin

omfattaskategorialla inte ingår i någonnebär tjänsteratt avannansom
uttryckligen undantagna.nämnda kategori de inte ärom

bestämmel-skall upphandlas enligttröskelvärdenaA-tjänster över
bestämmelser-förutsatt de skall upphandlas enligti kap. inte5 attserna

ocheller kap. kap. regleras upphandling B-tjänsteri kap. 3 I 62 avna
tröskelvärdena.A-tj underänster

telekommunikationstjänster,finnsförteckningen A-tjänsterI över
radiotelefoni‘, personsökningför telefoni, telex,dock undantaggörs ett

och satelittj änster.
telekommunikations-omfattas begreppetförstå vadFör att som av

kommissionenledning den nomenklaturkan söka itjänster somman
nomenklatur Communityutarbetat. benämns Procurementhar Denna

för fast-CPV-nomenklaturen skall användasVocabulary CPV. att
hänföras.skall Denställa till vilken kategori viss tjänst senaste ver-en

mobiltelefonianvänds begreppetsvenska officiella översättningendenI
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sionen CPV utkom år och denna återfinns1998 i under huvudrubri-av
ken "telekommunikationstjänster" bl.a. följ ande underrubriker:

Telefon- och dataöverföring-
Mobiltelefonitjänster-
Förhyming satelitförbindelserav-
Telefonväxeltj änster-
Förhyming fasta kommunikationsförbindelserav-
Elektronisk post-
Telextjänster-

kap. andra stycket undantag förI 5 1 § l-8 antal uppräknadegörs ett
vilka följaktligentjänster, inte omfattas kravet på upphandling enligtav

kap. punken återfinns telefoni, telex,5 I 3 radiotelefoni, personsökning
och satelittjänster. Undantagen gäller för upphandling enligt 6även
kap2ss

Överväganden

Med hänsyn till den avreglering på telekommunikations-ägtsom rum
området finns det i dag ingen anledning undanta telefonitjänsteratt

de undantagenövriga i kap. § andra stycket punkten från5 l 3samt ett
upphandlingsförfarande. Kommittén bör följaktligen förverka dessaatt
tjänster upphandlas vanligi ordning. krävs direktivändringar förDet att
kunna reglera upphandling dessa tjänster de i kap. angivna5överav
tröskelvärdena. finns detDäremot möjlighet för Sverige omgåendeatt

ändringar avseende upphandling dessa under tröskel-tjänstergöra av
värdena. ändringEn bör därför kap.i 6 l § innebärgöras attsom un-
dantagna tjänsterna lagrurn skalli angivet upphandlas enligt bestäm-
melsema i 6 kap. tröskelvärdet understiger det i kap.5om som anges

28°Se 1993/94:78 och23 Regeringsrättens dom mål1998-03-04 i 164-prop. s. nr
1995.
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12.4 Upphandlingsförfaranden i kap.6

12.4. Direktupphandling1

Ändrad definition

kap. definieras direktupphandlingI 1 5 § upphandling inford-utansom
rande skriftligt anbud. definition har enligtDenna bl.a. NOU föranlettav
många frågor och synpunkter och emellanåt lett till fel signaler till de
upphandlande enheterna. lämpligtDet definiera upphandlingsfor-attvore

direktupphandling på eftersom det oftast både lämp-sätt ärett annatmen
ligt och från affärssynpunktmöjligt infordra skriftliga anbud elleratt
åtminstone prisjämförelser. Direktupphandling omfattas inte hellergöra av
det krav på annonsering enligt kommitténs förslag skall obligato-som vara
risk förenkladevid upphandlingar se avsnitt 12.6. föreslårKommittén
därför direktupphandling definieras enligt följande "Direktupphandlingzatt
upphandling krav på annonsering och infordran skriftliga anbud.utan av
Kommittén vill dock understryka kap. tillämplig1 4 § och detär äratt
lämpligt den upphandlande enheten varierar kretsen leverantöreratt av
vid direktupphandling.

Direktupphandling vid "synnerliga skäl

kap.I 6 2 § stadgas "Direktupphandling får användas upphand-att om
lingens värde lågt eller synnerliga skäl föreligger, såsomär om synner-
lig brådska orsakad omständigheter inte kunnat förutses ochav som

hellerinte beror på den upphandlande enheten. förhandladVid upp-
handling tröskelvärdena, där annonsering behöverinte ske, fleröver ges
exempel enligt kommitténs mening borde kunnaäven utgörasom
synnerliga skäl för direktupphandling. Dessa synnerliga skäl kan ut-

den situation i föreligga2över nämns t.ex.:som om

det upphandlas tekniska eller konstnärliga skäl eller på grundsom av
kan tillhandahållas endast viss leverantör.ensamrättav av en

det gäller upphandling och på råva-omsättsnoterasav varor som en
rumarknad.
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inköpförmånligasärskiltmöjlighetuppkommitdet göraatt av varoren
till prisköpaerbjudandentillfälliga vä-utnyttja attantingen attgenom

samband medköpa imarknadsvärdet eller attsentligt under attgenom
ellerlikvidationeller iverksamhetmedupphört sin trättleverantören

förfarande.rättsligtliknandeföremål förkonkurs eller varitförsatts i
tillanslutertävlingsreglemaenligtupphandlingfrågadet är ensomom

tävlingen.tilldelas vinnarenoch skallforrngivningstävling av

direktupphandlingRiktlinjer för

direktupp-medsambandvärde, ilågtharKommittén övervägt om
för-andrakommitténssamband medlagtexten. Ifixeras ihandling, bör

detkansanktionsmöjligheter,ökadeförslagenspecielltslag, ansesom
underlagentydligt framgårochklartotillfredsställande det inte avom

Kommitténtillåts.direktupphandlingförhållandenvilka ansersom
alltförledaskullebeloppsgränserfixerademeddock ett systematt

förproblempraktiskamedförabyråkratiskt ochalltförlångt, storavara
viktenunderstrykavill däremotKommitténenheterna.upphandlandede

direktupphand-förriktlinjerframenhetenupphandlandeden tarattav
upphandlan-denvilka beloppsgränserskall framgådessaling. Av som

utgå frånbörfastställsbeloppsgränsertillämpar. Deenhetende som
Vidupphandlingsförfarandet.förkostnaderupphandlande enhetensden

medelsto-ochsmåinbörbeloppsgränsema vägasfastställandet ävenav
företagsmåupphandling. Föroffentligdelta iföretags intresse attavra

basbeloppellertvåupphandlingskontrakt på representerakan tre enett
ellerföretagsådanaomsättning. Attföretagetsansenlig del merav

måsteupphandlingenoffentligafrån densystematisktmindre utestängs
undvikas.

högre be-nödvändigtvis habör inteupphandlande enhetEn stor
upphandlasdetKaraktärenmindre enhet.loppsgränser än somaven

värde".lågtskallför vadavgörandebör anses varasomsnarare vara
det inteskallupphandlande enhetenförslår "DenKommittén att om

direktupp-användningförriktlinjerfastställaonödigt,uppenbartär av
tidigaretill denförhållandeskärpning ihandling. Detta är re-en

fastställaskullebehov"videnhetenupphandlandedå dengleringen
upphandlandeallaprincipiKommitténriktlinjer.dylika att en-anser

dockRiktlinjerfastställa riktlinjer.behov ärharheter attett uppen-av
direktupp-någraenheten inteupphandlandeden göronödigabart om
under åretupphandlande enhetendengäller ocksåhandlingar. Det om

sammanlagt intedisk, annatinköp överfåtalendast har ett avsersom
ochnämndsammanträdenkaffebröd tillköpsmåsummor,än t.ex. av
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blommor till högtidsdagar. kanDet sig upphandlandeäven röra om en-
heter existerar under kortare period, två upphandlandenärt.ex.som en
enheter går och bildar bolag för projekt skall pågåett ettsamman som
under kortare period.en

Kommittén vill understryka tillsynsmyndigheten skall kunnaatt
de fallingripa i upphandlande enhet beloppsgränser över-en anger som

stiger vad generellt bland de upphandlande enheterna,sett,som anses
lågt värde.vara

Ytterligare riktlinjer kan behövas. Som exempel kanäven nämnas
krav på prisförfrågningar och jämförelser Vidare bör ingå rikt-görs.att
linjer for hur den upphandlande enhetens direktupphandlingar skall do-
kumenteras. decentraliserade upphandlande oftaI enheter behövs ruti-

for hålla reda på hur mycket enheten totalt direktupphandlaratt settner
för.

Dokumentation

upphandlande föreslåsDen enheten dokumentera skälen till de olika
besluten och vad förekommiti övrigt betydelse i upphandlings-som av
förfarandet. Vid direktupphandling innebär detta krav på dokumen-ett

skälet tilltation leverantör valts. den mån upphandlandeIattav en en
enhet genomför prisjämförelser skall skrivastjänsteanteclmingen avse-
ende resultatet jämförelsen åtminstone vid direktupphandlingarav som

enbartinte småsummor. Skälet till ämförelser böringa prisj gjortsrör att
också lämpligen dokumenteras. Enkla blanketter kan fram till-tas av
synsmyndigheten eller den upphandlande enheten själv.

Vid direktupphandling med anledning synnerliga skäl forele-attav
skall den upphandlande enheten dokumentera vilka omständighetergat
föregått valet upphandlingsförfarande.som av

Dokumentering direktupphandlingar leder till den upphand-attav
lande enheten får bättre överblick vilka upphandlingaröver görs.som
Vidare kan tillsynsmyndigheten och leverantörer tillbaka och kon-
trollera huruvida den upphandlande efterlever de grundläggan-enheten
de gemenskapsrättsliga direktupphandling. Dokumen-principerna i sin
tation uttryck för transparensprincipen.är ett
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Förenklad selektiv upphandling12.4.2

Bakgrund

mycket antalkap. kan idag lockaupphandlingar enligt 6Vissa ett stort
områdenoch tjänster inomanbudsgivare. gäller upphandlingDet av varor

Flera upphandlarestädning.där det finns väldigt många leverantörer, t.ex.
kommittén detoffentlig har framfört tillNämnden för upphandlingoch att

vid upphandling enligt 6s.k. selektiv upphandlingfinns behov ävenett av
avseende obligatoriskpåpeka våra förslagKommitténs villkap. även att

sannolikhet tordeförenklade upphandlingar medannonsering storav
jämförelse kanförfarande ökar.medföra behovet selektivt Enatt ettav

tröskelvärdena. Enligt kap. LOUupphandling 2-5med ärgöras överäven
huvudförfarandena.selektiv upphandling ett av

enhetenkap. får den upphandlande inteEnligt gällande regler i 6nu
det redan finnsmed hänvisning tillpotentiell leverantöravvisa att etten

bli utvärderingsproces-antal anbudsgivare. Följden kantillräckligt att
måsteresurskrävande, eftersom enhetenblir mycket tids- och ut-sen

enhetanbud. fall från rättspraxis visarvärdera alla inkomna Ett att en
förfrågningsun-potentiell från erhållafick neka leverantörinte atten

redan hade tillfrågat 65upphandling enhetenderlaget vid trots atten
underlaget till ytterliggare 62laboratorier och utlämnattandtekniska

laboratorier.

Ansökningsinbjudan i elektronisk databas

inbegriperupphandlingsformKommittén föreslår det inrättasatt somen ny
få tilläm-för sådant förfarande skallselektivt förfarande. Kravet att ettett

publicerar inbjudan till leverantö-den upphandlande enheten sinär attpas
ansökningsinbjudan,anbud iansöka få lämnaatt att en avrerna om

upphand-elektronisk databas för offentligtillsynsmyndigheten godkänd
ling

287 måloch 2266-96Uppsala län beslut 1996-09-17 1996-10-11iLänsrättens nr.
2267-96.och

288 avsnitt 12.6.2.Se
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Ansäkningstider

I vanlig förenklad upphandling får alla leverantörer vill lämnasom an-
bud medan i förenklad selektiv upphandling väljs antal fårett ut som
lämna anbud. Det selektiva förfarandet blir något forrnaliserat,mera

minsta tid fört.ex. anbudsansökan lagtexten.i Syftetanges med detta är
främja den anbudskonkurrensatt begränsas detsom annars genom se-

lektiva förfarandet. Kommittén föreslår leverantörerna bör haatt minst
femton dagar på sig lämna ansökan beräknatatt från den dag då ansök-
ningsinbjudan avsändes för publicering i godkänd elektronisk data-en
bas.

Antalet leverantörer får lämna anbudsom

Det antal leverantörer får lämna anbud skall framgå anbudsin-som av
fordran. Med utgångspunkt i sådan information kan leverantören en

bedömningengöra det mödanär lämna anbud.värt Antaletatt leve-om
skall inbjudasrantörer lämna anbud tordeatt variera från branschsom

till bransch. Antalet leverantörer erbjuds lämna anbud bör docksom
aldrig, flera leverantörer finns, färre tillfrågaom Attän le-tre. trevara

har enligtverantörer gällande lagstiftning avseende förenklade upp-
handlingar räcka:ansetts

Vid upphandling begravningstjänster skickade denen upphand-av
lande enheten inbjudningar till fem olika leverantörer. En leverantör

inte tillfrågats ansökte överprövning medsom utgångspunkt iom att
den upphandlande enheten åsidosatt huvudregeln affärsmässighetom

endast skicka förfrågningsunderlagetatt till bråkdelgenom sta-en av
dens begravningsentreprenörer. Länsrätten hänvisade till förarbetena

hänvisade till upphandlingsreglementet där detsom står det tordeatt
räcka med leverantörertillfrågaatt tre

Vid selektiv upphandling tröskelvärdenaöver antaletsägs leve-att
skall bestämmasrantörer utifrån det upphandlasarten ochav som vara

tillräckligt för uppnå effektivstort konkurrens.att I lagen detattanges
får minst fem och högst tjugo leverantörer väljsvara för läm-ut attsom

anbud l kap. 7 §.na a

28°Länsrättens i Göteborgs och Bohus län, ödom 1994-05-25 mål 1615-94.nr
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anbudsgivareUrval av

få lämnaskallvilka leverantörervid valföreslårKommittén att somav
uppfyllersökandenenhetenupphandlande prövaskall denanbud, om

utfonn-Vidansökningsinbjudan.ipå leverantörenställtsde krav som
vadtillhänsynenhetenupphandlandedenkan takravdessaningen av

tröskelvärdenam kva-andraävenupphandlingförgäller över mensom
kravifråga. Dekommakantill leverantörenhänförligalificeringskrav

syfteIkap. 4med 1 attförenligaskallleverantörenställs på varasom
upphandlingarförenkladedelta iföretagnystartadeförunderlätta att

haskallföretagetpåställa kravbarainte attlämpligtdetkan attvara
mångakan iuppdrag. Detarbetsuppgifter ellerliknandeerfarenhet av
dennaharmedarbetarefinnsleverantörendet hosmedräckafall somatt

erfarenhet.
angiv-anbudsinbjudandet ikvalificerar sig, änfler leverantörerOm

såvälförguiderkommissionensEnligtske.urvalantalet, måste ettna
upphandlingselektivvidskallbyggentreprenadertjänster somvaror,

innebärväljas. Dettaanbudssökandenade bästatröskelvärdenaöver
uppställtsde kravutifrånkvalificerat sigflera leverantörer somatt om

uppnås. Motantaletdet angivnatillhöjassuccessivt"ribbanskallså
fö-medelstoraochsmåmissgynnardeninvändasmetod kandenna att

kapacitetochförmågatekniskbättrerimligenharföretagStoraretag.
fårkravdevilkaställning,ekonomisk ärochfinansiellbättre somsamt

metoddennakräverVidare attdirektiven.enligtställas på leverantörer
urvaletvilketangivit på sättiupphandlande enhetenden annonsen
värde-kommerkvalificeringskrav attvilkaochutföraskommer att som
måstehänsynocksåKommissionen atttransparens.högst angerras

börutländska leverantörerfinnsdetOmutländska leverantörer.tilltas
sökan-antalettotaladetbjudas in motdessamångaså svararsomav

de.
oktoberden 9Klagenämndendanskafrån denbeslutEnligt avett

skallanbudssökandenade bästanödvändigtvisdet inte som1996 är
företagvaloptimeraskankonkurrensen avväljas avatt genomutan
upphand-kommunalatill detanvisningarnastorleksordning. Iolika

påanbud sättinfordrande annat"Vid9 §lingsreglementet avangavs:

skall i29° enhetupphandlande"Enstycket LOUandra om18 § annonsenkap.1
vill hadenbevisvilkaanbudsgivningtillinbjudan eneller omupphandling ange

förmåga ochtekniskaställningekonomiskaochfinansiella samtleverantörs
kapacitet.

48.of services,29 publicrulesCommunity procurementGuide the s.Se tot.ex. on
286



ÖvervägandenSOU 1999:139 förslagoch beträffande kap.6 LOU

än annonsering bör särskilt beaktas anbudsgivarkretsensgenom att
sammansättning i lämplig utsträckning varieras från fall till fall, så att

så omfattande kännedom möjligt erhålls förekommandeen som om
leverantörers förutsättningar fullgöra uppdrag. börMan sålunda inteatt
slentrianmässigt alltid anbudsg1vare.292vända sig till kretssamma av

Kommittén föreslår antal leverantörer kvalificeraratt ett stortom
sig, det i ansökningsinbjudanutöver angivna antalet, skall den upp-
handlande enheten objektivt förfarande välja vilka leve-ett utgenom

skall få lämnarantörer anbud. Kommittén sådant ob-attsom ettanser
jektivt förfarande till exempel kan bland de leverantörerattvara som
kvalificerat sig genomföra lottning. Detta förfarande har visserligenen
underkänts länsrätten i Skåne län 1373-98. Länsrätten iav angav
domskälen lottningsförfarande inte tillgodoseratt ett "kraven på objek-
tivitet och affärsmässighet vid offentlig upphandling. Kommittén an-

dock lottning det enda förfarandeatt är helt fritt från god-ärser som
tycke. kravDe har angivits i ansökningsinbjudan skallsom en vara
proportionerliga i förhållande till det upphandlas. Genom attsom suc-
cessivt höja ribban riskerar dessa krav bli oproportionerliga. Vida-att

leder sådan metod förmodligen till små och medelstoraattre en samt
nyetablerade företag har svårt kvalificera flerasig och väl-att storaom
etablerade företag deltar. Ett lottningsförfarande alla leverantörerger

kvalificerat sig chans få lämna anbud. kanDessutom detattsom samma
ifrågasättas kravet på kan uppfyllt de kvalifi-transparensom anses om
ceringskrav gällde enligt ansökningsinbjudan, kanske vä-som t.o.m.
sentligen ändras vid kvalificeringen leverantörerna.av

l2.4.3 Försvarsupphandlingar

Bakgrund

Många de värdemässigt offentliga upphandlingar förekom-störstaav som
i landet de inomutgörs Försvarets materielverk FMV domine-mer av

rande försvarsmaterielupphandlingama. Med försvarsmaterielupphandling
upphandling försvarsprodukter och tjänster inte har civilavses av som

användning eller föremål för försvarssekretess.är Sådan upphandlingsom
idag inordnad inom huvudsakär i regelverk 6 kap. mindresamma som

upphandlingar under tröskelvärden. Frågan regelverketär är anpassatom
för försvarsmaterielupphandling. finnsDet anledning, dels bakgrundmot

alltmer ökande internationellt samarbeteett inom försvarsmaterielom-av

292Kommunalt upphandlingsreglemente jämte anvisningar, 14s.
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föreslår 6 kap.,ikommitténändringarbakgrund derådet, dels mot somav
försvarsmaterielupphandling.regler försärskildaövervägaatt

målochMotiv

perspektivlängreiinriktning styrsFörsvarsmaterielupphandlingens ett av
har.nationSverigemålsäkerhetspolitiskaochförsvars-de somsom
för-upphandlingvidsådana hänsynmöjligheterRegeringens att ta av

skallframtideniförfattningsstödvilketpåverkassvarsmateriel somav
Ökat vidgarsamarbeteinternationelltupphandling.dennareglera succes-

tillsäkerhetspolitiska hänsynochförsvars-begreppetinnebördensivt av
medsamarbetenochsamordninghänsynstaganden,vidgadeomfattaatt

förutsettshar intesamarbetenhänsynstaganden ochSådananationer.andra
svåradärför sigvisaoch kanupphandling attförregelverknuvarandei

undantagsmöjligheter inuvarandeutnyttjandemedfulltbeakta ut av
regelverket.

börförsvarsmaterielupphandlingförförfattningsstödetframtidaDet
ochkoordineringnationellförföreliggerförutsättningarutformas så att
ochförsvars-nationellatill Sverigesmed hänsynsamordninginternationell

mål.säkerhetspolitiska

samarbetenInternationella

ekono-syftar tillförsvarsmaterielorrirådetsamarbete inomInternationellt
utvecklingskostnader, tilldeladeochserierform längreimiska vinster av

ochinteroperabilitetStandardisering,ökadformimilitära vinster av
samarbetepolitiska vinstertill attsyftarunderhåll. Detenklare även genom

önskarSverigegrupperingardeförstärkerochsammanbinder parter som
industriellatillsamarbeteninternationellasyftarVidaredelaktigvara
samarbetetinomkonkurrentermarknader ochformi attvinster störreav

samarbetandedepåvidarebyggerSamarbete attbliristället partners.
ochtidsförhållandenhar attbehov,identifierakanparterna sammasamma

samarbetsramen.lösas inomkansäkerhetennationelladen
myndighetssidan ideltagandetillsyftarsvenska inriktningenDen

förförutsättningarskapavillförsvarsmateriel-samarbete Maneuropeiskt
förkonkurrens,internationellochmarknadernationellaöppnandet av

bättretillFoTteknikområdet resursut-ochforskning samtpåsamarbete
syftarindustrisidanPåkrav.operativaharmoniseringnyttjande avgenom

gränsöverskri-förförutsättningarskapatillsamarbetenmotsvarande att
villVidareexportfrågor.regelverk förhannoniseringochägandedande av

ochutvidgning Västeuro-avseddaEU:smöjligheterdeutnyttja somman
SyftetEU-samarbetetuppgående ieventuellaVEUpeiska unionens ger.
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stärka denär europeiska försvarsindustrinatt i internationellt perspek-ett
t1v.

Industriell samverkan, i fonn så kallat motköp", allt vanligareär ettav
inslag i affärsöverenskommelser vad köp försäljningoch för-avser av
svarsmateriel mellan olika länder. Motköpsåtagandet därvidutgör ett
affärsvillkor utvidgar eller kompletterar det traditionella affärsmäs-som
sighetsbegreppet vid civil upphandling. Regeringen anvisar hur svenska
motköpskrav vid svensk upphandling från leverantörer i andra länder skall
hanteras. Förfarandet kräver undantag från bestämmelserna i 6 kap.

Regeringens möjligheter att styra

Regeringen har i nuvarande regelverk möjligheter med hänvisning tillatt
nationella försvars- och säkerhetspolitiska intressen inrikta och styra
försvarsmaterielupphandlingen möjligheten vid upphandlingattgenom
föreskriva nödvändiga undantag från bestämmelserna i 6 kap. Regeringen
kan också överlåta till upphandlande enhet själv besluta sådanaatten om
undantag. Sådan beslutsrätt har också för visst slag upphandling, underav
den tid bestämmelsen varit gällande, i årliga regleringsbrev överlåtits till
FMV. Bestämmelsen undantag generell i meningenär den, i sinom att
nuvarande lydelse, skulle komma omfatta också de eventuellaatt ellernya
förändrade regler kan komma införas i 6 kap. Regeringensatt framti-som
da möjligheter via undantag från bestämmelsernaatt i 6 kap. för-styra
svarsmaterielupphandlingen kan komma försvåras till följd deatt av
förändringar kommittén föreslår.som

Regeringens framtida möjligheter undantagsbestämmel-att styra genom
i 6 kap. 17 § också påverkas.väntas Vad delssen vad denärsom avses

vidgade innebörden det nationella försvars- eller säkerhetspolitiskaav
intresset kan innebära i alltmer internationaliserad värld. Dels vaden av

uppgåendeväntat iett EU det europeiska försvars- och försvarsmateri-av
ella samarbetet inom VEU och tidigare WEAG kan innebära.

Den nuvarande undantagsbestämmelsen i kap.6 l7§ inte nödvändigtger
och tillräckligt nationellt handlingsutrymme för regeringen i skisse-ovan
rad upphandlingsmiljö.

F ärsvarsmaterielupphandlin är teknikupphandlingg

Försvarsmaterielupphandling i huvudsakutgörs teknikupphandling,av
d.v.s. upphandling högteknologiska produkter och tjänster iav störresom
eller mindre grad inte existerarännu vid upphandlingstillfállet skallutan
utvecklas därefter. Detta ställer särskilda krav på upphandlingsprocessen.
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anbudsgivare.potentiellafleraellermedförasoftastbehöverdialogEn en
Syftetutsänds. ärförfrågningsunderlaget attske innan gemåsteDet

och ekono-teknisktvaduppfattning ärrealistiskbeställaren somomen
upphand-följandedärpåefterfråga iaffärsmässigtochmöjligtmiskt att en

nuvarandeförinomåstadkommasvårtkan attling. Detta ramenvara
icke-diskrimineringpåtill kravetmed hänsynkap.bestämmelser i 6 av

identifie-ocksåharmarknadenmeddialogbehovDettaanbudsgivare. av
upphand-EU-kommissionens översynnärvarande iförutredsoch avrats

lingsdirektiven.
långtgåendetillledaövrigtbetänkande iKommitténs merenavses

upphandlingensmindredentillkap.i 6bestämmelsernaanpassning av
skälvillkor. Detta är ettmiljöenhetersupphandlande samtmindreoch
inteförsvarsmaterielupphandlingen,delöverföra den somför att av

förord-särskildtillEU-bestämmelsema,förske inomskall enramen
omhänder-kanvillkor bättrespeciellateknikupphandlingensdärning,

skalldialogframgåblanddetbör attförordning annatsådanI entas. en
urvallämpligtbedömtenhetenupphandlandedenmedskekunna ett av

förfrågningsunderlaget.utsändandeföreleverantörerpotentiella avav

monopolUpphandling i

decenniernadeunderstrukturutvecklingen senasteförsvarsindustriellaDen
till in-Möjlighetermonopolisering.gradmycket högtillletthar aven

praktikeniföreliggerförsvarssystemavanceradeförkonkurrenshemsk
produkt-ochspecialiseringomfattandealltmerUtvecklingeninte. mot en

basinternationellpåoch även genomfortsätteruppdelning accentueras
ståttdetharlängeSedansamarbeten.industriellainternationellaökade

ekonomiskväsentligmedavtaldet i vissa störrebeställarenförklart att
därupphandlingssituationerförelegatharinteför försvaretbetydelse

fall hardessaFörprisbildningen.klargörakunnatmarknadsförhållandena
prissättningen,förmetodertillämpatsochutvecklatslängesedandärfördet

olikasjälvkostnader jämteleverantörenspågrundar sigprincipisom
acceptabelsäkerställaförhar,Beställaren attvinst.tilläggför enformer av
tillämpadeBådeanbud.leverantörensgranskninggenomförtprisbild, av
tillsyftaskallkontraktsformer attvaldaochupphandlingsförfaranden ge

syftaskall deVidareoch vinst.kostnaderberäkninggrund förgod aven
kostnadssänkandetillför leverantörenincitamentekonomiskatill att ge

beställa-öppenhettekniskoch motekonomiskmedkombinationåtgärder i

ren.
kbestämmelser,långsiktigaharsituationangiven shanteraFör att

försvarsindu-vissamedöverenskommits störreinsynsavtal,ellerhuvud-
mellanslutskontraktdeiskall tillämpas separataAvtalen somstrier.
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under den tid det övergripande avtalet gäller. andra leveran-Motparterna
inte till karaktären försvarsindustrier, där monopol-törer, ärsom men en

situation marknadsskäl föreligger,ändå avtalas metoder för attav om
kontrollera prissättningen i de enskilda upphandlingsavtalen.

Användning de speciella regler form ochi ekonomiska tekniskaav av
insynsmöjligheter behövs för kunna bedöma och uppnårättattsom en
tillfredsställande affärsmässighet i den enskilda monopolupphandlingen
förutsätter idag överenskommelse detta med monopolleverantören.en om

alltmer ökande gradEn monopolisering, i form specialisering,av av
produktuppdelning och samarbeten på leverantörsmarknaden ökar behovet

författningsstöd. skulleDessa komplement till frivilligaett över-av vara
enskommelser, för säkra tillräckliga förfaranden och metoderatt att
används vid upphandling där konkurrens föreligger eller otillräck-inte är
lig, i syfte för beställaren affärsmässighetgodtagbar i avtalet.att ge

Kommitténs bedömning

Med hänsyn till de särskilda omständigheterna gäller vid försvars-som
upphandlingar kommittén det finns behov särreglering.att ettanser av
Kommittén återkomma till dessa frågor fortsattai sitt arbete.attavser

l2.4.4 Förenklad upphandling med anbudsinfordran
från endast leverantören

Inledning

2-5 kap. upphandlandeI enhet möjlighet till förhandladges en upp-
handling annonsering. innebär den upphandlandeDet enhetenutan att

skriftligt förfarande, under förutsättningar,vissa kan vändaettgenom
tillsig endast leverantör krav på annonsering. Kommitténutanen anser

kap.6 behöver motsvarande möjlighet.att en
upphandlandeEn enhet miljontalsinvesterar kronor i att ut-som

veckla datorsystem bör kunna på liknande vidett nytt sätt, som upp-
handling tröskelvärdena, köpa tilläggstjänster från leve-över samma

krävaAtt upphandling kan skäligtinte i detrantör. görsatt en ny anses
fall byte leverantör förenligt med tekniska svårigheter ochär storaav
kostnader. 6 kap. får byggentreprenaderI upphandlas till värdeett av ca
43 miljoner kronor. dagsläget torde dessa entreprenader omfattasI av
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entreprenadermotsvarandegäller förvadreglering änsträngare somen
tröskelvärdena.över

skeskallanbudsprövningochdockskallFörfrågningsunderlag upprättas
påkravetfrångåmöjlighetenökaAvsikten inte attordning.vanlig är atti

nuvarandeenligtupphandlingarskallkonkurrens. Snarareuppsöka somatt
genomförasiställetdirektupphandlingargenomförsregelverk genom

tillfrågad leverantör.endastmedupphandlingförenkladsåsom enmenen
för leverantörenavslöjanaturligtvis intebörenhetenupphandlandeDen

Fördelarnatillämpas.förfarandetill, vilketvänder sigenheten somsom
förfarande,skriftligt ärdvs.upphandling,förenklad etttillämpamed att

osäkeranbudsinfordranformell ärvidleverantörennämligen omatt en
lämnamöjlighetharAndra leverantörer attföreligger.konkurrenshuruvida

påhartillfrågatssärskilt rätt attinteleverantöreftersomanbud somen
andra leverantö-villkorpåförfrågningsunderlagetfåbegäran somsamma

rer.
endasttillvända sigvaltupphandlande enhetenden attSkälen till att

dokumenteras.skallleverantören
fårföreliggersärskilda skälföljande OmföreslårKommittén en

inford-skrivelseupphandlingförenkladvidenhetupphandlande genom
hu-beaktasärskiltskallEnheten attleverantör.från endastanbud enra

efterlevs.LOUkap. 4 §vudregelni l

leverantörmed enbartupphandlingförenkladskäl förSärskilda en

föreslåstillämpas,fårförfarandetdvs."särskilda skäl, närTolkningen av
LOUbestämmelser idedelartolkningenmedenlighet somske i avav

annonsering Kommitténupphandlingförhandladgäller vid utan anser
upphandlingsför-förenklattillämpaskall fåenhetupphandlande ettatt en

leverantörmed enbartfarande t.ex.:en
någralämnatsupphandling inteförenkladannonseradviddetOm en
underdockgälleranbud. Detlämpliganågralämnatseller inteanbud

angivnaursprungligenförfrågningsunderlagetideförutsättning att
ändras.väsentligtintekontraktsvillkoren

enbartframtagenupphandlas äreller tjänstenproduktenOm som
forskning,Deneller experiment.studierutveckling,för forskning,

fårutförasskalleller experimentstudierdeutveckling samt som
vinstsyfte.ske iinte

ytterligaregällervaruupphandlingskontraktfrågadetOm är somom
leve-ytterligareDessaleverantören.ursprungligafrån denleveranser

tilläggellerfördelersättningavsedda antingenskall somvararanser

skäl.synnerliga293 viddirektupphandlingar12.4.1med avsnittJämför även
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till tidigare leveranser. Ett byte leverantör skall medföra attav an-
skaffning tekniskt oförenliga med de först anskaffadeärav varor som
eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och under-
håll. Värdet tilläggstjänstema får inte överstiga hälften detav av ur-
sprungliga upphandlingskontraktets värde. Tilläggsleveranserna bör
inte längre tid 3 år.änavse en
Om det fråga byggentreprenad eller tjänster gällerär tilläggs-om som
arbeten eller tilläggstjänster den ursprungliga leverantören ochav som
inte omfattas det först avsedda projektet eller föregåendeav av en
upphandling, på grund oförutsedda omständigheter blivitmen som av
nödvändiga för arbetets utförande. Förenklad upphandling från samme
leverantör får ske under förutsättning tilläggsarbetena eller tilläggs-att
tjänstema inte tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljasutan
från det ursprungliga upphandlingskontraktet. Vidare får sådan upp-
handling ske tilläggsarbetena absolut nödvändiga för bygg-är attom
entreprenaden skall kunna slutföras eller tilläggstjänstema ab-ärom
solut nödvändiga för de ursprungliga tjänsterna skall kunna slutfö-att

Värdet tilläggsarbetena eller tilläggstjänstema får inte överstigaras. av
hälften det ursprungliga upphandlingskontraktets värde. Tilläggsle-av

bör inte längre tid år.3änveranserna avse en
Om upphandlingen vid byggentreprenad eller tjänst gäller arbetennya

består enbart upprepning arbeten ingående i projektettsom av en av
tidigare varit föremål för förenklad upphandlingsom en som annonse-
och arbetena tilldelas leverantör tidigare fåttrats samma som upp-

handlingskontraktet. Värdet arbetena eller tjänsterna får inteav
överstiga hälften det ursprungliga upphandlingskontraktets värde.av
Tilläggsarbetena bör inte längre tid år.3änavse en

l2.4.5 Forrngivningstävlingar

Fonngivningstävlingar inte särskilt reglerade i 6 kap.är LOU. Sådana
tävlingar har emellertid förekommit och före LOU:sävenaccepterats
ikraftträdande. På Arkitektförbundet och från kommunalt håll anser man

det finns behov tillåta formgivningstävlingar underatt ett att ävenav
tröskelvärdena. Med formgivningstävling förstås tävling arkitekt-en om
tjänster genomförs i syfte möjlighet frånarrangörenatt attm.m. som ges
de tävlande förvärva ritning eller något likande tävlingsbidrag tillannaten
grund för utförande bestämd uppgift. Fonngivningstävlingarav en som
blir aktuella i kap. torde främst6 A-tjänster i avdelning 12 i bila-Aavse
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gan.29 formgivningstävlingarförgällerde reglerKommittén att somanser
vägledningtillkanefter vissa anpassningar äventröskelvärdenaöver vara

förskallinnebär bl.a.enligt kap.vid upphandlingar 6 Det arrangörenatt
tävlande.gälla för allaskallde tävlingsreglertävling fastställavarje som

förtillräckligtfår begränsas måsteAntalet tävlande attstortvaramen
kvalifika-erforderligamedopartisk juryeffektiv konkurrens. Enuppnå en

nödvändigt.finnas intekantioner ärmen
formgivningstävling ochansluter tillanskaffningEn somensom

direkt-fårtilldelas vinnaren,tävlingsreglema skallenligt göras som en
förhandlafallfår i sådanaupphandlande enhetenupphandling. Den en-

bedömtavslutats med juryntävlingenmed Ombart vinnaren. attatt
samtligaskall förhandlingarnaifrågautföranden kan kommaflera avse

bidrag.
föreslårdetaljbestämmelsermedkap. LOUonödigt 6För inte tyngaatt

form-förenkladfår genomföraupphandlande enhetkommittén Enatt en
formgivningstävlingMediakttagande kap. 4givningstävling med 1av

första stycket.kap. §beskrivs i 5 28sådan tävlingförstås somen
förenklademedskall likhetformgivningstävlingar iFörenklade

godkäntsdatabaselektroniskiupphandlingar avsomenannonseras
6 kap. 8 §.tillsynsmyndigheten

innehållFörfrågningsunderlagets12.5

iförfrågningsunderlagetSamla reglerl2.5.l enom

paragraf

vadolika bestämmelserkapitletsföreslår sjätteKommittén ettatt om
föraspedagogiska skäl, börinnehålla,förfrågningsunderlag skall av

föreskriftertillhörande§ medparagraf gamla UF 5i Iensamman .
skulle ingå för-det iparagraf där samlatmotsvarandefanns somman

förfråg-kommitténutgångspunkt skall enligtfrågningsunderlaget. Som
de krav ochoch innehållatydligt möjligtningsunderlaget såvara som

för upphandlingen.villkor gällasom avses
kap.paragrafer i 6från olikaföreslår följande lagtextKommittén att

paragraf.samlas i en

294 och konstruktions-Arkitekttjänster, Ingenjörs-bilagan:kategori 12 iFrämst
ochvetenskapligalandskapsarkitektur och anknutnaochstadsplaneringtjänster,

tekniska tjänster.
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förhandling,1 anbud kan komma föregåendeett att antas utanom
2 anbud skall lämnas skriftligt och anbud lämnasatt att som genom

telefax eller skall bekräftas omgående egenhändigte-post genom en
handling,undertecknad

in,3 den dag då anbud skall ha kommitsenast
bindandem,4 den dag till och med vilken anbudet skall vara

5 den tid beräknas löpa från det avtal upphandlingen slutsattsom om
till det leverans tjänst eller skall påbörjas,att av vara
vilken form6 för anbudsprövning kommer tillämpas ochattsom

7 vilka kriterier den upphandlande enheten tillmäta betydelsesom avser
vid prövning anbud. Den upphandlande enheten får endast sär-av om
skilda skäl föreligger underlåta kriteriemas angelägenhets-att ange

förstgrad, med det viktigaste

12.5 Förfrågningsunderlagets huvudsakliga
innehåll

Förfrågningsunderlagen ofta olika slags upphand-ut trots attser samma
lingar flera upphandlande enheter. förekommer tillgörs Det och med attav

kommun använder olika modeller i olika kommundelar. Församma
anbudsgivarna leder detta ofta till merarbete och osäkerhet vadom som
efterfrågas. ökaFör lagens styrande effekt dettai avseende bör detatt
enligt kommittén klargöras vilka uppgifter förfrågningsunderlagetett
normalt skall innehålla. torde räckaDet med vilka rubrikeratt ange som
förfrågningsunderlaget skall innehålla. För inte onödigt lagtextenatt tynga
bör det framgå förarbetena till paragrafen förfrågningsunderlag,att ettav

de krav ställs skalli lag, innehållautöver som
allmän orientering uppdragets huvudsakliga innehåll,en om-

de administrativa bestämmelser gäller for upphandlingen, t.ex.som-
kontaktpersoner, för märkning anbud,sätt av

kravspecifikation i form beskrivningar eller programhandlingaren av-
uttryckt företrädesvis funktion-i eller prestandatenner och
de kommersiella villkor gäller for den aktuella upphandlingen,som-
såsom betalnings- och leveransvillkor m.m.

295Nuvarande 6 kap. andra något3 § stycket, modifierad; istället förtexten att.om
296Nuvarande kap.6 3 § tredje stycket, ändrad: likställs med fax,texten e-post
telegram har strukits.
297Nuvarande 6 kap. första5 § stycket.
298Nuvarande 6 kap. 5 § andra stycket.
299Nuvarande kap.6 12 § andra stycket, något modifierad.texten
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Anbud12.5.3 e-postper

medbör likställasanbudlämnandeKommittén e-postatt peravanser
idag.redanenligt NOUgällermed telefax.lämnas Dettaanbud som

missför-undvika eventuellaförframgå lagtextendockbörDet attav
ändringar iförslag påfått uppdraghar dock iStatskontoretstånd. att ge

skallStatskontorethandel.för elektroniskunderlättaförkap.6 att pre-
uppgiftEnligtdecember 1999.denför regeringen lförslagsinasentera

läm-avseende möjlighetenändringförslagmed attStatskontoretarbetar
e-post.3°° EU-kommissionenVidare pågår inommed ettanbud om-na

främjaförupphandlingsdirektivenmed ändraarbete attfattande att
handel.elektronisk

metodobsoletfårtelegramanbudlämnaAtt somanses som enper
strykas lagen.bör ur

Implementeringstid12 5
.

förfrågningsunderlaget denframgådet skallföreslårKommittén att av
till detslutsupphandlingenavtalfrån detberäknas löpatid att omsom

deimplementeringstid. Ipåbörjaseller tjänstleveransatt varaav
vissbehöverdenupphandlande enhetenfall den närflesta vet varaen
stadium,tidigtpåför leverantörenunderlättareller tjänst. Det ettatt

han har på siglång tidreda på huranbudslämnande, får attföredvs.
enligtbyggentreprenader,exempeltillVidleverans.förbereda somen

upphandlande enhe-denmåsteavsevärda belopp,tillkan uppgå6 kap.
personal ochanställaunderleverantörer,kontrakterasällaninte an-ten

tidendeninomhan inteleverantören utsattaskaffa maskiner. Anser att
anbudlämnafrånhan avståkananskaffa behövliga atthinner resurser

förtillräckligimplementeringstiden inte ärdenhan utsattavet attom
frånanbudinupphandlande enhetenfår också denhonom. På så sätt

förbehövsdesäkerhet har attmedleverantörer större resurser somsom
tid.påleverera utsatt

med utgångs-fårimplementeringstiden bör avgöraslångHur vara,
iakttagandemedupphandlingenenskildapunkt deni samt av

kap. 4l

30° tröskelvärdena",underupphandling"Elektronisk rapport nr
dnr 1999/0279-5.och1999:39
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12.5.5 för prövningForm anbudav

Enligt kap.6 12 § LOU skall antingen det ekonomiskt fördel-antas mest
aktiga anbudet eller det anbud lägst Valet formi pris. förär pröv-som av
ning anbud indikerar starkt vad den upphandlande enheten lägger viktav
vid i upphandling.sin Kommittén därför det bör framgå lagenattanser av

den upphandlande enheten, förfrågningsunderlaget,i skall vilkenatt ange
form enheten tänker tillämpa vid sin anbudsprövning.som

l2.5.6 Rangordning utvärderingskriteriernaav

har sedanDet länge varit känt fn prövningsrätt får förekommainteatt
upphandling.vid offentlig Enligt de gällande reglerna skall denu

kriterier den upphandlande enheten tänker tillämpa vid utvärderingsom
anbuden "om möjligt efter angelägenhetsgrad, med det vikti-av anges

först. innebär den upphandlandeDet skall det möjligtgaste att ärom
rangordna kriteriema. skallDetta enligt tolkas restriktivt,NOU endast

det inte möjligt redan i eller förfrågningsunderlagetnär är att annonsen
dettarangordningen, får avstå från Kommittén harange man genom

kontakter med inköpare och leverantörer erfarit många upphandlan-att
de enheter tolkar reglerna på så huvudregeln kriteriernasätt att är att
inte behöver rangordnas. Kommittén föreslår därför ändring såtillvi-en
da endast särskilda skäl föreligger, får den upphandlande enhe-att om

underlåta kriteriernas angelägenhetsgrad. Vidare skall detten att ange
viktigaste kriteriet först. Syftet med förslaget leverantörerär attanges
skall bättre möjligheter bedöma vad den upphandlande enhetenattges
prioriterar. Då kan leverantören på bättre kalkylera vilkasättett resur-

kommer behövas för tillfredsställandepå tillhan-att sättatt ettser som
dahålla efterfrågade och tjänster. Rangordning torde därmed med-varor
föra den upphandlande enheten får bättre och ändamålsenligaatt mer
anbud. leverantörDen inte sig kunna uppfylla kriterierna kansom anser

frånavstå lämna anbud. På så vis besparas leverantören kostnaderatt
för lämna anbud och upphandlande enheten kostnader föratt utvär-att
dera dessa.

Särskilda skäl underlåta rangordning kan föreligga vid tekniskatt
komplicerade och tjänsteupphandlingar där det inte möjligtär attvaru-
på förhand fastställa varken kravspecifikation eller utvärderingslcriteri-

Vid dessa s.k. teknikupphandlingar anskaffar den upphandlandeer. en-
heten något inte finns på marknaden. råder dessaDet i upphand-som

3° Se NJA 1998, 873.t.ex. s.
3 NOU:s dnr 264/95-26.
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visstavseendeden tekniska lösningenosäkerhet hurlingar ettomen
tillgodoses.upphandlande enheten kanbehov hos den

elektroniskpublicering iObligatorisk12.6

databas

Inledning12.6.1

de flestadirektivstyrda reglerna krävs imed deupphandling i enlighetVid
elektroniska databassker iaktuell upphandling EU:spubliceringfall att av

medintensivt arbetepågårElectronic Daily TED. Inom EUTender attett
Kommit-upphandling kan underlättas.elektroniskdirektiven såändra att

för förenkladedatabasobligatorisk annonsering itén att upp-anser en
upphand-elektroniskutvecklingenskynda påhandlingar kommer att av

ling.
upphandling"offentlig"Effekter lagenI NOU:s rapport upp-av om

ytterligare besparingarförmodligen finnsdet göraattatt om annon-ges
tröskelvärde-underupphandlingarutsträckning vidisering görs större

detvisade siginförvidtagna undersökningendenAv attrapportenna.
hade kunnatbesparingarenheter ansågandelen upphandlande attsom

hade ökat annonsering-dentack iLOU störstgöras somvar gruppvare
en-303

företagsoch medelstoraframförts främst småflera håll harFrån att
ökaupphandling skulledelta offentligmöjligheter i ävenatt upp-om

detframförtsannonserades. hartröskelvärdena Dethandlingar under att
tillvänder sigenheterna vanligende upphandlande störrevanligtär att

skrivel-anbudinfordrarföretag enhetemaväletableradeoch när genom
svårig-resursskälmedelstora företag harSmå och även storap.g.a.se.

upphandlings-pågår påfå vetskap vadbevaka ochheter att somom
marknaden.

medföra upphand-databas kanobligatorisk publicering ipåKravet att
tidigare.forrnaliseratlingsförfarande enligt kap. blir6 änmer

fö-beroendedatorrnognad bl.a.Vidare varierar leverantörernas av
har uttalat 60-70Företrädare för branschenstorlek. procentattretagens

in-tillgång till internet. Dettaföretagen haroch medelstorade småav

303 offentlig upphand-Effekter lagenoffentlig upphandling,Nämnden för omav
ling, 55.s.
3° Se avsnitt 7.3.1.
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nebär inte datormognaden formi användande datorer fulltatt ärav av
så utvecklad. stadig utvecklingEn sker dock avseende små och medel-

företags användning har ungefärIT, 30 dessastora t.ex. procentav av
företag hemsida. De små och medelstora företagen har enligten egen
undersökningar hög tilltro till internet kommer ha be-att att storen en

år.tydelse för dem inom ett par
föreslagnaDet kostnadsfritt.inte Enligt uppgift från någraärsystemet

de aktörer kan erbjuda tjänsten idag ligger kostnaden för företagettav som
vill abonnera på bevakning de upphandlingar mellangörssom av som

l 200 kr till kr6 000 år beroende hur många upphandlande enheterper
skall bevakas. behöverAnnonsörerna inte betala för attsom annonsera
kommer givetvis i slutänden bära kostnadernaatt att attmen genom

leverantörernas kostnader ligger till förgrund prissättningen. anslags-Att
finansiera verksamheten och detta till helt statlig uppgift integöra ären
lämpligt eftersom det redan idag finns mängd privata aktöreren som
erbjuder dessa tjänster.

Enligt de privata aktörer erbjuder databastjänster så föreliggersom
för dem inga tekniska problem med genomföra obligatorisktatt ett an-
nonseringskrav elektroniskai databaser.

bakgrundMot små och medelstora företags deltagande i of-attav
fentlig upphandling bör främjas, ökad konkurrens leder till bättreatt
kvalitet och lägre förpriser de upphandlande enheterna och utveck-att
lingen elektronisk upphandling främjas föreslår kommittén kravmot att
införs avseende obligatorisk förenkladeannonsering upphandlingar iav
elektroniska databaser.

driva dessaAtt databaser bör inte statlig uppgift. Kommitténvara en
det får till marknadskraftema utvecklaatt att systemanser vara upp som

attraktiva för de upphandlande enheterna och leverantörerna.är
Förslaget ställer dock ökade krav på upphandlande enheters och leve-

datorkompetens vilken i dag fårrantörers under utveckling. Ianses vara
princip samtliga upphandlande fårenheter ha tillgång till den behöv-anses
liga tekniken. Utvecklingen på leverantörssidan något oklar. Medär mer
anledning detta föreslår kommittén infordrande anbudattav av genom
skrivelse, tidningsannons eller på fortsättningsvis bör kunnasättannat
användas komplement till den obligatoriska annonseringen. Dettaettsom
får dock tidigast dag publicerades.göras samma som annonsen

Kommittén föreslår också regeringen eller den myndighetatt som
bestämmerregeringen får föreskriva Övergångsbestämmelser med an-

ledning bestämmelserna obligatorisk annonsering.av om

305www.smelink.se
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Elektronisk12.6.2 databas för offentlig upphandling
godkänd tillsynsmyndighetenav

krävs förDet tillräcklig konkurrens skall uppnås, den databasatt att
den upphandlande enheten väljer allmänt känd för leverantörer,ärsom

åtminstone i det produkt- eller tjänsteområde upphandlingensom avser.
Databasen skall så välkänd den upphandlande enhetenattvara genom

publicera sin ansökningsinbjudan uppnår tillräcklig konkurrens. Iatt en
sådan bedömning bör ingå antalet leverantörer besöker ellersom pre-

på databastjänsten, fårantalet dagar anbud ligga i databa-ettnumererar
enheten läggerAtt på sin hemsida kan ietc. utsen en en annons egen

allmänhet inte tillräcklig åtgärd.anses vara en
Tillsynsmyndigheten föreslås godkänna de databaser, enlighetisom

med de objektiva kriterier tillsynsmyndigheten har uppställt, kansom
uppfylla krav på allmän spridning upphandlingsannonser blandanses av

leverantörer i aktuell bransch. Tillsynsmyndigheten föreslås tillhan-också
dahålla lista dessa elektroniska databaser. lista och deDennaöveren
kriterier gäller för godkännandet skall publiceras på myndighetenssom
hemsida så alla vill kan del dem. Tillsynsmyndighetens beslutatt tasom av

inte godkänna elektronisk databas skall kunna överklagas tillattom en
länsrätten.

l2.6.3 Annonsen

Utfominingen antalet dagar skall publicerassamtav annonsen annonsen
får bestämmas utifrån huvudregeln kap.i l 4 § LOU och vad i övrigt anges
i lagen. kanAnnonsen innehålla länk till den upphandlande enhetensen
hemsida där ytterligare infonnation, förfrågningsunderlag kan hämtas.t.ex.

l2.6.4 Undantag från annonseringsplikt

Förenklad upphandling med endast leverantör skall, enligt kommitténsen
förslag, undantas annonseringsplikten. Vid sådan upphandling räcker det
med den upphandlande enheten infordrar anbud skrivelse.att genom
Skrivelsen skall utformad enlighet huvudregelni med i kap. §1 4vara
LOU.

Vid direktupphandling ställs, i enlighet med den föreslagna defini-
i kap.tionen l 5 inget krav på annonsering.
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anbudstiderFixerade12.7

skulleanbudstider.lagen fixera Dettahar framförts önskemål iDet attom
nyetablerade företags deltagan-för mindre ochunderlätta minstkunna inte

anbudstidergenerell fixeringproblemde upphandling.i Ett är att aven
förblirupphandling enligt 6 kap. LOUskulle kunna medföra attatt

företag skall kunnainflexibel. nyetableradeformaliserad och För ävenatt
fortsättningen, i sinenheterna ianbud bör de upphandlandelämna även

hänsyn till dessaskälig tid lämna anbud,bedömning vad är taattsomav
anbudstidemaKommittén inteförutsättningar delta.företags attatt anser

upphandling skall fixeras i lag.vid förenklad

Ändringar vissaså regler12.8 överatt

blir likatröskelvärdenarespektive under

Inledning

bestämmelserföreslås vissasyfte underlätta tolkningen LOUI attatt av
tröskelvärde-regleridentiska med motsvarandekap. LOUi 6 övergörs

ursprungligen tillkommitkap. harbestämmelser i 6De som avsesna.
bestämmelserna ikap. några fall harefter förebild bestämmelser i l Iav

andra fallskett kap.motsvarande ändring i 6 Ikap. ändratsl utan att
föreslåsparagraferparagrafer och 6 kap.återfinns i 1 De somsamma

hän-gälla för kap.identiska och kap., föreslås 6i l 6 attgenom envara
kap.visning i 6 1

till eller vissHänvisning viss vara process

fårupphandlande enheten intedenkap. finns regel6 3 §I säger attsomen
förfrågningsunderlagettill eller viss ihänvisa viss t.ex. omprocessvara

efter kap.Paragrafen infördes 1särskilda skäl föreligger.inte mönster av
och förtydligatshar sedermera ändratsBestämmelsen i kap.16 l utan att

föreslår kap. 16 §kap. Kommittén 1motsvarande ändring gjorts i 6 att
vid upphandling enligt 6 kap. LOU.skall tillämpas
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Förtydligande och komplettering anbud och anbudsansökanav

kap. upphandlande får anbudI 6 8 § enhet medgeatt att ettanges en
förförtydligas och kompletteras det kan ske risk särbehandlingutanom

eller förstakonkurrensbegränsning. kap. 21 § stycketI 1 attanges en-
förtydligasheten får begära anbud eller ansökan eller kom-att ett en

pletteras. Ordvalet tyder på det 6 kap. leverantören initi-i äratt tarsom
kap. sker denativ till handlingen medan det i på initiativl av upp-

handlande sådant förtydligande och kom-enheten. Kommittén attanser
plettering bestämmelsen, skall ske på begäran denisom avses av upp-
handlande Anledningen skall lämnaenheten. leverantörerna in såär att
kompletta anbud med det införsmöjligt. konsekvensI att ettsom se-
lektivt förfarande föreslås den upphandlande enheten få medge att en

felräkninganbudssökande uppenbar felskrivning eller ellerrättar en
uppenbart fel leverantörs ansökan få lämnanågot iävenannat atten om

anbud. bakgrund föreslår kommittén kap. förstadenna 1 21 §Mot att
kap.och andra styckena skall tillämpas vid upphandling enligt 6 LOU.

lågaFärkastande orimligt anbudav

6 kap. tredje stycket återfinns regler förkastande orimligt lågaI 12 § om av
kap. förstaanbud. bestämmelse har införts efter förebild 23 §Denna lav

har därefter förtydligatsstycket. Bestämmelsen i kap. 23 §1 utan att
upphand-motsvarande ändring kap. Kommittén föreslår vidgjorts i 6 att

ling kap. skall kap. tillämpas.enligt 6 1 23 §
för-får upphandlande enhetenEnligt gällande lydelse i 6 kap. den

anbud den orimligt lågt, dock först sedan enhetenkasta som anser vara
och fått tillfredsställandebegärt förklaring till det låga anbudet inte

föreslagna ändringen innebär följande tilläggDen görs.attsvar.
objektivaHänsyn fär endast till förklaringar kan godtas påtas som

utförandet, de teknis-grunder, såsom kostnaderna tillverkningen elleri
förslag."ka lösningama, och originaliteten anbudsgivarensi

Uteslutningsgrunder

får frånbehandlas då leverantör uteslutasI 6 kap. 9 § situationer en
paragrafens första styckedeltagande i upphandlingen. 2I attanges en

allvarligt felleverantör får uteslutas han gjort sig skyldig till i yr-om
följande tillägg och denkesutövningen. Till denna har gjortstext upp-
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vidmotsvarighetTillägget har sindetta".kan visahandlande enheten
§.tröskelvärdena 1 kap. 17upphandling över

får uteslutasleverantörandra stycket 3kap. 9 §I 6 sägs att omen
social-skatter elleravseende svenskaåliggandenfullgjort sinahan inte

inteleverantörerutländskaPunkten ändras såavgifter. ävenatt som
uteslutaslandet fårdetavgiftsskyldighet iochfullgjort sina skatts- egna

Ändringen motsvarighet i 1har sinupphandling.deltagande ifrån en
tröskelvärdena.upphandlingvidkap. §l7 över

handlingarFörvaring av

regleråterfinnskap. § ioch i 24kap. § 1I 6 15 settstort avse-samma
utgårföreslår 6 kap. 15 §Kommitténhandlingar.förvaringende attav

kap.upphandling enligt 6skall gälla vidoch kap. 24 §l ävenatt

tillförslagBranschsaneringsutredningens12.9

i kap.ändringar 6

Sammanfattning12.9. l

syfte minska möj-har LOU iBranschsaneringsutredningen över attsett
kon-brottslighetekonomiskföretagför oseriösaligheterna att genom

of-till denoch tjänsterleveransföretag vidseriösakurrera ut varorav
spel-företagrubbar sådanakonkurrensillojfentliga sektom. Genom

LOUbestämmelserna imarknadsekonomin, ärför ettreglerna t.ex.som
påtagit sikteförslag harBranschsaneringsutredningensuttryck för.

be-bestämmelsernadirektivstyrdasåväl deupphandling enligt som
LOU.3°° direktivenligtskall sinaKommitténkap.stämmelserna i 6 en-

lämnatbranschsaneringsutredningenförslagbeakta dedast avse-som
ende kap. LOU.6

3°° 449.sou 1997:111 s.
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12.9.2 Förkasta orimligt låga anbud

Branschsaneringsutredningens överväganden och förslag

Branschsaneringsutredningens förslag: Den upphandlande enheten
skall förkasta orimligt låga anbud anbudsgivaren inte kunnatsom ge
någon rimlig förklaring till".

Ett problem med ekonomisk brottslighetstort den illoj ala konkur-är
Oseriösa företag kan inte följa de regler gällerattrensen. genom som

för näringsverksamheten, erbjuda lägre priser och därigenom konkurre-
seriösa företag.utra

307Av undersökning Riksrevisionsverkets gjort på uppdragen av re-
geringen framgår endast 31 de tillfrågadeatt upphandlandeprocent av
enheterna ifrågasätter anbud med orimligt lågt pris. Flera myndigheter,
fackförbund och branschorganisationer branschsaneringsutred-som
ningen varit kontakti med har gjort gällande den offentliga sektornatt
regelmässigt upphandlar till priser helt orealistiska medär hänsynsom
till bl.a. personalkostnader arbetad timme. Flera branschorganisa-per
tioner har angivit de upphandlande enheterna inteatt vinnlägger sig om

ingående bedöma anbudenatt så underprissättning avslöjas ochatt
medvetet fuskande företag diskvalificeras. I många fall organisa-anser
tionerna kravet på låga priser får spelaatt allt för roll.storen

Branschsaneringsutredningen uppmärksammar problemet, som re-
dan finns i och med nuvarande reglering, med anbudnäratt veta ärett

lågt.orimligtatt anse som

Kommitténs bedömning

enlighetI med flera remissinstansema kommittén det ärattav anser
alltför långtgående kräva den upphandlande enheten skallatt för-att
kasta orimligt låga anbud. För kunna bedöma anbud orim-att ärettom
ligt lågt måste den upphandlande enheten dels kunna vadavgöra ärsom

307 årUnder 1996 sände RRV enkät till 104 kommunala, landstingskommu-ut en
nala och statliga myndigheter för utreda hur kontrollen leverantöreratt iav
samband med upphandling kan fördjupas i syfte förebygga ekonomisk brotts-att
lighet. Svarsfrekvensen 75 procent.var
3 SOU 1997:111, 495 ff.s.
304



Överväganden kap.betraflande 6 LOUoch förslagSOU 1999: 139

ellertillfredsställandeförklaringdelsorimligt lågt, äravgöra enom
emel-bedömningarskönsmässigakrävertvåinte. Dessa moment som

lanåt svåraär göra.att
marknadsfö-vidtillämpar låga priserföretagVidare det vanligtär att

till orimligtalltid krävsförklaringdärprodukter. Ettring systemav nya
Vidarebyråkratiskt.mycketupplevas såsomkommapriser kanlåga att

fördröjkommerupphandlingsprocessensådant kravinnebär attattett as.
förenkladvidmed dettillräckligtdetKommittén är attatt upp-anser

godtaupphandlande enheten inteför denfinns möjlighethandling atten
låga anbud.orimligt

utländskaregistrering iKontrolll2.9.3 av

företagsregister

och förslagövervägandenBranschsaneringsutredningens

leveran-KontrollenBranschsaneringsutredningens förslag: enav om
näringsid-utländskaskallregistrerad företagsregisteri ävenärtör avse

sådant register.kares registrering i
enheten innanupphandlandeskall denenligt 6 kap.Vid upphandling

leve-kontrolleraonödigt,detskriftligt anbud inte attärantas,ett om
föreningsregistret. Enellerhandels-registrerad i aktie-,ärrantören

påeller dyliktförfrågningsunderlagetupphandlande enhet skall i ange
Enregistrering.upplysningarkan lämnaleverantörenvilket sätt om

inteleverantörenanbud,enhet får inte ärupphandlande anta ett re-om
registerskyldighetförutsättningundergistrerad sådant register,i attett

föreligger.
föreningsregistrethandels ochtill aktiebolags-,Hänvisningen mar-

företagsregister.fråga svenskadetkerar äratt om
hållerföretagmotverkaochupprätthålla konkurrensenFör att som

företagetbetydelsenaturligtvissaknar det ärundan registreringsig om
för registre-företagsvenskaeller utländskt. För utsättssvenskt som

förkontrollmotsvarandedet angeläget görs ävenringskontroll, är att
få konkurrens-utländska företagfall kanföretag.utländska I annat en

fördel

3°° 1997:111, 507SOU s.
305



Överväganden 39SOU 1999: loch förslag betraflande kap. LOU6

Kommitténs bedömning

problem mederfarit det föreligger någotKommittén har inte ut-att
före-registrerade bolagsregister.ländska leverantörer inte i Detärsom

anbudförekommer någraproblem med det knapptligger ett attsnarare
upphandlingar.leverantörer vid förenklade Kom-från utlandsbaserade

finns behov dendet för närvarande inte någotmittén att avavanser
bestämmelsen eftersom detbranschsaneringsutredningen föreslagna

alltför tids-åliggande för den upphandlande enheteninnebär ärett som
förhållande till de fördelar kan vinnas.och kostnadskrävande i som

förslag 6 kap. 8 §upphandlande enheten kan enligt kommitténsDen
ifrå-registrerad iförsta stycket 2 uppställa krav på leverantören äratt

avseende regi-och han lämnar bevis, intyggavarande register att m.m.
skall upphand-Uppfyller leverantören ställda krav denstreringen. inte

förkasta anbudet.lande enheten

i utländska registerKontroll registrering12.9.4 av
och avgifterför skatter-

Branschsaneringsutredningens överväganden och förslag

förslag: Kontrollen leveran-Branschsaneringsutredningens av om en
socialavgifter skall, näringsidkarenrestförd för skatter och ärtör är om

och avgifter."registrerad utlandet, utländska skatteri ävenavse
förslag medBranschsaneringsutredningen motiverar sitt samma ar-

12.9.3.3°framförts undergument som

Kommitténs bedömning

får utesluta den leve-Kommittén föreslår upphandlande enhetatt en
socialförsäk-fullgjort åligganden avseendeinte har sinarantör som

lag-landet eller Sverige. Nuvaranderingsavgifter eller skatt i det iegna
Ändringenoch avgifter. inne-stiftning omfattar enbart svenska skatter

innebörd.reglerna kap. och kap. fårbär i 17 § i 6 Den1att upp-samma
möjlighet hänsyn till leveran-handlande enheten därmed att ta omges

avgif-avseende skatter ochgenerellt fullgör sina åliggandentören sett
avseende kontrollbranschsaneringsutredningen föreslårDet ut-ter. av

3‘° SOU 1997;111, 508.s.
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ochåliggandeinnebärdetta avseende,iländska leverantörer ett en
börupphandlande enhetenupphandlande enheten. Denför denkostnad

upphandlingsförfarandet pådet enskildaundvika förseningar iför att
medlemsländernade olikamyndigheter ivilkaförhand utröna m.m.

dags-leverantören. Iför kontrolleravända tillenheten skall sig attsom
kravställa dettabefogatdet intekommitténläget är attattanseranser

anförtsdetsammaMotivetupphandlande enheterna.på de är även som
förenkladevidanbud erhållsfå utländskadvs.under l2.9.3, att ytterst

upphandlandetill denfallbör i dessaupphandlingar. Det en-uppvara
leverantörenkontrollenifrågavarandedensjälvheten avgöraatt avom

tillräckligtfinnsdet dagläget inteKommittén iskall attgöras. anser
föreslagnabranschsaneringsutredningeninföra denskäl förstarka att av

ändringen.

omfatta denUteslutningsgrunder skalll2.9.5 även

företrädarejuridiska personens

förslagöverväganden ochBranschsaneringsutredningens

får ställas påidagförslag: kravBranschsaneringsutredningens De ensom
det gällerjuridisk personfysisk ellerkan bådeleverantör som närenvara

ha gjort signäringsverksamheten, dels intefor brott idels ha dömtsinteatt
omfattautvidgas tillyrkesutövningentill allvarligt fel i ävenskyldig att

styrelsele-direktör ochverkställandeföreträdarejuridiskaden personens
damöter.

fysiskkan leverantörkap. §nuvarande lydelse 6 llEnligt enav -
upphandlingoffentligdeltagande iuteslutas frånjuridiskeller person —

lagakraft-enligtyrkesutövningenavseendedömd för brotthan ärom
all-skyldig tillsiggäller någon gjortdom. Detsamma ettomvunnen

motsvarighet i lBestämmelsen har sinfel yrkesutövningen.varligt i
enligtför brottemellertid dömaskan intejuridiskkap. En17 person

kanEU-länder. Vidaredel andramöjligt isvensk Straffrätt, vilket är en
juridiskamed denfysiskabrottslighetekonomisk utövas personerav

eller delvis,också, helttäckmantelbarainte utan somsompersonen
oftabrottslighetekonomiskgäller vinningenoffer. Generellt att av

personenjuridiskadentill del och intefysiskakommer personer

3 1997:111, 498sou s.
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Kommitténs bedömning

Förslaget positivt remissinstansema.mottogs av
Kommittén instämmer med branschsaneringsutredningens över-

föreslårväganden och kap. första6 9 § stycket 3 och 4 skallävenatt
omfatta den juridiska företrädare. dockKommittén går stegetpersonens
längre föreslåroch den handlar på leverantörensäven vägnaratt som
skall omfattas 6 kap. första stycket och Härmed9 § 3 t.ex.av avses
firmatecknare bolagets företrädareinte och leverantörensärsom an-
ställda. Denna kategori skall dock enbart omfattas bestämmelsenav
såvitt det har betydelse för den enskilda upphandlingen. upphand-Den
lande enheten skall kunna utesluta leverantör hart.ex. en som en an-
ställd dömd för brott yrkesutövningen lagakraftvunneni enligtärsom
dom. Uteslutning får endast ske de fall då leverantöreri låter den an-
ställde arbeta med det upphandlas och detta har betydelse i densom
enskilda upphandlingen. De åtgärder den upphandlande enhetensom
vidtar och de krav enheten uppställer skall proportionerliga i för-vara
hållande till det upphandlas.som

12.9.6 Kontroll teknisk förmåga och kapacitetav
finansiell och ekonomisk ställningsamt

Branschsaneringsutredningens överväganden och förslag

Branschsaneringsutredningens förslag: upphandlande"Den enheten skall
kontrollera leverantörs tekniska förmåga och kapacitet ekono-samten

miska och finansiella ställning.
upphandling tröskelvärdena fårFör upphandlande enhet be-över en

upplysningar leverantörs tekniska förmåga och kapacitetgära om en
hans finansiella och ekonomiska ställning kap.1 18 § andrasamt om

stycket. Någon motsvarande regel finns inte under tröskelvärdena.
Frågan leverantörs tekniska förmåga och kapacitet finansi-samtom en
ella och ekonomiska ställning centrala för bedöma anbuds-är att om en

kangivare uppfylla sin del avtalet. borde därförDet ligga i sakensav
sådan prövning alltid kan Med hänsyn till så-natur att göras. atten en

dan kontroll uttryckligen får ske tröskelvärdena bör i förtydligandeöver
kap.syfte motsvarande bestämmelse föras i 6en

3 sou 1997:111, 510.s.
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Kommitténs bedömning

ställaKommitténs bedömning upphandlande enhet redan idag kanär att en
krav. införa regler under tröskelvärdena kan kom-dessa motsvarandeAtt

upphandlande enheteninnebära begränsning vilka krav denattma en av
får ställa på leverantören vid upphandlingar enligt 6 kap. Kommittén anser

den upphandlande enheten skall ha friheten utforma kravdessa inomatt att
för kap.l 4ramen

underleverantörer12.9.7 Ange

Branschsaneringsutredningens förslag

Branschsaneringsutredningens förslag: upphandlande enheten skallDen
anbudsgivaren upphandlingskontrak-begära redovisar vilka delaratt av

han lägga på annan.tet att utsom avser

Kommitténs bedömning

fannsbranschsaneringsutredningen utformade sina förslag reglerNär
den upphandlande enheten, vid upphandling byggentreprena-attom av

der och tjänster, i förfrågningsunderlaget fick begära den anbudsgi-att
redovisar vilka delar upphandlingskontraktet han attvaren av som avser

Sedermeralägga på någon tredje man. har generell regelut annan en
LOU.med detta innehåll införts kap.i 1 18 §a

Enligt kommitténs bedömning kan upphandlande enhet viden upp-
handling enligt 6 kap. redan idag ställa krav den upphandlandepå att
enheten redovisar vilka delar upphandlingskontraktet hanav som avser

lägga på Kommittén inte ytterligare regleringatt ut attannan. anser en
behöver ske.

Tvåstegsförfarande:12. l O

leverantörskvalifikation och

anbudsprövning

3 SOU 1997:111, 510 ff.s.
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undvika upphandlingskontrakt endast tecknas med den leve-För att att
har längst erfarenhet eller finansiella tyngd föreslårrantör störstsom

kommittén tvåstegsförfarande skall gälla förenkladvidävenatt ett upp-
handling Syftet det anbud skall det bästa iär att antas som synes vara

aktuelladen upphandlingen.
tvåstegsförfarande innebär den upphandlande enheten förstEtt att

anbudsgivama uppfyller de ställs leverantörenkrav påprövar om som
för sedan anbudet. upphandlande enheten skallDen inte iprövaatt an-
budsutvärderingen gå tillbaka till kvalifikationsfasen för beaktaatt
ställda krav andra gång och eventuellt höja de angivna kraven. Deen
kvaliñkationslcrav förfrågningsunderlagetangivits i ellersom annonsen
skall proportionerliga och vid höjning ribban riskerarvara en ev. av
den upphandlande enheten bryta denna princip.att mot

förfarandena kanDe två inledningsvis pågå parallellt. Om anbudett
sig helt oacceptabelt budgetenvisar prismässigt vida överstigervara

behöver den upphandlande genomföraenheten inte nödvändigtvis en
kvalificering. gäller anbudet uppenbarligen uppfyl-Detsamma inteom
ler ställda kvalitetskrav.

kan finnas berättigat behovDet kunna tillbaka till kvali-ett attav
fikationsfasen vid s.k. teknikupphandling, dvs. enheten upphandlardär

produkt finns vid upphandlingstillfälletinte skall utvecklasutanen som
den valda leverantören. upphandlande enhetens behöver dessaDen iav

fall kunna kontrollera anbudsgivare har tekniska och ekonomiskaom en
förutsättningar för fram och leverera den föreslagna produkten. Iatt ta
normalfallet skall dock kvalificeringen och anbudsutvärderingen ske i
två faser.separata

Avbruten upphandling12.11

upphandlande enhetNär får avbryta upphandling och dettaen en om
omfattas flitigtLOU debatterat har vid nämnd-NOUär ämne.ettav
sammanträde uttalat nämnden upphandling inte fåratt attanser en av-
brytas sakliga skäl. Som exempel det inträffarNOUnämnerutan att en
omständighet den upphandlande enheten inte kunnat råda över.som
Nämnden det sannolikt själva avbrytandet utlystattanser av en an-

LOUbudstävlan, kan enligt har yttrande påpekatNOU iprövas ett

3 Jämför kap.1 20 a
3 Nämndsammanträde den hänvisar18 maj 1999. NOU till 1993/9435,prop. s.
53 Och 1994/952153, bet. 1998/99:FiU17, Marknadsdomstolen16, dom dens.

mål5 1996 i 6-1996 och forvaltningsdomstolama Regeringsrättenmars nr
3 lO
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deavbrytande upphandling kan innebära brott motatt ett etten ge-av
lika behandling leve-menskapsrättliga principerna och rättvisom av

transparens.3°förutsebarhetrantörerna samt om
de föreskrifter gällerGöta Hovrätt däremot påattanser som nu om-

rådet för offentlig upphandling medför till skadeståndinte någon irätt
fallde kommun beslutar avbryta inlett upphandlingsförfarandeatt etten

egenregiför istället låta verksamheten bedrivas hari Svea Hovrättatt
liknande innehållerintagit ståndpunkt. Hovrätten inte LOUatten anser

bestämmelse skadeståndsansvar för den upphandlande enhe-någon om
avbryts.då upphandlingen Båda domarna hari situationer över-ten

tillklagats Högsta Domstolen.
föreslår endast fårKommittén upphandlingar enligt 6 kap. LOUatt

avbrytas sakliga skäl föreligger. kanSådana omständigheterom som
föranleda avbrytande kan inga anbud inkommitett t.ex. attvara som

fördraruppfyller ställda krav, politisk majoritet har tillsatts somen ny
egenregi framför entreprenad, domstols dom upphandlingen skallatt

force majeureliknande omständigheter omständig-Degöras om, m.m.
för skada le-heter bör naturligtvis välgrundade inteattsom anges vara

upphandling.tilltro till den upphandlande enhetens Ettverantörernas
framstårexempel på avbrytande sakliga skäl upphandlingenärutan om

renodlat marknadstest syfte deni reginsstämmaett attsom av egna
kostnadsbild. den däremot deltagit med internt budOm regin ettegna
på villkor andra leverantörer och detta bedöms detsamma som vara
ekonomiskt fördelaktiga alternativet finns hinderinte någotmest mot

förkasta bud. Från juridisk synpunkt antagandeäratt externa ett ettav
internt bud avbrytande upphandlingen. Avbrytandetatt ettanse som av

falli dessa sakligt motiverat.är

bestickning12.12 ochJ äv, muta

l2.l2.l Inledning

Regler förkastande fannsanbud vid jäv, och bestickning imutaom av
den gamla Upphandlingsförordningen 9 § och Upphandlingsregle-

målmeddelade prövningstillstånd Sundsvallinte i Kammarrättens i 3297-nr
1997
3’ ärende dnr 1999/0077-21.NOU:s
317 målhovrätts dom den 189/96.Göta 16 1999 i Tmars nr
318 dom den december målSvea Hovrätts 22 1998 i T 20-98.nr

l3 l
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§. Syftet med återinföra främst18 dessa regler ärmentet att att upp-
rätthålla leverantörernas tilltro offentligatill den upphandlingen. Om
leverantörer har anledning det finns något hinderinteatt tro att mot att

upphandlande enhet gåvor" eller har dubbla roller vidtar emoten an-
budsprövningen, föreligger risk för förtroendet för den of-stor atten
fentliga upphandlingen och därmed konkurrensen blir lidande.

12.12.2 Jäv

Regler jäv finns för myndigheter forvaltningslagen. regleri Dessaom
omfattar dock upphandlandeinte alla enheter. ytterligareEtt argument
för införande jävsregler i 6 kap. det främst praktiskt verk-är ärattav

inköpare använder sällansig LOU. jurister ochDe ärsamma som av
därförhar inte tillämpa lag parallellt med LOU.attsom vana annan

Enligt kommitténs förslag får upphandlande enhet inte anta etten an-
bud det har lämnats fysisk eller juridisk ställ-om av en person persons
företrädare hos den upphandlande enheten beslutar eller deltar isom
handläggningen upphandlingsärendet. Bestämmelsen kan såledesav
innefatta konsult gjort uppdrag under det upphand-t.ex. ett atten som
lingen forbereddes. fåranbud dock endast förkastas det finnsEtt om
risk för otillbörlig särbehandling jämför med icke-
diskrimineringsprincipen. Om uppdraget inte kan ha givit kon-anses
sulten otillbörliga fördelar finns inte något hinder dennesatt antamot
anbud.

och bestickning12.12.3 Muta

Regler och bestickning återfinns kap.i 20 2 § respektive l7mutaom
kap. brottsbalken.7 § Enligt kommitténs förslag får den upphandlande
enheten inte anbud anbudsgivaren eller hansnågon påanta ett väg-om

har lämnat, utlovat eller erbjudit eller otillbörlignågonmutanar annan
belöning till den beslutar eller deltar i handläggningensom av upp-
handlingsärendet. Kommittén mutad tjänsteman inte kanattanser en

opartisk i sin bedömning anbud. den det förekommer kor-I månvara av
ruption inom upphandlingsväsendet skadas tilltron till offentligaden
upphandlingen blandsåväl leverantörer bland allmänheten. Kom-som
mitténs förslag innebär förtydligande, förhållande tilli kap. 4läven ett

ovidkommande§ ... hänsyn, företagutan övervägergentemot som
möjligheten tillskansa sig uppdrag på oseriöst riskerarDesätt.att ett
med sannolikhet helt hamna utanför ifrågavarande upphandling.stor att
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fallI vissa kan mellan otillbörligt och tillåten gåva svårgränsen vara
dra. privata "InstitutetDet mutor kan bistå med be-att organet mot

dömningar i sådana fall. uppgiftInstitutets verka för god sed förär att
beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i ochövrigt att
söka motverka användningen och andra otillbörliga förmånermutorav

påverkan.förmedel sådansom

Obligatorisk12. l 3 dokumentation

Något det ofta brister i vid offentlig upphandling, enligt de leverantö-som
och branschföreträdare kommittén ordentlig dokumenta-mött, ärrer som

vadtion händer i upphandlingsprocessens olika skeden.av som
Genom dokumentera upphandlingen uppfyllerpå riktigtatt sättett

den upphandlande enheten också de krav principen rörandeett av som
öppenhet transparensprincipen ställer på enheten. Anbudsgivare och
andra skall således möjlighet del upphandlingen. Dettaatt tages av
gäller upphandlande enheter inte omfattas offentlighets-även som av
principen. Sparad dokumentation betydelsefull vid händelseär även av
överprövning eller skadeståndstalan. ytterligare syfteEtt med doku-
mentationen den upphandlande enheten kan tillbaka till tidiga-är att

genomförda upphandlingar inhämtaoch underlag kan tillre som vara
upphandlinghjälp vid en ny

Från leverantörer förts framhar krav på obligatorisk dokumentation
vad förevarit under referenskontroller, intervjuer med anbuds-av som

givare, förhandlingar med anbudsgivare även vid direktupphandling.
Samtliga beslut under anbudsprövningen inneburit anbudsgiva-attsom

uteslutits från eller förkastatsprövning skall givetvis kunna redovi-re
Som följandeexempel bör material finnas i upphandlingsdoku-sas.

mentationen:
Annons/ansökningsinbjudan0
förfrågningsunderlag inklusive tilläggsinformation förekommandei0
fall
sändlista
ansökningar/anbud
anbudsförteckning
öppningsprotokoll, kontroller, utvärderingsprotokoll, protokoll från
intervjuer med anbudsgivare, förhandlingsprotokoll m.m.

änsteanteckningar avseende kontakter med leverantörer,I

39 Institutets hemsida www.chamber.se.mot mutor
32°Nämnden for offentlig upphandling, Vägledning till kap.6 LOU, 62.s.
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för val leverantör,motiv av
för förkastande och anbudskäl anbudsansökningarav

svarsskrivelser
avtal/beställning, upprättad rapport m.m.

valtfinnas dokumenterat varför den upphandlande enhetenskallDet även
förenklad endast leverantör tillfrågas eller direkt-upphandling därt.ex. en

upphandling.

Särskilda bestämmelser12. 14

Efter från håll lämnar kommittén förslag påönskemål kommunalt en
enligt kap. harbestämmelse skall gälla efter det upphandling 6attsom en

regel-förslagna fanns de gällandeavslutats. bestämmelsen i tidigareDen
verken för offentlig upphandling UR, UF.

Ändring i avtalade villkor

enhet fårUpphandlingskommittén föreslår En upphandlande över-att
avtalade villkor efter avtalenskomma med leverantör ändring iom

tecknats. Därvid skall enheten iaktta kap. §.1 4
det gäller avtal sträcker längre tid,När sig över t.ex. ramav-som en

skältal, kan ändrade förutsättningar innebära det finns berättigadeatt
förändringar ividta justeringar i redan upphandlade avtal. Sådanaatt

upphandlasavtal inte betrakta avtal måste påär nytt.att somsom nya
under avtalsti-kan handla teknisk utveckling produkterDet t.ex. om av

avtalsla-den eller snabbt sjunkande marknadspriser jämför med 36 §
Ändringar omfatt-gen. där de ursprungliga villkoren frångås i större

ning dock betrakta avtal skall upphandlas påär att nytt.som nya som
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överväganden beträffandeoch förslag13

ändringar i kap. LOU7

Inledning13.1

kommittédirektiv ligger för arbete med dettade till grund vårtI som
delbetänkande vi skall bestämmelserna skadeståndöverattanges omse
och undersöka hur andra medlemsländer i Europeiska unionen genom-

delfört rättsmedelsdirektiven dennai
särskild fråga skadeståndsskyldigheten för omfattandeEn är ärom

för upphandlande enhet bryter doktrinen harLOU. gjortsImoten som
tillämpninggällande det s.k. positiva kontraktsintresset inne-att en av

och brott svenskbär överkompensation principen i rätt,ett mot atten
få för utomobligatoriska för-det inte går ersättning utebliven vinst iatt

hållanden eftersom det inte föreligger avtal mellan Dessaett parterna.
kritiska synpunkter speglats riksdagsmotioner. betänkandehar i I ett
från Finansutskottet den skadeståndsersättning kan utgåsägs att som

omfattandeframstårenligt kap. alltför7 6 § LOU, som
Från bland Svenska Kommunförbundet har framförtsannat en oro

för för blirsanktionssystemet kan bli effektivt. skadeståndOmatt m.m.
för kan finnas för syfterisk reglerna motverkar sittstora atten genom

kommuner, landsting och statliga myndigheter minskar antaletatt upp-
handlingari stället för den offentliga sektorn för konkurrens.öppnaatt

321Kommittén har uppdragit Finansdepartementets rättssekretariat att
analysera huruvida den svenska upphandlingslagen och rättspraxis motsvarar
de krav EG-direktiven uppställer. Kommittén har uppdragit till Nämndenäven
for offentlig upphandling kartlägga hur övriga medlemsländer har införlivatatt

ifråga skadeståndEG:s rättsmedelsdirektiv till för skadelidande leve-rättenom
sammanfattning kartläggningen redovisasEn i avsnitt Interna-rantörer. av

tionell utblick.

3 1997/98:FiU7.
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från leverantörshåll framförts kritik LOU:sFrämst har mot att pn-
medlemsland harskriptionsregel kort. någotInteär extremt annat en

forpreskriptionstid. kan innebära det svårigheterkort Detta är störreatt
med andra mel-leverantörer tillvara sin Sverige jämförtirättatt ta

lemsländer.
utkristallisentgrundval problembildKommittén kan på den somav

lagen offentlfråga upphandlande enheters tillämpningsig i av om gom
upphandlande enhetzrupphandling konstatera det förekommeratt att

genomför otillåtna direktupp-ställer helt utanför regelverket ochsig
allvarliga överträdelser upphandlingslagstit-handlingar. Sådana av

sanktions-för närvarande åtkomliga med det nuvarandeningen inteär
skadestånd förutsätter detTillämpning reglerna attsystemet. av om g:-

Även överträdelser framstårnomförts upphandling. andra allvarligaen
med dagens regler överprövning och skadestånd.Ioåtkomliga omsom

överträdelser förekommer går inevilken utsträckning sådana allvarliga
Kommittén dock på grundval det samlacefastställa. sigatt avanser

tillräckligt underlag för bedömningutredningsmaterialet ha ett zven
behovet lagstiftningav

problembild tecknashar på grundval denKommittén även av som
de begäravseende leverantörers rädsla för bli svartlistade five-att om

fram fler aktörer bör talerätt i upphanl-prövning, kommit till att ges
til-Aktörer denlingsmål vid förvaltningsdomstol. ärsom avses nya

upphanl-för offentlig upphandling, Konkurrens- ochsynsmyndigheten
lingsverket branschorganisationeroch

upphandlingsverket, skall kunna utföraKonkurrens- ochFör att en
upphandling krävas upplysning;-effektiv tillsyn offentlig tordeöver att

plikten vitessanktioneras.

Rättsmedelsdirektiven3.21

rättsmedelsdirektiven åläggs89/665/EEG och 92/13/EEGGenom
skadeståndimedlemsstaterna införliva regler ochöverprövningatt om

skr-nationella rättsordningar. regler överprövning ochsina De om
rättsmedelsd-destånd finns kap. bygger således påi 7 LOU EG:ssom

dstrektiv. rättsmedelsdirektiv inledningsvis dåI öppnarsägs att man
offentliga upphandlingsområdet för konkurrens mellan medlemsstate-

krävs väsentligt för och icke-diskriminering.garanti insynstörrena, en
effektivadetta skall ha påtaglig verkan, måste snabba ochFör ritu-att

medel överträdelse gemenskapsrättersstå till buds i händelse av av
regler för offentlig upphandling eller nationell lagstiftningav om gt-
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reglernomförande sådana artikelI 2.1 c medlemsstater-sägs attav
skall till införda bestämmelser prövning innefattar behö-attna se om

righet ersättning skadats överträdelsen.att Ige en person som av
rättsmedelsdirektiv artikel 2.1 d. medlemsstaterna skallsägs att se
till ha regler det möjligt tillerkänna skadestånd till dematt gör attsom

lidit skada överträdelse.som av en

13.3 svenska skadeståndsreglemaDe

denI svenska lagen offentlig upphandling finns bestämmelserom om
skadestånd i kap. och kap.7 6 § 7 § förra7 LOU. I det lagrummet stad-

följande:gas
En upphandlande enhet följtinte bestämmelserna i denna lagsom

skall därigenom uppkommen skada för leverantör."ersätta
förarbetenaI konstaterar departementschefen det enligt rättsme-att

delsdirektiven skall finns skadeståndsregler. frågaI avvägningenom
mellan det positiva och det negativa kontraktsintresset uttalas det äratt

"värde effektivitetssynpunkt möjligheten till fullt skadeståndattav ur
finns för den lidna skadan. såledesDet det positiva kontraktsintres-är

ersättasskallset som
I Karnov kommenteras bestämmelsen på följ ande sätt:

I bestämmelsen slås fast upphandlande enhet skall skadaatt ersättaen
för leverantör skadan har uppkommit till följd bestämmelser-attom av

i lagen inte har följts. Med uppkommen skada inte bara onö-na avses
diga kostnader det positiva kontraktsintresset.även Denutanm.m. som
yrkar ersättning bevisskyldig för skadan. detär För skallatt attanses en
leverantör drabbats skada på grund felet skall han hai principav av
förlorat kontraktet till följd därav. Ett undantag från denna huvudprin-

§7cip stadgas dock i kap.7 7 Med leverantör detsammaavses som
i kap. dvs.l 5 den tillhandahåller Begreppetsom en vara m.m. avser

leverantörer inte deltagit i upphandlingen.även Allmänt beträffan-som
de skadeståndets funktion kan syftet bakom direktivetsnoteras att reg-
ler åstadkomma tryck på de upphandlandeär enheternaatt haett att
korrekta förfaranden. leverantör börEn kunna utgå ifrån anbudatt ett

han lägger ned möda och kostnader kommerpå beaktas påatt ettsom
sätträttvist

3 Rådets direktiv 89/665 EEG.
3 Prop. 1992/93:88 s.46 och 1992/93:FiU5.103,
325 LagrådetsSe yttrande, 1992/93:88 140.prop. s.
32°Eskil Nord i Karnov 1999/2000, 1480.s.
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stadgas:kap § LOUI 7 7
upphandlingdeltagit ieller anbudssökande"Anbudsgivare en-ensom

förberedaförför kostnaderberättigad till ersättningkap.ligt 4 attär
åsidosättandet be-delta upphandlingenanbud och övrigt ii avom,

till-möjligheterpåverkat hansdenna lag menligt harstämmelserna i att
upphandlingen.delas

för upphandlingarendast tillämpligtenligt sin lydelseLagrummet är
försörjningssektorerna. Detenligt kap. dvs. inom4 är ersätt-görssom

få sinakan utgå. Förkontraktsintressetför det negativaning attsom
fåtthan skulleinte visabehöver anbudsgivarenkostnader täckta att

kan visaräcker hanskett. Detöverträdelsen intekontraktet attomom
3"felet.påverkats menligt Ierhålla kontraktetmöjligheterhans att av

forhaft betydelseha vissfelet kanhävdasKamov ävenatt an-enom
fall då denutgå i deersättning inteallmänhet börbudsprövningen i

andra skälsida kan visa leverantörenupphandlande enheten å sin att av
på grundkontraktet,haft möjlighetskulle hainte attt.ex.att aven

för klara de villkorförutsättningarnade tekniskahan saknar att som
upphandling kaninte deltagit iför upphandlingen.gällde Den ensom

fallhan i visadeltagandet. kankostnader för Däremotha haft någrainte
skallsådan ersättningyrkandehandelsvinst. görasha förlorat Ett omen

be-tillämpning dennapåpekatLagrådet harenligt kap. 67 att av
föregåendesamband med dentill dessstämmelse oklar med hänsynär

paragrafen

kontraktsintressetpositiva13.4 Det

skadeståndskall gälla förvilken beräkningsprincipFrågan en-somom
domstolen i 1998 873.fast NJAkap. LOU slogs Högstaligt 6 §7 s.av

anbudarkitekttjänst antagitvid upphandlingkommun hadeEn ettav en
utformningengrundkommunen pådet lägstainte atttrots avvarsom

hadetydligtinte påförfrågningsunderlaget och sätt ut-ettannonsenav
anbudsprövningen.skulle gälla vidlägsta pristryckt något änannatatt

prövningsrätt.förbehållit sig "fri Denhade dessutomKommunen an-
skadestånd enligt detkrävdeanbudetdet lägstabudsgivare avgettsom

kommunen brutitfram tillkontraktsintresset. komHDpositiva motatt
till skadeståndhadeförbigångne anbudsgivarenoch den rättLOU att

följande motivering:med
börintekontraktsintressethar påstått det positiva"Kommunen att

den uppbygg-468. MedSkadeståndsrätt,jfrHellner, 5ersättas upp. s.

327 1992/93:88 140.Lagrådets yttrande s.prop.
m Lagrådets yttrande, 1992/93:88 141.s.prop.
3 l 8
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nad LOU har fått ligger det till hands saken så kvasi-nära att att ettse
kontraktsrättsligt förhållande uppkommer mellan den upphandlande
och anbudsgivarepresumtiva i och med upphandlingen inleds. Somatt
tingsrätten framhållit har också förarbetenai antagits det positivaatt
kontraktsintresset skall prop. 1992/93:88 och jfr.46 102;ersättas s.
Wahl i JT 1997-98 ff..619 En anbudsgivare har till ska-rätts som
destånd skall därför försättas i läge anbudsförfarandetsamma som om
hade fullgjorts på riktigt Vad förekommit i övrigt i Högstasätt.ett som
domstolen rörande skadeståndets beräkning föranleder inte till någon

bedömning den tingsrätten gjort.änannan
Professor HellnerJan har i sin bok Skadeståndsrätt och i debatten

anfört kritik utformningen kap. och det7 6 § det positi-mot sättav som
kontraktsintresset har beräknats i praxis. Hellner detattva anser vore

uppseendeväckande den inte har ingått avtal och därför inteettom som
kommit tillfällei utföra kontraktet alltid skulle erhålla så omfat-att en
tande ersättning. Det inte rimligt i utomobligatoriska förhållandenär att

ersättning efter principer vid giltigt ingånget avtal.ettge samma som
Han avstånd från tanken det fulla positiva kontraktsintresset all-tar att
tid skulle och förordar skadeståndet skall omfattaersättas medatt ett

belopphänsyn till kostnader och utsikter till vinst skäligt
Hellner förersättning det kontraktsintressetnegativa börattanser

kunna utgå utanför försörjningssektorema och skadeståndäven inteatt
skall utgå det frågainte uppsåtligt åsidosättande regler-är ettom om av

Ehuru kap.7 6 har formuleringen§ inte följt lagen’, detna. synes
rimligt i likhet med vad i .och med formuleringen7 isägsatt som .
departementspromemorian Ds 1992:629 skadeståndsansvaret förutsät-

åsidosättande dvs. medveten handling. osäkertDet i någ-ter ären om
fall oaktsamt handlande en upphandlande myndighet harra av exem-

pelvis förbisett något bland dem anbudsgivare har läm-papper som en
skadeståndsskyldighetin kan uppstå.nat

artikelI med kommentar till domstolensHögsta avgörande detien
refererade målet beskriver Hellner följanderättsläget på sätt:ovan

"Närhelst fel förekommit skall bedömas enligt kap. 67 § LOUett som
skall den anbud skulle ha antagits intet fel begåtts, ha fullvars om er-

försättning den vinst han skulle ha dengjort antagits. Detta ärsom om
onekligen förmånligt för den förbigångna stället för ha be-Iparten. att

och kostnaden fullgöra kontraktet och risken ha gjortsväret att attav en
felbedömning eller begå kontraktsbrott skall den förbigångne haatt
fulla vinsten. detta fallI skadeståndsbeloppet jämförelsevis ringa,var

vid entreprenader kan ersättningsbeloppen springa i höj-storamen upp
den. den upphandlandeFör konsekvenserna desto dyrbarare.är Förut-

329Hellner, Skadeståndsrätt, femte upplagan 1995 467 ff.s.
3 19
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vilket inne-den utför kontraktet skall ha avtalad ersättningattom som
förden förbigångne ha ersättning den vinstfattar hans vinst skall också

strikt.ha tolkat Kan-han skulle gjort. Om jag HD rätt är ansvaret rent
andra förbigång-upphandlande också bli skyldigske kan den ersättaatt

m.m.°anbudderas kostnader för upprättandeanbudsgivare avna
detgillar dom eller inte,Hellner HD:s äratt, oavsettanser om man

det allmänna rättslä-kommer lagstiftning. Osäkerheten iviktigt detatt
medbesvärande för dem har arbetamåste att storaget upp-vara som

skallofta nålspets dehandlingar. måste balanseraDe när avgöraen
felsteg kan med-skall medvetna minstavilket anbud antas, attsom om

33föra fatala konsekvenser."
anfört begränsningNils Wahl har i artikel 7Docenten att avenen

dels direktför endast kostnadernatill ersättningkap. 6 § att voreavse
eftersom det vidtill krav, dels olyckligfelaktig med hänsyn EG-rättens

sanktionsregler förskadeståndsreglema saknas effektivasidan attav
upphandlingar. följer direkttill med direkt felaktiga Detkomma rätta av

tillerkännas fulltleverantör skall kunnarättsmedelsdirektiven att en
skadestånd i detuppdelningen tvåskadestånd. minst talar iInte typer av

Storbritanni-rättsmedelsdirektivet för det. Wahl pekar påandra att t.ex.
likhet med de andradetta Ihar implementerat direktivet på sätt.en

lagstiftning efter direktivenssinmedlemsstaterna har Sverige rättaatt
etablerade ihuruvida strider principeralldeles dessakrav, oavsett mot

skullefull möjligenrättsordning. kravet på ersättningrespektive Att
såledesskadeståndsrättsliga principerfrämmande för svenska ärvara

ersättningskäl för sådaninget vägraatt
Ulf Palmoch förbundsjuristenAdj. professorn RiberdahlCurt är

skallkap. utgåkritiska skadestånd enligt 6 § LOUmycket 7mot att
första detför detmed det positiva kontraktsintresset. De ärattmenar

eftersomkontraktsintressetprincipiellt dubiöst använda det positivaatt
föreligger kon-endast utgår detför utebliven vinstersättning när ett

skadestånddet faktumtraktsförhållande. det andra kanFör att samma
tröskelvärdena innebäraför upphandlingar underskall utgå attäven

för omfat-bli föremålupphandlingar till mycket små belopp kanäven
det ovanligttidskrävande det tredje intetande och För är attprocesser.

fullfölja uppdraget deföretag knappast kunnatkäranden är omsom
författarna skadestånds-det fjärdehade fått kontraktet. För attmenar

utvärderingsfor-enheter väljertill upphandlandereglerna tenderar att

33° Tidskrift 1998/99Juridisk 4 954.nr s.
33‘ Tidskrift 1998/99Juridisk 4 955.nr s.
3 Juridisk Tidskrift 197/98 s.620 ff.Svensk
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lägsta framförpris det ekonomiskt fördelaktiga anbudet påmestmen
skadeståndstalangrund risken för dra på sigattav en

Kanslichefen Margareta Hentze och chefjuristen Sylvén, bådaHans
tjänstemän på nämnden för offentlig upphandling, har i lagkom-sin

kommenterat skadeståndsbestämmelserna. De imentar motsatsmenar
professortill Jan Hellner till börja med skadestånd bör kunnaatt att

utgå på grund oaktsamt handlande från denäven upphandlandeettav
enhetens sida. krävsDet således inte uppsåt för skadestånd skallatt
kunna dömas Motiven skadeståndet del de rättsmedelärut. äratt en av

medlemsstaterna måste förha tillgodose kravet bevakaatt attsom
gemenskapsrätten, dels rättsmedlens kanske främsta syfte det all-att är
mänpreventiva. Det kan förväntas de upphandlande enheterna,att som
ofta hanterar upphandlingar till mycket höga belopp, har såväl kompe-

personal goda upphandlingsrutiner med ordning och reda. Detent som
hänvisar till EG-domstolens praxis i målen C-46/93 ochäven 48/93

duBrasserie pêcheur och Factortame där domstolen hävdade natio-att
nella skadeståndsregler inte får skadeståndet beroende degöra attav

kan tillskrivas brottet förfarit uppsåtligt eller vårdslöstorgan som om
brottet innebär klar överträdelse gemenskapsrätten.en av

Hentze och Sylvén delar den uppfattning framförts Wahl ochsom av
ifrågaandra skadeståndsberäkningen. det positiva kon-Det ärom

traktsintresset skall Liksom kommissionen framfört iersättas.som
grönboken 3:38 förersättning kostnader förbereda anbud inte påär att
något full ersättning för den skada den klagande liditsätt en som genom

inte erhålla kontraktet. skallLeverantören berättigad till fulltatt vara
skadestånd, dvs. han berättigad till för förloradersättning handels-är
vinst. Vid beräkning denna kan ledningviss fås från köprätten. Denav
skadelidande leverantören bör åläggas visa vilka produktionskostna-att
der leveransen skulle ha inneburit, revisorsgranskrlingt.ex. genom av
anbudet. kostnaderDessa skall dras från anbudspriset.

Leverantören skyldig möjligt begränsa skadorna. leve-är Omatt om
inte detta,gjort bör detta underlåtande beaktas vid fastställan-rantören

de skadeståndet. Om ingen bevisning förlorad handelsvinst kanav om
frambringas torde, så kan visas, havda kostnader normalfalleti rim-om
ligen den lägsta för ersättning det positiva kontraktsin-gränsenvara av

334tresset.

Kommitténs bedömning
Kommittén lagen offentlig upphandling måste ha reglerattanser om

skadestånd för leverantörer blivit förbigångna. Det åliggerom som

3 Svensk Juristtidning 1966 644 ff.s.
33‘ Sylvén, OffentligHentze, upphandling 472 ff.s.
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nationellarättsmedelsdirektiv i sininförlivamedlemsländerna EG:satt
bevakas.gemenskapsrättenför tillgodose kravet pålagstiftning attatt
avhållasenheter skallupphandlandesyftar främst tillRättsmedlen att

enskild leve-förfördeladupphandlingsreglema. Enfrån bryta motatt
upphandlingen skallfå till stånd rättelse underkunnatinterantör som

honom tilldrabbatför den förlustfull ersättninggivetvis kunna som
ha till-rätteligen bordekontraktmisteföljd han gått ettatt om somav

mellan den situationensaknas skiljaAnledningdelats honom. attatt
oakt-uppsåtligen ellerupphandlande enhetenför denföreträdare av

regelöverträdelsedenreglerna och situationensamhet bryter attmot en
misstag.innehåll ellermissuppfattning reglernaspåberor annatomen

oaktsamhet.vidsåledes utgå såväl vid uppsåtSkadestånd skall som
eller det negativakontraktsintressetdet det positivafråganI ärom

det kom-enligt kap. 6 § LOUskall 7kontraktsintresset ärersättassom
erhållaskadeståndsberättigade skalldeninställningmitténs att samma

med honom. Ut-fått avtal hade ingåttsskulle hahanvinst omsom
såledesstorlek börskadeståndetsför beräkningengångspunkten av

ställningstagandekontraktsintresset. Dettadet positivaalltjämnt vara
dels på regler-rättsmedelsdirektivenpå tolkninggrundas dels attaven

synpunkt.allmänpreventiveffektiva frånskadestånd måste varaomna
implementeratalla medlemsländerkan rättsme-Det nästannoteras att

delsdirektiven på detta sätt.
Även skallkontraktsintressetdet det positiva ersättas ärär somom

Kommitténskadeståndet skall beräknas.hurdet emellertid inte givet
skäligavidtarskadelidande leverantördet naturligt att enanser vara
får hanförsummar dettaskada. hanåtgärder för begränsa sin Omatt

därutöverKommitténmotsvarande del förlusten.själv bära anseren av
med hänsyn tilldet oskäligtskadeståndet skall kunna jämkas äratt om

skadansförutse och hindramöjligheterupphandlande enhetensden att
beaktasVidare måsteoch omständigheterna i övrigt.uppkomst att om

myndighe-risk statligablir för höga kan det finnasskadestånden atten
verksam-dellandsting väljer drivakommuner och störreattter, aven

drabbaskadestånd kanför undvika eventuellaregiheten i att somegen
skadestånd kan fåhögarädsla drabbasverksamheten. En att enav

fådärmedupphandlingsverksamheten ochinverkan påhämmande en
skadeståndet bordedärföreffekt. Kommitténkontraproduktiv attanser

in-kontraktsintresset. Dettaför det positivajämkas inomkunna ramen
jämkaskan komma såför utebliven vinstnebär ersättning attattatt

utsikter tilltill kostnader ochskadeståndet omfattar med hänsynett
skäligt belopp.vinst
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13.5 Preskription

Preskriptionstiden for skadestånd enligt LOU år från den dag då avtalär ett
upphandlingen slöts. Preskriptionstiden regleras inte upphandlings-om av

direktiven och kan därför bestämmas helt enligt nationella önskemål.
Preskriptionstiden dock jämfört med andra länder enligt NOU:sär rapport
mycket kort. förarbetenaI departementschefen förslag"Mittattanger om

tidsfrist på år innebär i förhållande till de allmänna reglerna påetten
området i Sverige markant förkortning. Arbetsgruppens motsvarandeen
förslag har dock för stark remisskritik med hänsyn till den osäkerhetutsatts

denna långa tid skulle innebära för de upphandlande enheternasom som
därmed inte skulle kunna avsluta sina upphandlingar innan fristen gått ut.
Mitt förslag utgår från den olägenheten och önskemålet ska-attom

335deståndsreglema effektiva.är
De omständigheter berördes förarbetenai till stöd för den ettårigasom

preskriptionstiden idag relevantainte på grund upphandlingär attav en
idag avslutad avtal sluts med leverantör. En upphandlandenär enhetanses
kan mycket väl avsluta sin upphandling eventuell skadestånds-trots att en
talan kan aktualiseras vid tidpunkt. följerDessutom de andraen senare
medlemsstaterna allmänna preskriptionstider. allmännaDen preskriptions-

årtiden enligt preskriptionslagen tioär

Kommitténs bedömning

Kommittén tidsfristen för begära skadestånd för kort. Omatt att äranser en
leverantör först vänder sig till kommissionen eller till tillsynsmyndigheten
med klagomål avseende upphandling torde leverantör i normalfalleten en
inte hinna yttrande innan preskriptionstiden löpt hänsynMed tillett ut.
risken för stå för rättegångskostnadema det naturligt leverantöratt är att en
först vänder sig till kommissionen eller tillsynsmyndigheten för fåatt en
tolkning upphandlingens överensstämmelse med reglerna innan hanav
inleder skadeståndstalan. allmännaDen preskriptionstiden enligten
preskriptionslagen 10 år. Kommittén lämpligär avvägning kanattanser en

preskriptionstiden förlängs till två år. Den vanligaste avtalstidenatt ärvara
2-3 år. Kommittén upphandlande enhet skall möjlighetatt attanser en ges
inför upphandling åtgärda eventuella fel.nästa

335Prop. 1992/93:88 5.47
33°Hentze, Sylvén, Offentlig upphandling, 483s.
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upphandlandesanktionerSkärpta13.6 mot

följ reglernaenheter inte ersom

Marknadsskadeavgift3.6. ll

kombinationrisken för överprövning iförarbetena till LOUI antogs
avskräckande effektskadeståndsförfarandet tillräckligtmed utgöra en

efterlevasskulleenheterna för regelverket Enupphandlandepå de att
ochavseende felbild framträder i densamstämmigrelativt rapport

kommittén beställt frånoffentliga upphandlingenvid denbrister som
förevarit med fö-omfattande kontakterhearings ochoch deNOU som

problembildupphandlande enheter och leverantörer. Denreträdare för
de upphandlande enheter-kommitténs kartläggningvuxit fram i avsom

regelefterlevnadenupphandlingslagstiftningen visarhantering attavnas
otillfredsställande.är

följupphandlande enheter inte regler-kritikKlagomål och mot att er
hellerupphandlande enheter.alla slags Intehar riktats nästanmotna
finnsfri från kritik. Sannoliktupphandlingar har gåttregeringskansliets

uppmärksammasmörkertal med avvikelser inteäven ett stort avsom
heller säkertkännedom. inteoch kommer till NOU:s Detmedia inte är

blir kända berörda leverantörer.avvikelsernaatt av
upphandlingarbedömningen mångaKommittén dettagör atttrots

ochmed gällande reglerhuvudsaklig överensstämmelsesannolikt igörs
fåverktyg förupphandlingenmed ambition utnyttja utett attatt somen
finnsskattebetalarnasvärde och Detmöjliga nyttamesta pengar.av

upphandlingsverksamhetenheterexempel på upphandlandemånga vars
lojalt följa regelver-och höga ambitionerpräglas professionalism attav

komma till med debefogat försökadetket. rättaDetta gör än attmera
andra håll.systematiska avvikelser visar sig påeller mindre sommer

upphandling denvid offentlig visarfel och bristerKartläggningen attav
direktupphand-otillåtenfrekventa avvikelsen från LOUsannolikt ärmest
kontakt medupphandlande enhetersåledesling. förekommerDet taratt

efterlevsbestämmelserLOU:ssluter avtal med leverantöroch attutanen
kortsik-blihåll kommitöverhuvudtaget. har på sinaDetta sättatt ett atten

praktikenoch tjänster.med anskaffningar Iförenkla" arbetettigt av varor
skadeståndkräverförfarandet riskfritt. leverantörEnär av en upp-som

någotavtal med leverantörhandlande enhet sluter utanen annansom
uppgift.intill omöjliganbudsförfarande har nästen

otill-otydliga ochbrister påtalats NOUAndra allvarliga äravsom
utvärderingskriteriergodtyckligakravspeciñkationer,börligt styrande

denanbudsprövning såsomfelaktigheter vidrangordning, attutan upp-

7 1992/93:88Prop.
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handlande enheten hänsyn jämfört med vad angivits itagit nya som
komma till med upphandlandeförfrågningsunderlaget. För rättaatt en-

oaktsamhet underlåter följa regelver-heter uppsåtligen eller attsom av
upphand-sluta avtal med leverantörer någotket, att utant.ex. genom

använda god-lingsförfarande detta krävs enligt LOU eller atttrots att
former sanktioner.tyckliga grunder för anbudsprövningen krävs nya av

sanktionsformdet bör införas helt benämndKommittén attanser en ny
marknadsskadeavgift.

marknadsskadeavgift bör införas Marknadsska-Bestämmelser i LOU.om
syftar till tilldeavgift inget skadestånd. Sanktionen inte ersättningär att ge

lidit förlust till följd den upphandlandeenskild skadelidande som aven
den skadaenhetens agerande. Syftet i stället förebyggaär att som en

otillbörligt beteende kan föra medotillåten direktupphandling eller annat
till den offentliga upphandlingen ochstår på spel tilltronsig. Det ärsom

för offentlig eller flera upphandlandemarknaden upphandling om en
väsentligt hänseende bryter gällande regler.enheter i mot

främja rörlighetengrundläggande syften ifrågaLagens attom av va-
arbetskraft skydd för leverantörertjänster, kapital och samt att geror,

kontrakt offentlig sektor och åtagandekonkurrerar i är ettsom om som
upphandlande enheterför får inte enstakaSverige äventyrasstatsom av

eller skäl inte sig behöva reglerna.ett annatsom av anser
tillSyftet med marknadsskadeavgiften primärt kommaär rättaatt

komma till medmed överträdelser det inte går inomrättaatt ramensom
Marknadsskadeavgiften kan emellertidför nuvarande regelverket.det

ske på grundtillämpas situationer överprövning inte kanockså i när av
upphandlingen avslutats eftersom avtal tecknats med leverantör.att en

då marknads-möjligt exakt de olika situationerinteDet är att ange
dömas kan dockskadeavgift skall kunna Vissa typsituationerut. anges.

oaktsamhetupphandlande enheten har uppsåtligen eller gjortl Den av
skyldig till otillåten direktupphandling och det står klart densig atten

genomfört upphandlande enhetupphandlingenorganisation är ensom
skyldighetföreligger något legalt undantag från in-och det inte attatt

fordra anbud.
eller oaktsamhet2 upphandlande enheten har uppsåtligen tagitDen av

kravspecifikation bara den leverantörfram otillbörligt styrande så atten
komma fråga.velat kunnat igynnasom man

eller oaktsamhetupphandlande enheten har uppsåtligen3 Den ut-av
utvärderingslqiterier rangordning så endastformat godtyckliga attutan

komma ifråga.leverantör kunnatvissen
upphandlande enheten har uppsåtligen eller oaktsamhet4 Den av ma-

kvalifikationskrav elleranbudsprövningen ändra pånipulerat attgenom
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jämfört vad förfrågningsun-utvärderingslcriterier med angivits isom
derlaget.

upphandlande enheten har uppsåtligen eller oaktsamhet5 Den anta-av
och anbudsgivaren haranbud har kommit för integit inett sentsom

förseningen berott på anbudsgivarens vållande.kunnat visa inteatt
uppsåtligen eller oaktsamhet6 upphandlande enheten harDen anta-av

funnits riskhar lämnats någon jävig och detgit anbud ärett somsom av
särbehandling.för otillbörlig

eller oaktsamhetupphandlande enheten har uppsåtligen7 Den anta-av
ellerfrån utlovat eller erbjuditanbud någon lämnat,git mutaett som

eller delar handlägg-otillbörlig belöning till den beslutar isomannan
upphandlingsärendet.ningen av

upphandlande enheten har uppsåtligen eller oaktsamhet8 Den av un-
bestämmelser-aktuell upphandling enligtderlåtit att somannonsera en

kap. LOU skalli 2-6 annonseras.na
Konkur-det finns något hindrarKommittén inte attatt somanser

marknadsskadeavgift vidför talanoch upphandlingsverket omrens-
vidför talan skadeståndsamtidigt med leverantörlänsrätten att en om

tingsrätten.
föreslås kunna väckas två årTalan marknadsskadeavgift inomom

presknptionstid två år kan för-efter det avtal tecknats. kortareEn änatt
sanktionsforrnen. föreslår tidi-effektiv tillämpning Visvåra somen av

preskriptionstiden för skadestånd utsträcks tillsamtidigtnämnts attgare
två år.

förmarknadsskadeavgift skall reserveradKommittén attanser vara
skadligtbeteende typisktflagranta regelöverträdelser. sådantEtt är sett

skadaoffentliga upphandlingen och därmedför tilltron till den ägnat att
Sanktionen marknadsska-marknaden för den offentliga upphandlingen.

eller oaktsamhet hos dendeavgift bör kopplad till uppsåt upp-vara
efter från konkurrenslagen.handlande enhetens företrädare mönster

tillsynsmyndigheten dömasMarknadsskadeavgift kan på talan utav av
överklagas till kammarrätt.länsrätt. skall kunnaDomen

fem mil-Marknadsskadeavgiften bör lägst kr och högst5 OOOvara
dock överstigandekronor eller till högre belopp inte 20joner ett pro-

bedömningen marknadsskadeav-anskaffningens värde. Vidcent avav
kontraktsvärdet och sannolikheten förstorlek skall bl.a. beaktasgiftens

offent-skada för marknaden för denöverträdelsen medfört väsentligatt
enheten eller vid framtidaupphandlingen, den upphandlandeliga annan

där kontraktsvärdetupphandlingar. Vid ramavtalsupphandlingar inte
särskildkontrakt eller förfrågningsunderlag krävsklart framgår enav

beräkningsmodell.
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beslutar föroch upphandlingsverket sig intefall då Konkurrens-I att
sinmarknadsskadeavgift får "berörd leverantör" utnyttjaföra talan om

upphandlande enheten sesubsidiära och för talan dentalerätt mot av-
snitt 13.8.

vissFöreläggande inte13.6.2 att upprepa en

regelöverträdelse

bestämmelse förbuddet finns behovKommittén mot attatt omanser av en
regelöverträdelse länsrätten påupphandlande enhet omupprepar enen

bedömt enheten handlat iKonkurrens- och upphandlingsverkettalan attav
fall, visserli-föreläggande kan användas istrid sådantLOU. Ettmot som

aktuellt döma marknad-lika allvarliga detkan när är att utsomgen vara
eller oaktsamhet.skadeavgift, täcks uppsåt Ettintemen som upp av

regelöverträdelse föreslås kunnaföreläggande med förbud att upprepa en
förenas med vite.

länsrätten på talan tillsyns-överträdelse föreläggande kanVid avav
storlek fastställs länsrätten. Vitetmyndigheten döma vitet. Vitetsut av

ekonomiska förhållan-till den upphandlande enhetensi förhållandesätts
till föreläg-omständigheterna kan ledaden och till i övrigt attantassom

följs viteslagen.gande
föra talanupphandlingsverket beslutar intede fall Konkurrens- ochI att

föra föreläggande ochfår berörd leverantör subsidiärt talan eventu-om
ellt utdömande vite.av

upplysningspliktVitessanktionerad13

deskyldighet för upphandlande enheter lämnaföreskrivsLOUI atten
Uppgiftsskyldighe-tillsynsverksamhet.uppgifter NOU begär i sinsom

påföljd för den upphandlandedock inte sanktionerad med någonärten
till-fullgöra upplysningsplikt. NOU:senhet underlåter sin Iattsom

finns flera exempel upphandlande enhetersynsverksamhet på trotsatt
beteendelämnat efterfrågade upplysningar. sådantpåstötningar inte Ett

allvarligt försvåra tillsynsmyndighetens arbete. Kommitténär ägnat att
förelägga upphandlande enhetföreslår tillsynsmyndigheten får attatt en

kan talan till-efterfrågade upplysningar. Vitet påvid vite lämna ut av
Beslutet kan överklagas tillsynsmyndigheten dömas länsrätt.ut av

Kammarrätten.
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överprövningsmålTalerätt i13.8

ochTalerätt for Konkurrens-13.8.1

upphandlingsverket
enheter talerätt iupphandlandeochhar endast leverantörerEnligt LOU

helt klartintetaleberättigade leverantöreröverprövningsmål. Kretsen ärav
med-minimikrav avseendeuppställerRättsmedelsdirektivendefinierat.

prövningsförfa-tillskall "serättsmedel. Medlemsstaternalemsstatemas att
bestämmandemedlemsstaternasbestämmelser enligtranden med närmare

få kontrakthaft intresseåberopas ochinförs och kan attaven somav var
lidaeller riskerathar lidit skadaupphandling ochoffentligviss attsomom

överträdelse innefattasEG-domstolenEnligtpåstådd ävenskada av en
skaran.taleberättigadeleverantörer denpotentiella i

m.fl.branschorganisationerflera sammanhang har leverantörer,I
talerätt itillsynsmyndighetenoch viktenunderstrukit behovet att geav

överprövningsmål.
departementschefen ytterligare inte1992/93:88 ansågI partattprop.

Departementschefenförvaltningsdomstol.talerätt allmänbehövde iges
tilltalerätt begränsadutfalletskulle avvaktadockansåg att av enman

behovdet fannsfickSedanenbart leverantörer. attavgöra avomman
förslag till riks-sade sittiandra talerätt. Riksdagens revisorerävenge

skall få väckafrågan vilka instanser1997/98:RR10dagen att somom
vidbörupphandlande enhetertalan översynövervägasmot av upp-

offentligEffekter lagenhandlingsreglema. NOU:sAv rapport omav
tillfrågadedeomkring 40 %1998 framgårupphandling januari att av

främstavståttupphandlingklaga påleverantörerna övervägt att menen
lag-misstänka vissaVidare kanrädsla för svartlistning. attmanp.g.a.

kän-eftersom leverantörer intealdrig beivrasöverträdelser sällan eller
kandem.intresserade beivra Dettillräckligttill dem eller attär avner

annonserings-efterlevsgrundläggande regler intesig t.ex.röra somom
få leve-upphandlingsprocessenskededetta tidigareglema. I anserav

därmed kanochöverprövningmödan begäradet värtrantörer attatt
det såVidare kanundgå beivras.regelöverträdelseruppenbara att vara

leverantör.upptäcksregelavvikelser aldrigsådanaatt av en
ochKonkurrens-kommitténdet anfördaPå grund att upp-anserav

överprövningsmål.handlingsverket bör talerätt iges

3 92/13/EEG.artikel 3 direktivoch 1 i13 direktiv 89/665/EEGArtikel i
339 UNIX-domen.Nederländerna59/93 KommissionenC-3 mot
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för branschorganisationerTalerätt13.8.2

talerättbranschorganisationer skall iKommittén ävenatt gesanser
för-leverantörernaÖverprövningsmål. många ÖverprövningsmålI är

förkrävssaknar de och kompetenshållandevis små och attsomresurser
oftahar däremoträttigheter. upphandlande enheternatillvarata sina De

den sakkompetenseller tillgång tillkompetens åtminstone somegen
branschorganisationer talerättkrävs vid överprövningar. Genom att ge

balans.stor-liten-förhållande kunna bättre Ettskulle detta annatges en
leverantörerför branschorganisationer talerättskäl är atttungt att ge

Även upphandlande enhet oftaofta rädda för svartlistning.är om en
tale-räkna klagar så kan branschorganisationensändå kan ut vem som

beivras ellerför regelöverskridandet kommeravgörande atträtt omvara
också utifrån upphandlingskun-Branschorganisationerna kan sinainte.

förhindra klagomål saknar grund.skaper komma att som
frå-måste ställa sigSkall branschorganisationemas talerättges man

förhållande till leveran-den skall parallell eller subsidiär iom varagan
handlar det ock-tillsynsmyndighetensoch eventuellt också Härtörens

möjligheterna förainverkan på de praktiskaså tidsaspektens att ta-om
kan förmodas förasubsidiär talerätt. Branschorganisationernalan vid

hinderoch därför föreligger knappast någottalan i sin medlems intresse
leverantören.branschorganisationen talerätt jämtemot att ge

sammanslutning leverantörer.Med branschorganisation avses en av
tilldefinitionen ordet leverantör utvidgasLagtekniskt förelås attatt av

leverantörer. få överklagasammanslutning För attäven avavse en
har talerätt. måste dessutomsammanslutningen Denräcker det inte att

finns kap.processbehörig. Rekvisitenför detta i 11 2 §ochparts-vara
sammanslutningenpartsbehörighet krävsrättegångsbalken. För äratt en

har processbehörighetjuridisk dvs. den rättskapacitet. Förattperson,
kan föraförutsätts det finns behörig ställföreträdareatt sam-somen

manslutningens talan.
kommunförbunden,Andra statliga tillsynsmyndigheter, sam-

och miljöor-manslutningar arbetstagare, konsumentorganisationerav
få Överprövningsmål.föreslås inte talerätt iganisationer

marknadsskademål målTalerätt i och13.8.3 om
med förbud visstföreläggande att ettupprepa

beteende

första och upphand-Kommittén föreslår det i hand Konkurrens-äratt
utdömande marknads-lingsverket skall ha föra talanrätt att om avsom
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kontroll-verketsfrågaförsta handskadeavgift. iDet är att ett aven om
tillsyn Omverket skalldet regelverkobjekt brutit över.utövamot som

kan andra intressenterföra talan,skäl beslutar inteverket något attav
kunna föra talan iföreslåsBerörd leverantörsubsidiär talerätt.ges

med förbudmål föreläggandemarknadsskademålsåväl att upp-som om
tilltalerätt kunnaenlighet med börbeteende. 6 § LIUvisst Iett gesrepa

ochförslagsvis enskilda leverantörerkrets,förhållandevis storen
beteendet.berörsbranschorganisationer som av

gäller måldetpåbranschorganisationMed närsätt somavses samma
Lagteknisktsammanslutning leverantörer.överprövning avenom

samband med målordet leverantör iförelås definitionenatt omav
förbudföreläggande medmarknadsskadeavgift ochöverprövning, att

tillbeteende utvidgasvisst ävenattett att avse en sam-upprepa
leverantörer.manslutning av

regelöverträdelseFörebyggande13.9 av

företrädare för upphand-meningsskiljaktigheter mellansällan berorInte
regelverket.på bristande kunskaperenheter och leverantörerlande om

utomståendemellanOnödiga konflikter kan uppstå parterna som en
detföretag försöker iskulle kunna föregripa. Mångaobjektiv instans

potentiellaexisterande ellerundvika konfrontation med sinalängsta att
eftersträvardärför strider företagets policy. Omkunder detatt mot man
motverka ochdomstolsprocesseroch goda affärsrelationer kanlångsiktiga

berörs upphandlingsamarbetet sådana kontrakt inteförstöra i som av en
tillsynsmyndig-möjlighet här skulleallt gått till. Endär inte rätt attvara

till med informeramöjlighet hjälpaefter dansktheten mönster attattges
anhängiggörs vid domstol. Kom-gällande målinnanrätt ettparterna om

aktiv roll i detbörtillsynsmyndighetenmittén ävenatt merges enanser
lydelsebestämmelse följande ioch föreslårförebyggande arbetet att aven

tillsynsmyndighetens instruktion.

får Konkurrens-regelöverträdelser enskilt fallförebyggaFör i ettatt
upphandlande enheten ochupphandlingsverket informera denoch

gällande bestämmelser, lämnaberörda leverantörer övrigaom
för godtagbar lösning.upplysningar aktivt verkasamt en
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Författningskommentar14

1 kap.

5 §
Leverantör

tillägg. Andra utvidgarTill definitionen leverantörer meningengörs ettav
tillavseende kap. b och 10 a-bdefinitionen leverantör 7 1-2 ävenattav

leverantörer. Härmedinnefatta sammanslutning attavses geen av
och marknadsskademålbranschorganisationer talerätt i överprövnings-

beteende bedöms ståmål föreläggande inte iatt ettsamt upprepa somom
bestämmelsestrid med kap. eller i LOU.1 4 § annan

Formgivningstävling
Med formgiv-definitionen formgivningstävling tillägg.Till görs ettav

sådan tävlingningstävling enligt den nuvarande lydelsen en somavses
definitionenkap. första stycket. Tillägget innebärbeskrivs i 28 §5 att
dessa form-kommer innefatta fonngivningstävlingar enligt 6 kap. Påatt
kap.givningstävlingar ställs dock inte fonnella krav i 5somsamma

Anbudssökande
anledning det förfarandet iTill definitionen tillägg med 6görs ett av nya
Förfarandet medför anbudssökan-kap., förenklad selektiv upphandling. att

förekomma upphandling enligt kap.de kommer vid 6även att

Ansökningsinbjudan
skalldefinitionen underlagoch DenBegreppet upprättasär att ettny. anger

ansökaden upphandlande enheten inbjuder leverantörervarigenom att om
förenklad selektivfå lämna anbud. Ansökningsinbjudan används vidatt

upphandling.

Förenklad selektiv upphandling
fonnDefinitionen Förenklad selektiv upphandling ärär en ny avny.

ansöka fåkap. alla leverantörerupphandling i 6 Den rätt att attomger
upphand-skillnad förenklad upphandling, fär denlämna anbud. Till mot

leverantöreransökningsinbjudan begränsa antaletlande enheten i som
skall fä lämna anbud.
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Direktupphandling
framgår denden ändrade lydelsen det inte något kravAv är attatt upp-

handlande enheten eller infordrar anbud vid direktupphandling.annonserar
möjligtOmdefinieringen har skett det oftast både lämpligt ochärattp.g.a.

affärssynpunkt infordrafrån skriftliga anbud eller åtminstone göraatt
prisjämförelser. Direktupphandling omfattas kravinte heller det påav
annonsering obligatorisk vid förenklade upphandlingar.ärsom

6 kap.

§1
och innebär telekommunikationstjänster skallstycket 2Första är nytt att

upphandlas då tröskelvärdet i kap. underskrids.5
Paragrafens andra stycke vilka bestämmelser i kap.l äranger som

tillämpliga vid upphandling enligt kap. Enligt den lydelsen6även nya
hänvisas andra stycket till ytterligare fem paragrafer fyra har sini varav
motsvarighet den nuvarande lydelsen kap. paragraferi 6 Deav som avses

första första16, och andra styckena, stycket och 24 §§.21 23är
beskriv-Hänvisningen till kap. 16 § bestämmelse den tekniskal om

föremålet för förtydligande förhål-ningen upphandlingen innebär iettav
stycket.lande till den nuvarande lydelsen i 6 kap andra3 §

till första och andra styckena bestäm-Hänvisningen kap. 21 §l
förtydligande anbud och anbudsansök-melse komplettering ochom av

lydelsenningar innebär ändring i förhållande till den nuvarandevissen
kap. upphandlande enheteni kap. 8 enligt 21 § den6 Det lär som

begär anbud eller ansökan förtydligas eller kompletteras. Vidareatt ett
omfattas ansökningar lämna anbud bestämmelsen.även attom av

första orimligtHänvisningen till kap. 23 § stycket förkastande1 av
anbud innebär förtydligande förhållande till den nuvarandelåga iett

lydelsen återfinns i 6 kap. tredje stycket.12 §som
till förvaring handlingar innebärHänvisningen kap. 24 § il av

anbudsansök-förhållande till den nuvarande lydelsen i 6 kap. §15 ävenatt
skall förvaras betryggandeningar på sätt.ett

2 §
Till första stycket har tillägg såtillvida upphandlingar enligt 6gjorts ett att

fonngiv-kap. kan förenklad selektiv upphandling elleräven göras genom
ningstävling enligt kap.6 5

Paragrafens andra stycke har ändrats riktlinjer för direktupphand-så att
ling skall fastställas det uppenbart onödigt. skärp-inte Dettaär är enom

upphand-i förhållande till den nuvarande lydelsen enligt vilken denning
lande enheten vid behov skall fastställa dylika riktlinjer. Skälet till
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behovenheter harupphandlandeprincip allaändringen i attettär att av
riktlinjer.fastställa

enhetenupphandlandeonödiga dendock uppenbartRiktlinjer är om
endast harenheten under årellerdirektupphandlingarnågrainte ettgör om

tilluppgårsammanlagt intedisk änfåtal inköp över annatett som
enheter existerarupphandlandekan sigsmåsummor. Det även röra somom
enheter gårupphandlandetvåkortare period,under närt.ex. sammanen

period.under kortareskall pågåbolag för projektbildaroch ettett ensom
upphandlan-denbeloppsgrånserskall framgå vilkariktlinjernaAv som

bestämmandetbör vidupphandlande enhetenenheten tillämpar. Dende av
kostnaderna förtill de administrativavärde bl.a. hänsynvad lågtär tasom

och medel-det småupphandling ochgenomföra förenklad väga motatt en
upphandlingskontrakt.tävlaföretags intresse attstora omav

enhetupphandlandede fallskall kunna ingripa iTillsynsmyndigheten en
bland degenerelltvadöverstigerbeloppsgränser sett,somsomanger

värde.lågtenheterna,upphandlande anses vara
kravexempel kanbehövas. Somriktlinjer kanYtterligare nämnasäven

riktlinjerna ingåVidare bör ioch jämförelserprisförfrågningarpå görs.att
skalldirektupphandlingarupphandlande enhetensför hur denanvisningar

decentraliserad organisa-medupphandlande enheterdokumenteras. I en
mycket enhetenhurför hålla reda påofta ordningbehövstion atten

Även kap. iakttas.direktupphandling skall l 4 §viddirektupphandlar för.

3 §
upphandlandestycket stadgas denförstaParagrafen har lydelse. I atten ny

publicerarenhetenupphandlingförenklad selektivfår tillämpaenheten om
tillsyns-godkäntselektronisk databasansökningsinbjudan i avsomenen

definieras kap.Ansökningsinbjudan i l 5myndigheten.
åter-nuvarande lydelsen 3 §styckena i denoch andraFörsta av

återfinnstredje stycket i 6andra stycket ochfinns i §1
leve-valetandra stycket förstaBestämmelsen i meningen attanger av

ställts påde kravanbud skall baseras påskall få lämnarantörer somsom
leverantörenkrav ställs påansökningsinbjudan. Deleverantören i som

ochfinns ytterligare krav i 8förenliga med kap. Härutöverskall 1 4vara
ansökningsinbjudan.skall framgåavseende vad9 avsom

förenkladedelta inystartade företagunderlätta försyfteI attatt upp-
skallföretagetställa lqav påviktigt inte barahandlingar kan det attattvara

ellerefterfrågas, dvs. den tjänstdetha erfarenhet upp-vara somav som
företagetfinns personal pådetmed lcrävahandlas. kan räckaDet attatt

erfarenhet.har dennasom
upphandlande enhetenframgår denförstaandra stycket meningenAv att

påanbud utifrån de kravskall få lämnavälja de leverantörerskall ut som
förfrågningsunderlaget.uppställtskvalifikationslcrav ileverantören som
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Av andra stycket andra framgårmeningen fler leverantöreratt om
kvalificerar sig, det i anbudsinbjudanän angivna antalet, skall den upp-
handlande enheten objektivt förfarande välja vilkaett leverantö-utgenom

får lämna anbud. Den valda metoden skall förenlig med 1rer som vara
kap. 4 Om antal leverantörer kvalificerarett sig, dvs.stort det iutöver
förfrågningsunderlaget angivna antalet, kan den upphandlande enheten

lottning välja vilka skall få lämna anbud.ut Om endast fåtalgenom ettsom
leverantörer det angivna antaletutöver kvalificerar sig, får den upphand-
lande enheten erbjuda alla lämna anbud.att

4 §
Paragrafen har lydelse. Om särskilda skäl föreligger fåren ny en upp-
handlande enhet vid förenklad upphandling skrivelse infordragenom
anbud från endast leverantör. Inför valet detta förfarande skall denen av
upphandlande enheten särskilt beakta huvudregeln i kap.l § eñerlevs.4att
Avsikten inte öka möjlighetenär frångå kravetatt på uppsökaatt att
konkurrens. Fördelarna med tillämpa förenklad upphandling, dvs.att ett
skriftligt förfarande, leverantörenär vid formell anbudsinfordranatt ären
osäker huruvida konkurrens föreligger. Andra leverantörer har iom
enlighet med 11§ lämna anbudrätt och dem prövade enligtatt 15 §
andra stycket.

Förfarandet får endast tillämpas särskilda skäl föreligger. Skälen tillom
den upphandlande enheten valtatt vända sig till endast leverantöratt en

skall dokumenteras.
Efter förebild de bestämmelser gäller vid förhandlad upphand-av som

ling föregående annonseringutan tröskelvärdena skallöver särskilda skäl
föreligga t.ex.:anses

Om det vid annonserad förenklad upphandling inte lämnats någraen-
anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud. gällerDet dock under
förutsättning de i förfrågningsunderlagetatt ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändras.
Om produkten eller tjänsten upphandlas användas enbart försom avses-
forskning, utveclding, studier eller experiment. forskning,Den ut-
veckling de studier eller experimentsamt skall utföras får inte skesom
ivinstsyfte.
Om det fråga varuupphandlingskontraktär gäller ytterligareom som-
leveranser från den ursprungliga leverantören. Dessa ytterligare leve-

skall avsedda antingen delersättning för eller tilläggranser vara som
till nuvarande leveranser. byteEtt leverantör skall medföra anskaff-av
ning tekniskt oförenligaär med de först anskaffade ellerav varor som
leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.
Värdet tilläggsleveransema får inte överstiga hälften detav av ur-
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börTilläggsleveransemavärde.upphandlingskontraktetssprungliga
tid år.längre 3inte änenavse

gäller tilläggs-eller tjänsterbyggentreprenadfrågadetOm är somom- ochleverantörenursprungligadentilläggstjänsterellerarbeten somav
föregåendeellerprojektetavseddadet förstomfattasinte enavav

omständigheter blivitoförutseddagrundpåupphandling, avsommen
frånupphandlingFörenkladutförande.för arbetetsnödvändiga samme

tilläggs-ellertilläggsarbetenaförutsättningske underfår attleverantör
skiljaskanolägenheterekonomiskaellertekniskaintetjänstema utan

sådanVidare fårupphandlingskontraktet.ursprungligadetfrån upp-
för bygg-nödvändigaabsoluttilläggsarbetena atthandling ske ärom

ab-tilläggstjänsternaeller ärslutförasskall kunnaentreprenaden om
slutfö-kunnaskallursprungliga tjänsternadeförnödvändigasolut att

överstigafår inteeller tilläggstjänstematilläggsarbetenaVärdet avras.
Tilläggsle-värde.upphandlingskontraktetsursprungligadethälften av

tid 3 år.längreinte änbör enavseveransema
arbetengällerbyggentreprenad eller tjänstvidupphandlingenOm nya- projektingående iarbetenupprepning ettenbartbestår avav ensom

upphandlingförenkladföremål förvarittidigare annonse-somensom
fåtttidigareleverantörtilldelasarbetenaoch upp-rats somsamma
får inteeller tjänsternaarbetenaVärdethandlingskontraktet. av

värde.upphandlingskontraktetsursprungligadethälftenöverstiga av
år.tid 3längrebör inte änTilläggsarbetena avse en

delvis i lOåterfinnslydelsen 4 §nuvarandeDen av

§5
förenkladformgivningstävling iframgårstyckeförstabestämmelsen attAv

Medkap. 4iakttagande lmedkap.enligt 6genomförasfårform av
andraellerarkitekttjänstertävlingförståsforrngivningstävlingskall omen

genomföras iskallTävlingenbilagan.avdelning 12 iAitjänster avsessom
ritningförvärvatävlandedefrånmöjlighetsyfte attarrangören enatt enge

utförandetgrund förtilltävlingsbidragliknandeeller något enavannat
uppgift.viss

kantröskelvärdenafonngivningstävlingarför övergällerreglerDe som
annonsering. Denochtävlingsreglerbeträffandevägledningtill t.ex.vara

förutsättningundermed vinnarenavtalfår tecknaupphandlande enheten
tävlingsreglema.framgårdettaatt av

och §§.återfinns i 6 7§lydelsen 5nuvarandeDen av
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Förfrågningsunderlag, ansökningsinbjudan, infordrande anbudav

6 §
dennaI paragraf samlas bestämmelserna förfrågningsunderlagetsom

innehåll. Första stycket Det stadgar förfrågningsunderlagetär nytt. skallatt
så tydligt möjligt och innehålla de krav och villkorvara som som avses

gälla för upphandlingen. deI allra flesta upphandlingar kan den upphand-
lande enheten på förhand klargöra vilka krav och villkor skall gälla.som

förfrågningsunderlagEtt bör innehålla följande:
allmän orientering uppdragets huvudsakliga innehåll,en om-

de administrativa bestämmelser gäller för upphandlingen, t.ex.som-
kontaktpersoner, för märkningsätt anbud,av

kravspecifikation i form beskrivningar eller programhandlingaren av-
uttryckt företrädesvis i funktions- eller prestandatermer och
de kommersiella villkor gäller för den aktuella upphandlingen,som-
såsom betalnings- och leveransvillkor m.m.

Bestämmelsen i andra stycket återfinns1 i den nuvarande lydelsen 3 §av
tredje stycket första meningen.

I andra stycket 2 återfinns den nuvarande lydelsen 3 § tredje stycketav
andra meningen. Telegram har strukits eftersom metodentextenur anses
ålderdomlig. Istället har införts möjligheten lämna anbud med elektro-att
nisk vilket skall bekräftas omgåendepost egenhändigt under-genom en
tecknad handling. Med egenhändigt undertecknad handling ettavses
komplett egenhändigt undertecknat anbud eller egenhändigt underteck-en
nad handling refererar till det tidigare översända anbudet. Om anbudetsom
skickas i sin helhet skall detta med det anbudöverensstämma skickatssom
med telefax eller elektronisk Anbudsgivaren löper risken förpost. att ett
anbud inte kommer fram i tid eller ordning.rätt rätt

Andra stycket 3 med denöverensstämmer nuvarande lydelsen 5 §av
första stycket, första meningen och andra stycket 4 denmotsvarar nuva-
rande lydelsen 5 § andra stycket.av

Andra stycket 5 Stycket stadgarär det skall framgånytt. förfråg-att av
ningsunderlaget den tid beräknas löpa från det avtal upphand-attsom om
lingen sluts till det leverans eller tjänst påbörjasatt implemente-av vara
ringstid. I de flesta fall den upphandlande enheten den behövervet när en
viss eller tjänst. Det underlättar för leverantören på tidigtvara att ett
stadium få reda på hur lång tid han har på sig förbereda leverans.att en
Vid till exempel byggentreprenader, enligt 6 kap. kan uppgå tillsom
avsevärda belopp, måste den upphandlande enheten inte sällan kontraktera
underleverantörer, anställa personal och anskaffa maskiner. leve-Anser

han interantören inom denatt tiden hinner anskaffa behövligautsatta
kan han avstå från lämna anbud. På så fåratt också denresurser sätt

upphandlande enheten in anbud från leverantörer med säkerhetstörresom
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imple-långtid. Hurleverera påförbehövs utsatthar de attresurser som
upphandlingtillupphandlingfrånmåstementeringstiden bör avgörasvara

utgångspunkti kap. 41med
förfrågningsunderlagetstadgar detochAndra stycket 6 är attnytt av

tillämpas.anbud kommerför prövningform attframgå vilkenskall somav
skalldenskallupphandlande enheten antadenHärmed att omangeavses

denellerfördelaktigtekonomisktanbudden leverantör är mestvars
med lägst pris.anbudlämnarleverantör som

andra stycketlydelsen 12 §nuvarandedenåterfinns istycketAndra 7 av
lydelsenföreslagnadenisista meningentredje meningen. Denandra och
enhetenupphandlandedenhuwdregelnsåtillvidaändrats ärhar attatt

särskildaEndastangelägenhetsgrad.utvärderingslcriteriemasskall omange
Anbudsgi-detta.underlåtaenhetenupphandlandefår denskäl föreligger

förerfordrasdekalkylerakunna attskall bättre upp-resurser somvama
avseendeställerenhetenupphandlandeden t.ex.kriterierfylla de som

underlättas inteanbudenAnbudslämnandet och prövningenkvalitet. omav
utvärderingslniterieralltför många anges.

och tjäns-kompliceradeteknisktföreligga vidkanSärskilda skäl varu-
fastställa varkenförhandpåmöjligtdet intedärteupphandlingar är att

teknikupp-s.k.Vid dessautvärderingskriterier.kravspecifikation eller
finns påinteenheten någotupphandlandeanskaffar denhandlingar som
hur denosäkerhetupphandlingardessaråder imarknaden. Det omen
enhetenupphandlandehos denbehovavseende vissttekniska lösningen ett

tillgodoses.kan

§7
återfinns be-lydelsennuvarandebeteckning. denIParagrafen har bytt

lydelsennuvarandeandra meningen. Denstycketförstastämmelsen i §5
återfinnsi 12§7av

8 §
stadgarstyckeförstaBestämmelsenslydelse. atthar fåttParagrafen en ny
enligt 4 §skrivelseellerförfrågningsunderlag,framgåskalldet annonsav

ochförhållandenupplysningarkan lämnaleverantörenpå vilket sätt om
ställerenhetenskall,enhetenupphandlandedenne. Denkrav rör omsom
fjärdeandra ochförsta,13 §med anledningleverantörenkrav på av

kan lämnahur leverantörenutgångspunkter,eller andrastyckena ange
referenserbevis, intyg,sigkandetta. Detupplysningar röra m.m.omom

fjärde stycket.lydelsen 9 §nuvarandeåterfinns i denstycket 1Första av
gäller dåstycketandrakap. 18 §återfinns delvis i 1stycket 2Första men

såtillvidaskillnaddockfinnskap. attenligt 2-5 Detupphandlingendast en
leve-avseendeoch intygtill enbart bevisbegränsasstycket inteandra 2
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finansiella ochrantörens ekonomiska ställning tekniska förmåga ochsamt
kapacitet.

Den nuvarande lydelsen 8 återfinns§ i 1 § andra stycketav genom en
hänvisning till kap.1 21 första§ och andra styckena.

9 §
Paragrafen har fått lydelse. Bestämmelsen Förenklad selektiven ny avser
upphandling. Utöver det stadgas i 8 § skall ansökningsinbjudansom av

framgå den dagäven då ansökan lämna anbud skall ha kommitattom
in. Enligt första stycket 2 skall det framgå hur många leverantörer som
skall lämna anbud.

Av paragrafens andra stycke framgår ansökningstiden skallatt vara
skälig dock aldrig kortare dagar.15 Syftetän med detta främja denär att
anbudskonkurrens begränsas det selektiva förfarandet.som annars genom

Enligt tredje stycket skall antalet leverantörer får lämna anbudsom
bestämmas med hänsyn till det upphandlas ocharten tillräck-av som vara
ligt för uppnå effektivstort konkurrens.att Antalet leverantörer skallsom
inbjudas lämna anbud tordeatt variera från bransch till bransch beroende

föremålet för upphandlingen. Antalet leverantörer erbjuds lämnaav som
anbud bör dock aldrig, flera leverantörer finns, färre änom tre.vara

Nuvarande lydelse 9 § återfinns i 13av

Publicering elektroniski databasav annons

10 §
Paragrafen har fått lydelse. Det första stycket första meningenen ny
ålägger de upphandlande enheterna infordra skriftliga anbudatt genom
publicering i elektronisk databas godkänts tillsyns-av annons en som av
myndigheten. Paragrafen tillämplig vid förenkladär upphandling.

Tillsynsmyndigheten skall godkänna de databaser, i enlighet medsom
de objektiva kriterier tillsynsmyndigheten har uppställt, kansom anses
uppfylla krav på allmän spridning upphandlingsannonser bland leve-av

i aktuell bransch.rantörer Databasen skall så välkänd denattvara upp-
handlande enheten publicera sin upphandlingatt uppnår tillräckliggenom
konkurrens och öppenhet. Att enheten lägger på sinuten en annons egen
hemsida kan i allmänhet inte tillräcklig åtgärd.anses vara en

Första stycket andra stadgarmeningen komplement till denatt som
obligatoriska annonseringen får den upphandlande enheten infordra anbud

skrivelse eller på Med annatsätt. sättannatgenom tidnings-t.ex.avses
anslag på anslagstavlor eller på enhetens hemsida.annonser, annons egna

Enligt första stycket tredje får dettameningen dock tidigast göras samma
dag publicerades i den elektroniska databasen.som annonsen
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skallutformningvidstadgarstyckeandraParagrafens att annonsens
skalltill kap. 4 §1Hänvisningenkap. 4beakta 1särskiltenheten ses

upphand-offentligvid allregel gällerdennaeftersompåminnelsesom en
ling.

listatillhandahållatillsynsmyndigheten överskallstyckettredjeEnligt en
de kriterieråterfinnasbördatabaser; Härelektroniska ävendessa som

databaserna.elektroniskagodkännandet deförgäller av
återfinnsi 14lydelse 10 §Nuvarande av

§11
harleverantörerallaförtydligarlydelse. DenfåttParagrafen har atten ny

förenklad selektivviddock integälleranbud.lämna Detta upp-rätt att
handling.

och §§.återfinns 16i 15§Nuvarande lydelse l1av

anbudöppnandeochMotagande av

§12
återfinns be-lydelsennuvarandedenbeteckning. IParagrafen har bytt

istämmelsen 7
ochåterfinns i 18 §stycketförsta§lydelsen 12nuvarandeDen av

återfinns i 6styckenatredjeandra samt

på leverantörenfår ställasKrav som

13 §
lydelse.delvis DenfåttochbeteckningParagrafen har bytt nuvaran-nyen

13 §nuvarande lydelsenbestämmelsen i 9 Denåterfinnslydelsende av
ändrad i 19delvisåterfinns i

hanfår uteslutasleverantörstyckeförstaparagrafens 4I att omanges en
harTill dennayrkesutövningen.fel itill allvarligt textskyldigsiggjort

detta.kan visaenhetenupphandlandeden"ochtillägg gjortsföljande
motsvarigheti kap. 17lhar sinTillägget

full-inteleverantörerutländskastadgasstycketförsta 5 ävenI att som
fåreller Sverigelandet iavgiftsskyldighet i detskatt- ochsingjort egna

Ändringen motsvarighethar sinupphandling.deltagande ifrånuteslutas en
kap. 17i 1

för denföreträdarestadgasstycke DärandraParagrafens attär nytt.
leverantörenshandlar på ävenvägnareller någonjuridiska sompersonen

upphandlingendeltagande ifrånuteslutsföranleda leverantörenkan omatt
medSyftetföreligger.ochstycket 3 4förstaiförhållandede angessom
denåtgärderleverantörer. Deoseriösaundvikabestämmelsen är att som
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upphandlande enheten vidtar och de krav enheten uppställer skall vara
proportionerli i förhållande till det upphandlas.ga som

14 §
Paragrafen har bytt beteckning från 10 § till 14 Följdändring har skett
med anledning ändringar i 13 Den nuvarande lydelsen 14 §av av
återfinns i 20

Prövning anbud och ansökningarav

§15
Paragrafen har delvis fått lydelse såtillvida den innehåller regleratten ny

prövning ansökningar lämna anbud förenkladvid selektivattom av om
upphandling. Första stycket andra stadgarmeningen den upphandlandeatt
enheten inte får anbud kommitpröva in för det intesent, ärsom om
uppenbart förseningen skett leverantörens vållande.att Vadutan som avses

omständigheter forceär maj eure-karaktär.av
Alla andra anbud och ansökningar skall enligt andra stycketprövas om

inte följer tredje stycket, 14, 16 andraannat stycket eller 17av
Tredje stycket Den upphandlandeär enheten fårnytt. inte vid förenklad

selektiv upphandling anbud lämnatspröva leverantörett som av en som
kvalificeratinte sig i enlighet med de krav uppställts i ansökningsin-som

bjudan.
Den nuvarande lydelsen 15 § återfinns i l § hänvisning tillav genom en

kap.1 24

16 §
Paragrafens första stycket har fått lydelse. syfteI undvikaatt atten ny
upphandlingskontrakt endast tecknas med den leverantör har längstsom
erfarenhet eller finansiella tyngdstörsta skall tvåstegsförfarandeett även
tillämpas vid förenklad upphandling. Det anbud skall antas som synes vara
det bästa i den aktuella upphandlingen Vilket inte behöver avhängitvara
leverantörens finansiella styrka Motsvarande bestämmelse finns i 1m.m.
kap 20 Ett tvåstegsförfarande innebär den upphandlande enheten iatta
två anbudsgivamaseparata steg prövar uppfyller de krav ställs påom som
leverantören, respektive anbudet uppfyller ställda krav Prövning-om m.m.

leverantörens kvalifikationer respektive anbudet kan pågå parallellt.en av
Den upphandlande enheten får dock inte i anbudsutvärderingen beakta
leverantörens kvalifikationer och vise versa.

Om anbud visar sig prismässigtett helt oacceptabelt, dvs. vidavara
överstiger den upphandlande enhetens budget för upphandlingen, behöver
enheten inte leverantören uppfyllerpröva ställda krav.om
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till kvalifika-tillbakabehov kunnakan finnas berättigatDet attett av
teknikupphand-teknikupphandlingar. Medkalladetionsfasen vid bl.a. så

produkt inteanskaffarupphandling där enhetenling sådan en somavses en
upphandladeutvecklas denupphandlingstillfállet skallfinns vid utan av

fall kunnabehöver i dessaupphandlande enhetenleverantören. Den
och ekonomiska förutsätt-har de tekniskaanbudsgivarekontrollera om en

produkten.leverera den föreslagnaför fram ochkrävsningar att tasom
andra stycket.nuvarande lydelsen 11 §återfinns i denAndra stycket av

13 §de fysiskasåtillvidatillägg har gjortsEtt att angespersoner somom
i 13 §till de omständigheterskyldigandra stycket gjort sig angessom

förkasta leverantö-upphandlande enhetenfår denförsta stycket och3
anbud.rens

lydelsen § återfinns i 22nuvarande 16Den av

§1 7
bestämmelser fanns i 9 §Liknandehar fått lydelse.Paragrafen en ny

kommunalaoch i detUpphandlingsförordningen 1986:366 18 § upp-
handlingsreglementet.

finns avseendeRegler jävinnehåller regler jäv.stycket 1Första omom
medför dockparagrafenförvaltningslagen. Denmyndigheter i attäven nya

skall iakttakap. LOU:supphandlande enheter enligt 6 LOUalla ärsom
fördet finns riskförkastasanbud skall dock endastjävsregler. Ett om

ske enskiltdärmed i varjesärbehandling. bedömning måsteotillbörlig En
leverantör inteUteslutandeiakttagande kap. 4fall med 1 somav enav

kan stridaupphandlingsärendet,fördelar medverkan ierhållit sin motp.g.a.
likabehandlingsprincipen.

fårupphandlande enhet intestadgasförsta stycket 2I anta ettatt en
utlovatlämnat,hans haranbudsgivaren eller någon påanbud vägnarom

till den beslutarotillbörlig belöningellereller erbjudit muta somannan
mutbrottupphandlingsärendet. Reglerhandläggningeneller deltar i omav

brottsbalken.respektive kap. §återfinns kap. 2 § 17 7i 20
återfinns inuvarande lydelsen § 2317Den av

18 §
lydelsenden nuvarandebeteckning. Beteckningen iParagrafen har en ny

12är

19 §
Nuvarande beteckningdelvis ändrats.Paragrafen bytt beteckning ochhar

Ändringen dokumentationsplikten.innebär skärpning13är aven
betydelse vidförekommitvad övrigtSamtliga beslut och i upp-avsom

innebärSkärpningenskall dokumenteras.handlingsförfarandet ävenatt
skall dokumenteras.direktupphandlingar
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20 §
Paragrafen har bytt beteckning. Bestämmelsen återfinns i i den13 §
nuvarande lydelsen.

21 §
Paragrafen Sådana omständigheter kan sakligaär utgörany. som anses

och föranledaskäl avbrytande kan inga eller endast anbudett att ettvara
har inkommit uppfyller ställda krav, elleringen endast anbudettsom
ligger enhetensinom budgetramar för upphandlingen, politisken ny

har tillsatts föredrarmajoritet egenregi framför entreprenad, domstolssom
dom upphandlingen skall vid force majeuregörasatt om, m.m.

den regin medOm internt anbud vinner anbudstävlan kom-ettegna en
beslut det interna budet juridiskt jämställaett att anta att sett attmer vara
avbrytandemed upphandlingen. beror på juridiskDetett attav en person

kaninte teckna juridiskt bindande avtal med sig själv. Valet det internaav
anbudet, har offentligvunnit upphandling, sakligt förskälutgör ettsom en

avbryta upphandling.att en
omständigheterDe såsom sakliga skäl, skall välgrunda-som anges vara

de för inte skada leverantörernas tilltro till den upphandlande enhetensatt
upphandling. upphandlande enhetEn skall, den påbörjar upphand-när en
ling, ha mål upphandlingen fullföljas.skallattsom

Särskilda bestämmelser

22 §
Paragrafen har bytt beteckning. nuvarande beteckningenDen 16 Ettär
tillägg har gjorts till första stycket Tillägget innebär de bestämmelseratt

undantagoch särskilda för 4 kap. skall tillämpliga vidär ävensom vara
upphandling s.k. B-tjänster.av

24 §
det gällerNär avtal sträcker sig längre tid, ramavtal, kanöver t.ex.som en

ändrade förutsättningar innebära det finns berättigade skäl vidtaatt att
justeringar i redan upphandlade avtal. Sådana förändringar avtali ärett

betraktainte avtal måste upphandlas på kanDetatt nytt. t.ex.som nya som
handla teknisk utveckling produkter under avtalstiden eller snabbtom av
sjunkande marknadspriser jämför med avtalslagen.36 § upphand-Den
lande enheten skall vid överenskommelsen iaktta kap.1 4
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7 kap.

1§

första stycke framgårParagrafen delvis bestämmelsensAvär attny.
kan begära överprövningdet inte bara leverantör ävenär utanen som

Konkurrens- och upphand-branschorganisationleverantörens samt
här sammanslutninglingsverket. Med branschorganisation avses en av

beträffandedefinitionen leverantörleverantörer. kap. § har 7I l 5 av
sammanslutningb och a-b utvidgats tillkap.1-2 10 ävenatt avse en

leverantörer.av
liditför enskild leverantörs talerättskaderekvisit gällerDet ensom

sammanslutninggäller föreller kan komma lida skada ävenatt en av
ha lidit skada eller kommaSammanslutningen skallleverantörer. anses

eller kan kommadess medlemmar har liditlida skada attatt om en av
lida skada.

sammanslutningen harfå överklaga räcker det inteFör att ta-att
processbehörig. Rekvisitendessutom ochlerätt. Den måste parts-vara

partsbehörighet krävsfinns kap. rättegångsbalken.för detta i 11 2 § För
processbehörighet för-sammanslutningen juridisk Föräratt person.en

föraställföreträdare kandet finns behörigutsätts att sam-en som
manslutningens talan.

2a§

ochförsta stycket stadgas Konkurrens-Paragrafen Iär att upp-ny.
till länsrätten får ansöka åtgärderhandlingsverket i framställning omen

andra styckemarknadsskadeavgift. bestämmelsensenligt b § dvs. I2
,

marknadsskadeavgift.får ansökanberörd leverantör göraatt omanges
leverantören lidit ellerberörd leverantör inte endastMed attavses

upphandlande enheten brutitlida skada till följd denkan komma att av
kanb leverantörLOU på det i 2 En ävensättmot varasom anges

direktupphandlingtill exempel fråga otillåtenberörd det är enom om
upphandlings-grund det skett någotoch leverantören har, på inteattav

upphandling.förfarande, haft möjlighet delta i Förinte någon att en
har tillräckligaleverantören allmänttalerätt torde dock krävas settatt

byggentreprenadtjänst ellerkvalifikationer för levereraatt aven vara,
anskaffning och möjligheternaifrågavarandedet slag attattavsersom

heltgenomförd upphandling inte framstårkorrektvinna på sett somen
utsiktslösa.

beslut ansöka åtgär-kap. följer verkets inte16 §Av 7 attatt om
missnöjdleverantörenligt b går överklaga. Dender 2 § inte äratt som

leve-subsidiära talerätt. Medsådant beslut får själv utnyttja sinmed ett
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på det gäller mål överprövning,rantör sätt näravses, samma som om en
sammanslutning leverantörer.av

tredje framgårAv stycket ansökan marknadsskadeav-att en om
gift skall inom två år efter den tidpunkt då avtal upphandling-göras om

slöts eller upphandlingsärendet på slutförts. Preskriptions-sättannaten
börjar fråntiden löpa avtalstidpunkten eller den tidpunkt då på-att en

adbörj upphandling avbröts.

2b§

Paragrafen marknadsskadeavgift skall kunnaFör utdömasär attny.
krävs uppsåt eller oaktsamhet hos den upphandlande enheten eller den

handlat på den upphandlande enhetens kan frågaDetvägnar.som vara
förtroendevald, anställd eller konsult. uppsåt skallFört.ex. attom en

för handen krävs avsiktligt handlande från den handlat påettvara som
den upphandlande enhetens i syfte begränsa urvalet leve-vägnar att av

och därmed begränsa konkurrensen. handlar medvetnaDetrantörer om
eller oaktsamma överträdelser innebär väsentliga brott kravetmotsom

affärsmässighet ochpå de övriga principerna i kap1 4 Men även
överträdelse andra bestämmelser i LOU annonseringsreg-t.ex.av som
lema kan innebära den upphandlande enheten i väsentligt hänseendeatt
brutit LOU.mot

Marknadsskadeavgift skall reserverad för allvarliga regel-vara
överträdelser. Ett sådant beteende typiskt skadligt för tilltron tillär sett

offentligaden upphandlingen.
inte möjligt exakt deDet olika situationer då marknads-är att ange

skadeavgift skall kunna utgå enligt bestämmelsen. Vissa typsituationer
kan dock anges.

l upphandlandeDen enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav
gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling och det står klart atten
den organisation genomfört upphandlingen upphandlandeärsom en
enhet och det inte föreligger något legalt undantag från skyldighetatt

infordra anbud.att
2 Den upphandlande enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav

fram otillbörligttagit styrande kravspecifikation så bara den leve-atten
velat kunnat komma fråga.irantör som man gynna

3 upphandlandeDen enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav
utformat godtyckliga och utvärderingskriterieroprecisa rangord-utan
ning så endast leverantörviss kunnat komma ifråga.att en

4 upphandlande enheten har uppsåtligen ellerDen oaktsamhetav
manipulerat anbudsprövningen ändra kvalifikationskravpåattgenom

344



SOU 1999: 139 örfattningskommentarF

eller utvärderingslcriterier jämfört med vad angivits i förfrågnings-som
underlaget.

5 upphandlandeDen enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav
antagit anbud har kommit in för och anbudsgivarenett har intesentsom
kunnat förseningenvisa inte berott på anbudsgivarensatt vållande.

6 Den upphandlande enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav
antagit anbud har lämnats någonett jävig och det funnitsärsom av som

förrisk otillbörlig särbehandling.
7 Den upphandlande enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav

antagit anbud från någon lämnat, utlovat eller erbjuditett mutasom
eller otillbörlig belöning till den beslutar eller delar hand-iannan som
läggningen upphandlingsärendet.av

8 upphandlandeDen enheten har uppsåtligen eller oaktsamhetav
underlåtit aktuell upphandling enligt bestämmel-att annonsera en som

i kap.2 6 skallserna annonseras.-
En överträdelse kan begången oaktsamhet denanses av om upp-

handlande enheten eller den handlar på den upphandlande enhetenssom
rimligtvis borde ha förutsettvägnar handlandet skulle ha negativaatt

verkningar på marknaden för offentlig upphandling eller enskild le-en
Bristande kännedomverantör. regelverket inget försvar förärom en

överträdelse.

2 §c
Paragrafen förstaI stycket föreskrivsär marknadsskadeavgiftattny.
skall fastställas till lägst fem kronor och högst fem miljoner kro-tusen

eller till högre belopp dock inte överstigande 20ettnor procent av an-
skaffningens värde. ankommerDet på sökanden i mål mark-att ett om
nadsskadeavgift utforma yrkandet till bestämt belopp ochatt ettavse

vilka omständigheter åberopas till stöd för detta. Det ocksåärange som
sökandens uppgift frambringa utredning rörande de förhållandenatt

skall läggas till grund för avgiftens storlek. Det torde likheti medsom
vad gäller vid talan konkurrenskadeavgift enligt konkurrensla-som om

inte finnas något hinder Konkurrens- och upphandlingsver-mot attgen
ket höj yrkat belopp omständigheter viktett kommer framer om nya av
under Avgiften kan således bestämmas till mycket högreettprocessen.
belopp fem miljoner kronor.än kap.Av 17 3 § rättegångsbalken följer

avgiften fårinte bestämmas till högre beloppatt vad yrkatsän som av
sökanden.

förstaAv stycket framgår2 marknadsskadeavgift skallnär på-att
föras skall särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen ochtas är om
det fråga beteende.är Avgiften skall bestämmasett påupprepatom ett
sådant den verkar avhållandesätt på den upphandlandeatt enheten i
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fråga och avskräckande på andra upphandlande enheter. Vid bestäm-
mandet marknadsskadeavgiftens storlek det given utgångs-ärav en
punkt den upphandlande enheten uppsåtligen eller oaktsamhetatt iav
väsentligt hänseende brutit kap. ellerl 4 § någon bestäm-mot annan
melse i LOU. En överträdelse träffas inte marknads-naturav annan av
skadeavgift.

detNär gäller allvarligheten i överträdelsen detmåste göras en
bedömning de skadliga effekterna på marknaden såväl för denav upp-
handlande enheten själv, andra upphandlande enheter och leverantörer-

inom viss bransch. Det liksom fastställandevid konkurrens-ärna en av
skadeavgift enligt konkurrenslagen svårt exakt beräknaatt mera om-
fattningen konkurrensskador. ekonomiskEn realistisk bedömning ärav
eftersträvansvärd. Föreligger bevissvårigheter har domstolen möjlighet

enligt kap35 § rättegångsbalken5 skatta skadan till skäligt be-att ett
lopp.

upphandlandeEn enhet visserligen har reglerna påöverträttsom
allvarligt upphör med överträdelsensätt sedan det påtalatsett men som
Konkurrens- och upphandlingsverket, samarbetar väl med verketav

under utredningen, har begränsad medverkan i överträdelsen ochen om
den upphandlande enheten har ålagts betala skadestånd föratt överträ-
delsen bör kunna påräkna mildare behandling vid bestämmandeten av
avgiftens storlek.

andraAv stycket framgår avgift fårinte påföras för åtgärderatt
omfattas föreläggande har meddelats vid vite enligtettsom av som

denna lag. Samma överträdelse kan således inte träffas både vi-ettav
tesföreläggande och marknadsskadeavgifi.

tredjeAv stycket framgår avgiften tillfalleratt staten.

3 §
Paragrafen har fått tillägg såtillvida åtgärder med avseende på b2ett att
§ marknadsskadeavgift fårinte slutligt så länge medlingsför-avgöras
farande enligt 12 och 13 pågår.

6 §
Paragrafen delvis Av andra stycket framgår skadeståndet skallär attny.
omfatta med hänsyn till kostnader och utebliven skäligtvinst beloppett
till följd den skadeslidande leverantören felaktigt gått misteattav om

upphandlingskontrakt. Bestämmelsen syftar till klargöra denett att att
ersättning skall kunna utgå enligt detta lagrum det positiva kon-ärsom
traktsintresset. förhållandeI till den nuvarande lydelsen emellertidär
möjligheterna erhålla skadestånd begränsade till med hänsyn tillatt ett
kostnader och utebliven vinst skäligt belopp. skadelidandeEn leveran-
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for-för skada. Om hanskall vidta skäliga åtgärder begränsa sintör att
förlusten. Ska-själv bära motsvarande deldetta får han avsummar en

med hänsyndet oskäligtdeståndet skall därutöver kunna jämkas ärom
ska-förutse och hindraupphandlande enhetens möjlighetertill den att

omständigheterna övrigt.dans uppkomst och i

8 §
föreslås be-med vadParagrafen överensstämmelsedelvis Iär somny.

preskriptionstiden till två år.marknadsskadeavgift förlängsträffande
domstol två år frånskall väckas vid allmän inomTalan skadeståndom

talan tid,upphandlingen slöts. Väcks inte iden dag då avtal är rät-om
till skadestånd förlorad.ten

9 §
Konkurrens- ochbestämmelsen stadgasParagrafen delvis Iär attny.

upphandlingenden offentligaupphandlingsverket tillsynutövar över
regelefterlevnadkontrollTillsynenenligt denna lag. utövas genom av

effektiv offentligförutsättningarna förfrämjandeoch enavgenom
upphandling.

10 §
upphandlande enhetParagrafen delvis Enligt bestämmelsen ärär enny.

ochKonkurrens-tillhandahålla de upplysningarskyldig att upp-som
för offentlig upphand-för tillsyn. Nämndenhandlingsverket begär sin

upphandlingsverket.ochling har bytts Konkurrens-ut mot

§10 a
och upphand-Konkurrens-Paragrafen första stycket stadgasIär attny.

förelägga upphand-lingsverket får föra talan vid länsrätten att enom
kapstrid med 4 §beteende står i 1lande enhet inteatt ett somupprepa

kan bli till-lag. Bestämmelsenbestämmelse i dennaeller någon annan
saknas förutsättningartillsynsmyndigheten bedömer detlämplig när att
marknadsskadeavgifttalanframgång länsrätten medvinna iatt en om

sanktionsfonnValet gi-grund de bevislcraven.på angivna görsavav
skadelidande le-omfattning och denutifrån regelöverträdelsensvetvis

överträdelsefrågasituation. Om det ärverantörens som uppre-om en
blir bedömningen strängarepats

subsidiärt kanberörd leverantörstycket stadgasandraI att en
beteende står i stridföra talan föreläggande inte ettatt somupprepaom

bestämmelse i LOU.med kap eller någon1 4 § annan
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tredje stycket stadgas preskriptionstiden från tid-I två år denäratt
punkt då avtal upphandling slöts eller upphandlingsärendet på annatom

slutförts.sätt

10b§

Paragrafen första stycket länsrätten får förenaI stadgasär att ettny.
föreläggande enligt med ankommer Konkurrens- och10 § vite. Det påa
upphandlingsverket eller föreläggandeberörd leverantör visaatt att ett
enligt behöver förenas med storlek fastställs länsrät-10 § vite. Vitetsa av

Vitet förhållande till den upphandlande enhetens ekonomiskaisättsten.
förhållanden och till omständigheterna kan leda tilli övrigt antas attsom
föreläggande följs. finns lagenRegler viten i 1985:206 viten.om om

andra stycket föreskrivs Konkurrens- upphandlingsverket fårI ochatt
förena föreläggande enligt 10 § med vite. Verket har härvidett utrustats

förmåmed möjlighet med hot vite upphandlande enhetatt atten enom
efterkomma föreläggande tillhandahålla de upplysningar verketett att som

för tillsyn.begär sin
stycket föratredje verket eller berörd leverantör får talan vidI sägs att

utdömande förelagts med dennalänsrätten vite stödom av som av para-
graf. bestämmelsen såväl upphandlingsverketGenom Konkurrens- ochges

berörd leverantör i princip avgörande inflytande detöver ärettsom om
påkallat viten dömsatt ut.

16 §
Paragrafen Beslut Konkurrens- upphandlingsverketoch enligt 10är ny. av

och sådant godkännande kap. får§ i 6 3 och överklagas10som avses
förhållandettill länsrätten. andra beslut verket enligtDet LOU inteatt av

får överklagas innebär beslut verket enligt 2 § intet.ex. att ett attav a
ansöka marknadsskadeavgift kan överklagas.inteom
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särskildaoch yttranden SOU 1999: 139Reservationer

och särskilda yttrandenReservationer

från ledamotenSärskilt yttrande och reservation
G. Ericson mpGunvor

Särskilt yttrande

Allmänt i texten

kan bidra till tillväxt.Genomgående så talas upphandlingi texten attom
självändamål denviktigt tillväxt i sig inteDet poängtera årär ettatt att om

till ekologiskt ochkommit till på sådant den bidrarinte sätt ettett att
hållbart samhälle.socialt

andra skrifter förekommer ordet sysselsättningSom i så många trots
arbetstillfällen och möjlighet till försörjaegentligenatt attman menar

fortfarande kvar.På flera ställen har det ändrats finnssig. i texten men
destruktivt uttryck eftersom detordet sysselsättningJag är ettattmenar

enbart sysselsätta människor med aktivitetersociala målet inte är att att
försörjadem möjligheter sig.attutan att ge

Organisation tillsynav

upphandlingstillsynenföreslår organisations modell därKommittén 3
föredragit modell medsamordnas med konkurrensverket. hade 4Jag ett

heltupphandlingsverk problematiken föreslåinser ett nyttatteget men
myndighetstatligt verk stället för nämndmyndigheten NOU.i En ärny

utanför Stockholm utlokaliseradock betydligt enklare placera än attatt
och det finns behov föra myndigheterbefintliga verksamheter att utav

samband med försvarsomstrukture-delar landet inte minst itill övriga av
ringarna.
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Upphandlingsverket skulle kunna bli den för tillsynsmyndig-nystart
heten behövs för lyfta fram och utveckla upphandlingsfrågornaattsom

verktyg för långsiktigtnå ekologiskt och socialt hållbartett att ettsom
samhälle. Risken finns upphandlingstillsynen inom konkurrensver-att
ket drunknar deni övriga verksamheten och enbartLOUatt man ser

konkurrenslag istället för procedurlag för effektivsom en en en upp-
handling där konkurrens självklar del de olika samhälleliga målär en av

vill arbeta för.som man
kan dock i nuläget ändå ställa bakomJag mig organisationsmodell 3

eftersom det föreslås ledningsorganisation och i Danmarkatten ny man
har goda erfarenheter liknande modell. Ledningsorganisationen förav
det konkurrens och upphandlingsverket utformastänkt medär attnya

lekmannastyrelse eller besluts- försärskilt eller insynsorgan verk-etten
samheten. förordarJag styrelse för det ska finnas beslutsmöjlig-atten
heter och demokratisk insyn verksamheten.i Ett rådpartsammansatt
tenderar få rollen referensgrupp beslutande möjlig-att utanmer som en
heter.

LOU Kapitel 6

Kommittén har under det halvår vi parlamentariker med ordent-varit inte
ligt hunnit diskutera ändringar kapiteli kanske det ytterligare änd-är
ringar behöver mig det inte självklart reglerna behö-Förgöras. är attsom

lika och under tröskelvärdena. upphand-Det viktigasteöver är attver vara
ling ska kunna fungera förverktyg nå samhälleliga målett attsom som

ekologisk hållbar miljö, konkurrens, jämställdhet och antidiskrimine-t.ex.
ring.

Reservation

Preskriptionstid

Förslaget tidsfristen för begära skadestånd ska utökas till två åratt äratt
inte bra. Då den vanligaste avtalstiden räckertvå-tre år det med årsär ett
tidsfrist. förlänga tiden skulle innebära osäkerhetAtt och allsinteatt man
hinner åtgärda eventuella fel upphandling påbörjas.innan nästa
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Marknadsskadeavgift

För miljöpartiet de viktigt de mjuka delarna lyfts fram såär att att man ger
chansen utbildning och kunskap innan slår tillgöra rättatt genom man
med straffsanktioner. marknadsskadeavgiftenJag behövsattanser som en
ytterlighetsåtgärdnmen mig skrivningen hur ska kunnamotreserverar man

denna avgift. det räcker med detJag står marknads-ta ut att att attanser
skadeavgiften bör lägst kr och högst fem miljoner kronor.5000vara

därutöver kunna högre belopp dockAtt inte överstigandeta ut ett
anskaffningens20% värde onödigt hårt och kan motverkaärav upp-

handling.

Reservation från ledamöterna Gunnel Bengtsson

c och EricsonGunvor G. mp

Förbud överklagandemot

kap. reglerasI LOU 7 överprövning, skadestånd vid överträdelsem.m. av
lagens bestämmelser. föreliggande delbetänkande föreslås bl.a.I att
kretsen med påkalla utökas. kvarståröverprövning Däremot 7rätt att m.m.
kap. § med förbud överklagande5 med stöd kap. kommunalla-10mot av

Enligt vår åsikt det medborgerlig och demokratisk rättighet fåär attgen. en
lagligheten kommunalai beslut, bör inskränkas.intepröva Dennasom

rättighet bör gälla också upphandlingsbeslut. kommunala beslut kanAtt
efter lag inte unikt. Prövningar upphandlingsären-prövas än ärmer en av

den enligt LOU och laglighetsprövning enligt kommunallagen sker ifrån
helt olika utgångspunkter.
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från ledamotenReservation och särskilt yttrande
Gunnel cBengtsson

Reservation

Preskriptionstid

skadestånd föresla-föreslås tiden för såväl talanbetänkandetI att om som
Preskriptions-framställning marknadsskadeavgift ska två år.varagen om

tillva-skall mellan leverantörernas möjlighettiden avvägning attvara en
upphandlande enhetenoch samtliga densin intresserättrata parters attav

nuvarande ska talan skadeståndi upphandling. LOUIrätt nästagör om
har dom uttalatväckas inom år, LOU kap. Svea i7 8 Hovrätt attett en

ettårsfristenrättsmedelsdirektivet ochtalefristen på år inte strider1 attmot
perspektiv. Avtal gällerheller orimlig gemenskapsrättsligtinte är sett ettur

upphandlandeväsentligt upphandling påbörjasofta två år. Det är när attny
anmärkning. preskrip-enhet förra upphandlingen skedde Enutanvet att

därför gälla också i fortsättningen.tionstid på år bör enligt min meningett
betänkandet till förmån förmig förslagen iJag attmotreserverar

laglighets-kommunala beslut också upphandlingsärenden skall kunnai
preskriptionstiden förenligt kommunallagens kap. och10prövas att

marknadsskadeavgift fort-skadeståndstalan och framställning ävenom
tillsättningsvis år.sätts ett

Särskilt yttrande

reglerupphandling, började gälla 1994.offentlig LOU, NyaLagen gerom
har ocksåosäkerhet tillämpning och tolkning.inledningsvis Dettaen om

beaktande detta ochgällt LOU, dessutom upplevts snårig. I attavsom som
årligenfinns upphandlande enheter,det uppskattningsvis l0 000 görsom

upphandlingar det förvånandeoch mindre inte200 000 större är omca
direktupp-felaktigheter har skett. Särskilt anmärkningsvärtmånga är när

bestämmelserna.handling skett i direkt strid med
upphandlingförbättra effektiviteten offentligiBästa ärsättet att ge-

förbättrade upphandlingsrutiner.utbildning och rådgivning samtnom
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kommunför-berörda ochuppgifter framför allt aktörerDetta är som
genomförs.för detbunden och branschorganisationer har attett ansvar

upphand-förbättradTillsynsmyndighetens medel för åstadkommaatt
uppföljning regel-främst informationling bör attsamt avvara genom

roll och sank-följs. den skull behöver tillsynsmyndighetensverket För
överträdelserför komma tillrätta med detionsmöjlighetema stärkas att

direktupphandling.för otillåten Ettsker och inte minst stävjaattsom
skulle också bätt-regelverk, underlättar upphandlingen,enklare gesom

resultat.re

samhällsutvecklingUpphandling för

för använda offentliga medel på bästaUpphandlingen medel sättår ett att
marknaden också medeltillvarata konkurrensen på ettatt men somgenom

miljömål. Marknadenandra samhällspolitiska mål,för uppnåatt t.ex.
från konsumentema/kundema. kommun ochutvecklas efter krav Stat,

samhället försöker uppnå delandsting också kunder. naturligtDetär är att
till buds. Villkor,mål ställer med hjälp de medel, stårav som somman upp

skall lag ochupphandlande enhet väljer ställa, inomatt rymmas gemen-
viktigt förfortsatta arbetet i kommittén kommerskapsrätten. Det att vara

målen kan komma främjas med denklargöra hur de samhälleliga attatt
offentliga upphandlingen instrument.som

viktigt,Upphandling ska naturligtvis ske korrekt. ocksåDet är som
offentligamålet tillväxt samhället, detled i uppnå iatt attett genomom

utsträckningupphandling använder sig marknadens tjänster i störreav
utformas så de förhindrarRegelverk och sanktioner skaän attnu.

felaktig upphandling. den skull får de avhålla kommunFör inte stat,
landsting från upphandla. Både leverantörer och samhället förlo-och att

upphandlande enheter rädsla för bryta lagen och ådrai att motrar, om
bedriva verk-sig skadestånd och/eller marknadsskadeavgift väljer att

medförasamheten i regi. Risk för alltför kraftiga sanktioner kanegen
syfte. frå-färre upphandlingar och har därmed motverkat sitt Det är en

balans.ga om

Upphandling under tröskelvärdet

Upphandlingsreglema uppfattas allmänhet Enkla-i LOU i snåriga.som
regler efterlyses. direktiv gäller upphandlingar tröskelvär-EU:s överre

dena. valde emellertid infördes, också föraSverige LOU innäratt,
skettupphandling under tröskelvärdena i LOU, kap vilket inte i övri-

EU-länder. inga praktiska fördelar med regel-Jag större sammaga ser
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verk för små och decentraliseradeinköp. organisationerI görsstora
upphandling uti i verksamheten oftast till lägre värden. Större upp-
handlingar, tröskelvärdena, sker med hjälp central expertis. Ef-över av

nedre beloppsgräns för direktivstyrd upphandling harEUtersom satt en
regler krävs, överlåtit landinte varjeansett att utan attman samma

älv avgöra.
förSärskilt viktigt kommitténs arbete har varit det möjligti göraatt

medelstora företag delta konkurrensen. krångligtsmå och i Ettatt upp-
riskerahandlingsförfarande kan avhålla dessa från delta eller kan deatt

ofullständigaslås anbud.att ut p.g.a.
Kommittén föreslår kännbara sanktioner fel och bristermycket imot

olämpligt också dessa gäller icke-upphandlingen och det är att
direktivstyrd upphandling.

kommittén fortsatta arbete bör utredai sittJag närmareattanser
möjligheterna upphandling under tröskelvärdena regleras i särskildatt

gemenskapsrättens grundläggandeordning, dock med iakttagande av
erkännande ochprinciper likabehandling, ömsesidigttransparens,om

följer EG-fordraget.proportionalitet som av

Myndighetens organisation

kommitténs förslag det Konkurrens- ochJag instämmer i inrättas ettatt
upphandlingsverk, där nuvarande Konkurrensverkets verksamhet inrym-

tillsammans tillsynsverksamhet enligt kanmed LOU. Dettames ge en
regelefterlevnadeffektiv tillsynsmyndighet, både kan inrikta sig på isom

upphandling och informationsverksamhet. Konkurrens- och upphand-Då
hela upphandlingsom-lingsverket ska syssla med frågor, vikt påärsom av

marknadsfunktionen, samordningrådet, jag den delattanser av som avser
effektivisering upphandlingar, bör ligga påoch annatstatensav egna

organ.
På upphandlingsornrådet sker ständig utveckling. nödvän-Det ären

forma god upphandlingssed.digt berörda deltar i arbetetatt attparter
Därför bör det forum förinrättaövervägas att ett partssammansatt upp-

hur dehandlingsfrågor, Upphandlingsråd, för nå ökadattett samsyn om
långsiktiga spelreglerna området ska formuleras. Upphandlingsrådetpå

beslut tillfrågas framförallt iskall inte delta i tillsynsmyndighetens men
för såvälprincipiellt viktiga ärenden. rådet bör ingåI representanter

inköps- leverantörssidan.som
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frånSärskilt yttrande och reservationer
ledamoten Ericson vMats

på LOUSynen

tillkom 1992/93 direkt följd anslutning tillLOU Sverigessom en av
Lagstiftaren försökteEES-samarbetet. kombinera EG-rättens

med då gällande upphandlingsregler, vilketupphandlingsdirektiv svenska
ledde till lagen fick omfattning och detaljregleringsnivåatt som varen

lagstiftningstekniken.främmande för den i normalt tillämpadeSverige
syfte säkerställaEG-perspektiv regelverkets primära rättvisaUr attvar

villkor för till den offentliga sektorn och därigenomprivata leverantörer
främja fria arbetskraft, ochden rörligheten kapital, tjänsterav varor
inom den inre marknaden. Genom karaktären rättighets- ochav en
skyddslag för leverantörerna och näringslivet, kom upphandlingslagen

förhållanden kommunalautifrån svenska stå i motsättning till denatt
självstyrelsen.

längre vadflera avseenden går de svenska upphandlingsreglemaI än
utifrån gemenskapsrättens upphandlingsdirektiv.varit nödvändigtsom

innehåller bestämmel-uppmärksammat LOU:s sjätte kapitelMest är att
upphandlingar under tröskelvärdena och B-tjänster Vär-oavsettomser

de, vilka reglerasinte EG-rätten.av
skillnad kommittén det gamlaEn uppmärksammat är attannan som

begreppet affärsmässighem följde med portalparagraf,in i LOU:s trots
begreppet har någon motsvarighet Affärsmässig-inte i EG-rätten.att

innebär företagsekonomiska hänsyn får enligthetsbegreppet att rent tas
skiljer frånLOU. detta avseende sig LOU EG-rätten, vissaI som ger

striktöppningar andra hänsyn vid upphandlingen just ekono-änatt ta
utesluter eller handlings-miska. Därigenom åtminstone begränsar LOU

friheten till andra samhällspolitiska mål miljö, arbets-hänsynatt ta om
marknad och social hänsyn. borttagande affarsmässighetsbegrep-Ett av

för kunna ställa miljökrav eller forvissa öppningarpet att att tage
andra långsiktiga samhällspolitiska hänsyn under förutsättning de äratt

delbetän-förenliga med gemenskapsrätten. Frågan inte i dettatas upp
fort-kande får förhoppningsvis framskjuten plats kommitténsiutan en

arbete.satta
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Ändringar i 6 kap. LOU

förmodligen ifrågasätts allt det gäller deDet LOU,när ärmestsom av
detaljerade och långtgående reglerna i kap., vilka dessutom behöver6 inte

utformningha den de har eftersom andraEG-rätten inte uttalar krav än att
upphandling under tröskelvärdena ska följa gemenskapsrättens grund-
läggande principer icke-dislqiminering, likabehandling, proportionali-om

öppenhet, förutsebarhettet, mm.
Upphandlare, leverantörer, riksdagsledamöter från olika partier,

riksdagens revisorer och andra ifrågasätter regelsystemet kap.i LOU
vilket bl.a. uppfattas komplicerat och förhindrar lederänsom snarare

effektivtill offentlig upphandling. därför anmärkningsvärtDet är at:en
kommittén fått möjlighetinte ordentligt gå igenom vilka möjligheteratt

kan finnas förändringgenomgripande regelverket undergöraattsom en av
tröskelvärdena. stället tenderar de många förslagen detta delbetänkandeI i

ytterligare öka detaljrikedomen. alternativ mycket kar.Ett välatt som
för dessa upphandlingar, stället för utförlig lagtextiövervägas är att en

hänvisa till de nämnda gemenskapsrättens principer och beskrivaovan
upphandlingsförfarandets olika i exempelvis branschvisa riktlinjermoment
utfärdade tillsynsmyndigheten.av

Tillsynsmyndighetens organisation NOUen ny-

Upphandlingskommitténs uppdrag analysera behovet statlig tillsynatt av
den offentliga upphandlingen och utreda organisationen Nämn-över att av

den för Offentlig Upphandling NOU, skulle utgångspunkt der.sin ita
förvaltningspolitiska propositionen 1997/98: 136. Regeringen vill renodla
och samordna statliga tillsynsuppgifter och använda nämndmyndighets-
forrnen vilket talar för avveckling nuvarande NOU. Närsparsamt, en av
nämndmyndighetsformen framstårändå lämpligast skall ställetisom
styrning och resurstilldelning ordnas utföraså myndigheten kan sinaatt

effektivtuppdrag och målinriktat.
kommittémajoriteten föreslagnaDen samordningen med Konkur-av

rensverket innebär upphandlingsfrågoma kan komma drunkna iatt att
verkets nuvarande verksamhet och färgas dess politiskt prägladeav syn
på konkurrensfrågor. förFöreträdare kommuner och landsting ifråga-

dessutom Konkurrensverkets trovärdighet och dess förståelse försätter
de upphandlande enhetemas ställning, vilket förut-inte några godager

för densättningar tänkta tillsynsmyndigheten. Samtidigt kanLOUsom
skyddslag för leverantörernas intressen, denär ävenses som en en pro-
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cedurlag kommuner offentligtoch landsting väljer handlanär att upp
eller konkurrensutsätta innebär konkur-tjänster. Det LOU inte äratt en
renslagstiftning får något särställning mellan offentlig ochutan av en
privat sektor, vilket talar för tillsynen ska stå oberoende konkur-att av
renslagstiftningen och Konkurrensverkets domän.

dettaSlutsatsen antingen behåller ochär, attav resonemang man
stärker NOU eller också skapar självständigtett nyttupp man upp-
handlingsverk. förordar därför ska utgångspunktenJag NOUatt vara
för tillskapa den tillsynsmyndigheten enligt det alternativatt nya som
lagts till det s.k. nollalternativet. låtamöjlighet detDet även attger en

NOU utvecklas till verksmyndighet det skulle bli ak-nya senare en om
tuellt. ska kunna fullgöra uppdrag självständigFör NOU sittatt nya en
myndighet måste den ökade personella vilka kan förasges resurser,

från de olika kommitténs arbete identifierats ha likar-iöver organ som
tade eller angränsande uppgifter. Normalt kan inte hasett man en sepa-

statlig myndighet för enskild lagstiftning, utifrånvarjerat men upp-
finnshandlingens särställning det skäl tillåta organisation.att en egen

finns stöd för detta hos EU-kommissionenDet även resonemang som
förordar oberoende nationella myndigheter har offentlig upphand-som
ling specialitet. behövs myndighet kan följaDet även ut-som en som
vecklingen och bevaka den svenska och intres-inom EU statens ansvar

i upphandlings- och angränsande frågor.EUgentemotsen

Fel och brister i den offentliga upphandlingen

Upphandlingskommitténs arbete har utsträckning baserats påi stor en
utfördkartläggning fel och brister vid offentlig upphandling NOU.avav

ensidig den den huvudsakligen lyfter frami meningenRapporten är att
antalet klagomål de kommit till uttryck tidningsreferat, klagomål,isom
ärenden vid rättsliga värderingNOU och prövningar, igörautan att en
vilken de grad de varit berättigade eller Exempelvis har endastej. ett
fyrtiotal de 578 påstådda bristerna dokumenterats felaktigavara genomav
utslag rättslig därför vanskligt dra långtgående slutsat-i instans. Det är att

baserat på enbart sådant material. Kommittén har efter hand samlatettser
offentliga upphandlingar-sig kring nyanserad bild visar deatten mer som

de flesta fall genomförs överensstämmelse med reglerna ii i LOU.na
förekommande fel och brister regelefterlevnaden hos upphandlan-Trots är

sannolikt hög. Antaletde enheter i Sverige i internationellt perspektivett
upphandlingaröverprövningar i relation till det totala antalet gjorda inteär

alannerande.
problembild ändå har identifieras tyder på regelefter-Den attsom

framförlevnaden inte tillfredsställande det gäller förekomstenär när av
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allt otillåtna direktupphandlingar. Med nuvarande sanktionssystem är
det inte möjligt komma åt, vissa upphandlande enheteratt inte allsatt
bryr sig reglerna i LOU, medan kommuner och landstingom som an-

sig för följa LOU riskerarstränger skadestånd något fel begåsatt om
under upphandlingen.

Vill förbättra upphandlingskulturen kan dock inte inriktaman man
enbartsig på repressiva åtgärder. Fel kan begås okunskap ellerav

försumlighet, komplicerade regler, outvecklade upphandlingsrutinerp.g.a.
Medlen för komma till med sådana brister information,att rätta ärmm.

utbildning och bättre kvalitet i upphandlingsrutinerna. LOU upplevs som
Ärkrångligt regelverk. regelsystemen alltför komplicerade och förena-ett

de med förrisker skadestånd och andra påföljder, kan det effekt:motsatt
kommuner och landsting frånavstår upphandlingar. dessaUtangöraatt
insikter kan varken den statliga tillsynen fungera eller lagstiftningen
omforrnas så den offentliga upphandlingen blir effektivareatt och ända-
målsenlig.

Vitesförelägganden bättre marknadsskadeavgiftän

formNågon sanktioner dock nödvändigt för avskräckaär frånatt ettav
medvetet eller vårdslöst åsidosättande LOU:s regelverk. Kommitténsav

föreslårmajoritet marknadsskadeavgifm ska utdömas länsrätten som av
fastställasoch till allt från kr5.000 till 20 anskaffningsvärdet,procent av

vilket kan innebära betydande belopp. Avgiften ska i relation tillsättas en
förmodad skada på odefinierad marknad vilket leder fokus bort frånen
själva brottet den lagstiftning kommittén egentligen harmot tillsom
uppgift öka efterlevnaden Sannoliktatt uppstår också avvägnings-av. nya
problem kring bedömningen ifall och vilkeni utsträckning markna-av
den skadats, hur skadan ska värderas relationi till upphandlingens värde

En marknadsskadeavgifm denna kaliber blir förmodligen unik iosv. av
dessutomEU. Att föra in påföljdsbegrepp i svensk rättspraxis,nya anser

hellerjag inte bör ske, särskilt det möjlighet, den redanär attsom genom
etablerade formen vitesförelägganden angripa problemen med de upp-
handlande enheter inte respekterar lagstiftningen.som

Vitesförelägganden har inte aktivt styrmedel förtyvärr använts som
förbättra efterlevnaden LOU, föreslåsatt införas i kombina-av men nu

tion med förbud upprepade regelöverträdelser. Ett vites-systernom av
förelägganden med olika nivåer på vitesbelopp beroende på överträdel-

omfattning skulle flexibla sanktionsmöjligheter. stället förIsens ettge
direkt straff formi marknadsskadeavgift skulle förhållande-ettav en
vis högt vitesbelopp kunna utdömas, eventuellt relaterat procentuellt till
de aktuella kontraktens värde.
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Inför risken rejält vite kan dömas skulle upphandlandeatt ett ut, en
enhet inte tidigare avvikelse från medveten ellerLOU,upprepa en
Skillnaden mellan vitesföreläggande,enbart repressivt inslag ochett ett

den upphandlande enheten har möjlighet inse sitt misstagär att atten
och/eller korrigera sin inställning till vilket den offentligaLOU,
upphandlingen på det långa loppet.tjänar i

dessa skäl konstruktionen med marknadsskadeavgiftAv avvisar jag
till förmån för olika nivåer vitesförelägganden med förbud attav upprepa
regelöverträdelser.

Talerätten

naturligt statlig tillsynsmyndighet talerättDet iär överpröv-att en ges
ningsmål och vid begäran vitesförelägganden, villom om man
förstärka tillsynen de offentliga följaupphandlingama och kunnaöver upp

för gemenskapsrätten efterlevs. detDäremot inteärstatens attansvar
självklart branschorganisationer villkorslöst ska talerätt upphand-iatt ges
lingsmål vid förvaltningsdomstol. Problemen för små
och medelstora företag hävda kända, varför de bör hasin rätt är rättatt

anlita branschorganisation företrädare sådana mål.sin iatt en som
Medlemskap i branschorganisationen eller direkt anknytning börannan
tillsammans fullmaktmed krävas för styrka uppdraget föraatt att en

införleverantörs talan Om riksdagen väljer istället för denrätten. att,
föreslagna marknadsskadeavgiften, införa vitessanktioner för brott mot
LOU i syfte upprätthålla respekten för lagstiftningen, det enbartäratt
tillsynsmyndighetens väcka talan, branschorganisationernas.inteattansvar

Skadeståndens beräkning

Grundfrågan handlar vilken beräkningsprincip skall gälla förom som
skadestånd det positiva eller det kontraktsintressetnegativa när en

följer tillupphandlande enhet inte LOU. förarbetena LOU gjordesI en
förmåntolkning EG-rätten till för det positiva kontraktsintresset, vilketav

fått konsekvens olika rättsliga utdömt omfattande ska-instanserattsom
förfördeladedestånd till anbudsgivare lyckats de blivitvisa närattsom en

upphandling skötts korrekt. kritik riktats detinte Den positivamot attsom
kontraktsintresset ska råda, från uppseendeväckandeutgår de situationer

förbigången leverantör får omfattande hanersättning intenär trots atten en
avtal och för utföra.ingått något uppdrag han inte behöver Attett som en

förbigången fårleverantör inte kan i skadestånd vadän motsvarassommer
det negativa kontraktsintresset inte uppseendeväckandeär än attav mer en
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upphandling,förlorar avtal i korrektleverantör kampen ett ensom om
själv får bära kostnader för framtagandesina av
anbudsunderlag etc.

föreslår, be-finns därför många skäl precis kommitténDet att, som
skadestånd, och det positivamöjligheterna till dryga ävengränsa om

jämkas med hänsyn tillska gälla, bör skadeståndenkontraktsintresset en
förfördelads faktiska kostnader.

årPreskriptiønstiden räcker med ett

Preskriptionstiden för skadestånd regleras inte EG:sav
upphandlingsdirektiv och till skillnad från kommittémaj oriteten jag,anser

och fullt möjligt för Sverige behålla dendet motiveratär attatt
preskriptionstiderpreskriptionstid hittills gällt.på år Längreett som

för upphandlande enheterskulle leda till orimlig osäkerhet om enen
och upphandlade verksamheterskadeståndstalan kan väckas sedan avtal

igång år.varit än ettmer

EirefeltReservation från ledamöterna Christer

kdfp, Allan Eriksson m och Brita Ullman

präglas vilja åstadkommaFörslagen kommitténs delbetänkandei attav en
bakgrundbättre och effektivare offentlig upphandling. Mot aven

uppstramad lag med bl.a.bristerna efterlevnaden föreslåsi LOU nu enav
vidgade möjligheter överklagaeffektivare sanktionsmöjligheter och att

förenkling, vilketFörslagen innebär vissfelaktiga beslut. även en
Nämnden förunderlätta handeln. Kommitténs slutsatskommer attatt
Konkurrensverket,Upphandling slås medOffentlig OIOU bör samman

Konkurrens- och upphandlingsverket,ombildas till myndighet,en nysom
effektiv tillsyn ochenligt goda förutsättningar förvår mening en enger

reglerasupphandlingsfrågoma. frågorbra hantering i övrigt De somav
näraliggande valetoch konkurrenslagen såi LOU i är att avpass

Konkurrensverket framstår naturligt.som

målSamhälleliga

avseende dock kritiska till kommittémaj oritetensviI ärett
offentlig upphandling skalluppfattning. gäller föreställningenDet att

samhälleligaanvändas främja andrakunna instrument ävenett attsom
minskad diskriminering, rättvisa,mål, exempelvis miljö, jämställdhet,

360



Reservationer och särskilda yttranden SOU 1999: 139

arbetsmarknads- och regionalpolitiska syften, själva upphandlingenän av
och tjänster. Frågan, återkommandevarit vidett temavaror som

kommitténs överläggningar har visserligen skjutits fram tillnu
behandlingen slutbetänkandet, utgångspunkten den offentligaattav men
upphandlingen skall tjäna olika syften förutbestämd.synes vara

för detta bl.a.Man skrivningar delbetänkandetiöppnar attgenom
innebörden den offentliga upphandlingen skall användasattav som

instrument för främja samhälleliga mål ställa exempelvisatt attgenom
"ekonomiska, konkurrenspolitiska, sociala, arbetsmarknadspolitiska och
milj öpolitiska krav resultatetpå offentlig upphandling underav
förutsättning de inom ochLOU gemenskapsrätten".att ryms

Vi finner det därför angeläget redan markera detviatt attnu anser
fel inriktning försöka låta rad olika samhälleliga mål,attvara en som

finns reglerade i andra lagar och förordningar inkorporeras i en
upphandlingslag har helt andra syften. Självklart skall det viktigasom
arbetet förbättra miljön och öka fortsätta.jämställdheten målDessaatt
främjas emellertid effektivare på sätt.annat

Enligt vår mening det betydelse LOU iär ävenstor attav
fortsättningen hanteras den renodlade konkurrenslag den ochärsom som
skall Visserligen förutsätts kravställandet imymmas i LOU ochvara.
gemenskapsrätten, vilket självklart. finns emellertidDetär en
betydande risk dörren för krav ovidkommande föröppnar ärom man som

älva upphandlingen skapar osäkerhet upphandlarehos ochatt man
leverantörer vad gäller. Vi vill erinra det förekommeratt attom som om
upphandlande enheter redan idag ställer sådana krav bryter LOU,motsom

kan förekomma därför de inte påtalas.attmen som ,
riskerar ocksåMan undergräva tilltron till offentlig upphandlingatt

och försvåra eller omöjliggöra de grundläggande kraven på
likabehandling, opartiskhet och affärsmässighet i upphandlingen. Krav

saknar relevans för inköp de eller tjänstersom av varor som
upphandlingen omfattar bör således fåinte ställas.

K undvalssystem

Flera kommuner och landsting har infört olika former kundvalssystemav
med check Enligt vår uppfattning det driftsforrnalternativ medär en
många förtj Bl.a. innebär det valfrihet för den enskilde ochänster. stor
det på effektivt den offentliga sektorn föröppnar sättett upp
konkurrens. Systemet förordas också flera sammanhang bl.a.i av
Kommunförbundet.

Kundvalssystemet har varit föremål för diskussion kommittén ochi
förslag har redovisats för säkra utveckling dennapositivatt en av
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endastemellertid frågan idriftsfonn. betänkandetalternativa I nämns
offentliga sektorn.utvecklingstendens denförbigående inomsom en

inslag detviktigt iuppfattning kundvalssystemetEnligt vår utgör ett
borde därför halandsting ochpågår kommuner ochfömyelsearbete isom

betänkandet.behandlats i

Christerfrån ledamöternaSärskilt yttrande
rnEirefelt fp och Allan Eriksson

Angående problembilden

offentligkännetecknaromfattande problemredovisas dekap. 7I som
därefterkommitténs majoritetupphandling. den bedömningI gör av

Enligt vår uppfattning visaremellertid problemen.förringassituationen
Riksdagensoch bl. från revisorerrad kartläggningar rapporter, a.en

finns klart behovOffentlig Upphandling, detNämnden föroch ettatt
ochutbildninglagstiftningförändrad och skärptsåväl avsomav en

myndigheterna.de upphandlandeattitydförändringar hos

Lisbeth Edlund,sakkunnigaSärskilt yttrande av

ochUlf Palm SvemanEva

illsynsmyndighetenT

närvarandeförden offentliga upphandlingenTillsynen utövasöver av
bestårmyndighetoffentlig upphandling,Nämnden för NOU. Denna av en

Nämnden harregeringen.oberoendenämnd med ettexperter utses avsom
ärendehanteringen.för löpandeförfogande denkansli till sitt som svarar

talar föroch mycketfungerar myndighet välmening dennaEnligt vår att
förfo-till sitthadefungera bättre denden skulle störreännu resurserom

med verk-nöjdaförefaller ocksåupphandlande enheternagande. De vara
upphandling NOUoffentligEffekter lagensamheten. Av rapporten omav

upphandlande enhetertillfrågadeframgår1998 92 attatt procent anserav
mycket bra och 89godkänd, bra ellerrådgivningNOU:s att procentär ger

uppgifterdessabakgrundNOU-info betyget godkänt eller bättre. Mot av
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finns det inga skäl talar för överföra dessa uppgifter tillattsom en annan
myndighet.

Kommunerna, landstingen och de kommunala bolagen förstår ca
två tredjedelar all offentlig upphandling. En del detstorav av som upp-
handlas dessa enheter upphandlas i inte alls deninomstort sett stat-av
liga sektorn, omsorgstjänster, läkemedel och medicintekniskt.ex. ut-
rustning. Kommuner och landsting också annorlunda organiseradeär än
statliga myndigheter och sinsemellan mycket olika. omständig-Dessa
heter kräver den statliga tillsynsmyndigheten besitter särskild kun-att
skap den handlägger ärenden, utfärdar råd och lämnarnär information

kommuner och landsting. tillgodosesrör Detta bäst nämnd-som av en
myndighet. Vi förslagetavvisar Konkurrens- och upphandlingsver-att
ket skall bli tillsynsmyndighet. föreslårVi ställeti höjer detattny man
statliga anslaget till NOU, eftersom nämndens otillräckliga.ärresurser
För inte riskera partsintressen tillåts påverka tillsynsverksam-att att
heten, kan lämplig låta chefen för myndigheten,väg atten vara som
tillika bör nämndordförande, självständigt fatta beslut klagomåls-ivara

Övrigaärenden och talerättsärenden, efter samråd med nämnden. ären-
den bör beslutas i nämnden, med möjlighet till sedvanlig delegation.

Särskilt yttrande sakkunniga Eva Sveman ochav

Ulf Palm

6 kap.

Obligatoriskt annonseringsfärfarande

Vid förenklad upphandling och den upphandlingsfonnen förenkladnya
selektiv upphandling föreslås den upphandlande enheten skall infordraatt
anbud respektive publicera ansökningsinbjudan i elektronisk databasen

godkänts tillsynsmyndigheten. nuvarande regelverk finnsI ingetsom av
krav på annonsering den upphandlande enheten kan välja mellanutan att
infordra anbud eller skrivelser. kombinationEn dessagenom annons av
åtgärder tillämpas också ofta de upphandlande enheterna.av

kanVi förstå det vid upphandling enligt kap.6 LOU kanatt vara
för leverantörersvårt få kännedom aktuella upphandlingar. Dettaatt om
dockmåste ställas relationi till det arbete och åtföljande kostnader som
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annonseringenpå grundupphandlande enhetendenblir följden avom
annonseringsskyl-begränsninganbud.antal Någonfår in störreett av
heller.föreslås intekontraktsbelopp,vid lågadigheten, t.ex.

selektivförenkladupphandlingsfonnenföreslagnadenVi attanser
upphand-sådanbehovoch det finnsbraupphandling ettär att enav

behövsockså dettröskelvärdena. Vilingsform under ettatt an-menar
användas.skallupphandlingsformenför dennonseringsförfarande att

myndighet,offentlighandhasdatabas bör denidet skallOm avvara en
kostnadsfri förochKommerskollegium, annonsörenförslagsvis vara

Annonseringarsjälvkostnadsprincipen.på överfall byggaieller vart
upphandlande enheterna.kostnadsfri för debekanttröskelvärdet är som

börförfarandeselektivtupphandlingförenkladväljerdenFör utansom
annonserings-införsdetfrivillig. Omfortfarandeannonseringen envara

förfa-selektivtfall videssaföreslagna också idenskyldighet atttrorsom
Denmeningen.kanhuvudregel, vilket inteblikommerrande att vara

handläggningstiderlängremedför vidareupphandlingsformenselektiva
då den kräverkontraktsbelopp,vid lägresvår motiveratordeoch attvara

upphandlande enheten.denarbetemer av

upphandlingarAvbrytande av

skall avbrytasupphandling inteuppfattningenden utan attdelarVi att en
upphandlande enhe-deför övrigt ihärför. liggerstarka skäl Detdet finns

upphandlingsom-trovärdighet påför upprätthållaintresse attternas eget en
skäl.sakligavaddetSvårigheten vi ärrådet. avgöraär att somsom ser

ochupphandlingarAvbrutnaför utredning,föremålhar också varitFrågan
lagstiftning. Uppen-till någonha lett1994:83,bud Dsinterna attutan

skälsakligavadbestämmasvårighetengrund ärbarligen just på att somav
s.k. forcehandlaskulleskäl barafallet. sakligaenskilda Attdeti om

alltförvihävdat,harvissa ärmajeureliknande situationer, menarsom
begränsat.

någotupphandlingar inteavbrutna störrevidare äruppfattningVår är att
kommatillräckligt förbordeinformationidag och attproblem ettatt vara

missbruk.eventuelltmedtillrätta
ska-leda tillupphandling kanavbrytandeFrågan ett av enom

hovrättsavgöranden.nekande i tvåhar besvaratsdeståndsskyldighet
och detbåda fallenprövningstillstånd ihar meddelatdomstolenHögsta

måli dessaavvakta domHD:suppfattning anledningvårfinns enligt att
avbry-bestämmelsemedkompletteraseventuelltkap.innan 6 omen

upphandlingar.tande av
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kap.7

Marknadsskadeavgift

Enligt NOU:s kartläggning fel och brister vid offentlig upphandling ärav
s.k. otillåten direktupphandling det vanligaste brotten LOU. Detett motav

Åbehöver givetvis inte innebära det så i praktiken. andra sidanäratt
förekommer det uppenbarligen så ofta det problem. Fråganäratt ett om
skadestånd kan utgå till den leverantör påstår sig har förlorat kon-som
traktet på grund konkurrensupphandling enligt LOU aldrig haratt ägtav en

har hittills besvarats nekande domstolarna. Frågan förär närvaran-rum av
de föremål för prövning i mål i Högsta domstolen.ett

Vi i likhet med kommittén det angeläget det införsäratt attanser
någon form sanktion den upphandlande enhet brytermot motav som
upphandlingsreglerna använda sig direktupphandling därattgenom av
detta inte tillåtet, särskilt vid upprepade otillåtnaär direktupphandling-

Vi också konkurrensskadeavgift skulle kunnaatt ettar. anser vara
lämpligt sanktionsmedel. Dock bör sådan avgift bara tillämpas när
andra sanktionsmedel vite eller skadestånd inte användbara.ärsom
Som vi det kan det då i princip bara handla otillåtna direktupp-ser om
handlingar.

Vi tillstyrker således förslaget marknadsskadeavgift i den del detom
otillåtna direktupphandlingar, inte i övriga fall kan bliavser men som

aktuella med den föreslagna skrivningen. Såvitt kännervi till finns inte
heller någon motsvarighet till den föreslagna regeln markriadsska-om
deavgift i övriga EU-länders upphandlingsregler.

Vad föreslagnade avgiftsbeloppen beträffar vi övertygadeär attom
redan mycket lågt belopp skulle den avhållande effekt efter-ett som

med införandet marknadsskadeavgift.strävas Vi därför attav en anser
marknadsskadeavgiften högst skall kunna till miljon kro-sättassom en

och 20-procentsregeln skall bort.att tasnor
föraRätten talan marknadsskadeavgift bör begränsas till till-att om

synsmyndigheten. finnsDet inga bärande skäl för leverantöreratt ge
eller branschorganisationer föra talan marknadsskadeav-rätten att om
gift tillsynsmyndigheten skulle komma fram till det finnsinteattom
grund för sådan talan. Risken för missbruk kan inte heller uteslutasen

leverantörerna skulle den rätten.om ges
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itillsynsmyndigheten och branschorganisationerT alerätt för
äverprävningsmål

tillsynsmyndighetens talerätt.dentillstyrker förslaget i den delVi avser
branschorganisationer-finns skäl ocksåvi det inteDäremot att att geanser

marknadsskadeavgift ochdenna gäller talanDet ävenrätt. sagtsom omna
tillsynsmyndighetenförslaget.kap. a-b i Kravettalan enligt 7 10 att

branschorgani-överprövningsmål har främst drivitsskall talerätt i avges
bransch-för långt dessutomoch det gåsationema, vi är attatt att gemenar

organisationerna rätt.samma
krävs for leverantörframgår i nuvarande lydelseSom LOU att enav

lidahan lidit eller kan kommaskall få ansöka överprövning attattom
rättsmedels-punkt RådetsMotsvarande regel finns i artikel 3 iskada. l

uppfyller något dessa krav.Branschorganisationema intedirektiv. av
grundifrån klaga påmånga leverantör avstårArgumentet attatt av

för bransch-talerättför svartlistning kan inte heller motiverarädslan en
skulleförsta finns belägg för sådet ingetorganisationerna. För att vara

knap-och för det andra går detmål förvaltningsdomstolfallet 400 i
eventuellt brottkomma lida skada viddölja kan attpast att vem som

upphandlingsreglema.mot
bättreanledning branschorganisationemafinns inteDet äntro attatt

brottskulle kunna bedöma vadtillsynsmyndigheten är mot upp-som
subsi-för branschorganisationemahandlingsreglema. Något skäl att ge

tillsynsmyndigheten kan vi således inteförhållande tilltalerätt idiär
med till-parallell talerättbranschorganisationemaheller finna. Att ge

olämpligt. Branschorganisatio-framstår direktsynsmyndigheten som
upphandlande enheternamöjligheter dehar vidare attsomsammanema

Ävenför medlemmar mål överprövning.uppträda ombud sina i omsom
branschorganisationematalar förslagetomständighetdenna attmot ge

överprövningsmål.talerätt i

Skadeståndet

skallkontraktsintressetdet positivadelar kommitténs bedömningVi att
detbakgrundenligt kap. inte minst6 § LOU,kunna 7 attersättas mot av

EU-länder.de flesta andrauppfattningen råder iförefaller denvara som
beräk-vidprofessor Hellner,vi, i likhet med JanDäremot att manmenar

användaskadeståndsbeloppets storlek måste signingen ett meravav
domstolens dom i måletframgårvad Högstasynsätt ännyanserat som av

1998 873.NJA s.
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förhål-Om domstolarna dömer mycket höga skadeståndsbelopp iut
lande till anbudssummoma, flera finnsvi har exempel på,settsom en

risk för kommuner och landsting ifrånavstår upphandla vissastor att att
tjänster enligt LOU och låter utföra dessa eller ifråni regi avståregen

konkurrensutsätta den regin. förlorar på detta såle-Den äratt egna som
des de privata företagen.

för utebliven kunna jämkas betydligtErsättningen vinst måstet ex.
grundinte minst på den anbudsgivare väcker skadeståndsta-attav som

lan behöver utföra kanskeinte något uppdrag. inte säkert detDet är att
skulle ha uppstått någon vinst huvud vidare såDetöver ärtaget. gott

omöjligt för den upphandlande enheten visa anbudsgivarenatt attsom
hade kunnat begränsa skadan andra uppdrag, då detatt t.ex. tagenom
inte ligger i anbudsgivarens medge detta. känner tillintresse Vi inteatt

fall därnågot detta har medgetts. svårigheter uppstår detSamma när
gäller bedöma inbesparade kostnader med anledningatt attav an-
budsgivaren inte behöver utföra uppdrag. handlar dånågot Det attom
anbudsgivaren utesluter eller alltför kostnader för fåredovisar låga att

skadeståndsbeloppet.upp
för det kontraktsintresset grunden förErsättning positiva iär avsett

tillämpas kontraktsförhållanden förutsättningarna helt andrai där äratt
i upphandlingssituationen. måste också visa sig vid ska-Dettaän

deståndsberälcningen, vilket fallet enligt hittillsvarandeinte är rätts-
praxis på området. delar allt väsentligt kommitténs be-För övrigt vi i
dömning i denna del.

Preskriptionstiden

föreslårKommittén preskriptionstiden för skadeståndstalan förlängsatt
från till två år. Tvåårsregeln föreslås också gälla vid mark-talanett om
nadsskadeavgift. föreslogstvåårig preskriptionstid redan i detEn ur-
sprungliga förslaget till lag offentlig upphandling, Offentlig upphand-om
ling lagförslagoch EES Ds 1992:4, ändrades till år efterett ettmen-

frånskarp kritik bl.a. och Landstingsförbunden.Kommun-
Kritiken gick detpå inte kunde rimligt upphandlandeut att attanses en en-
het skulle behöva leva i ovisshet två år det gäller eventuelli ska-när
deståndstalan grund procedurfel.på Möjligheten snabbt tillrättaattav
eventuella fel och undvika misstag vid upphandlingar ansågssamma nya
vidare begränsas tidsfristen förden långa skadeståndstalan. Vidareav
framhölls anbudsgivare vill ifrågasätta upphandlingen och krävaatt en som
skadestånd rimligen bör detta anslutning till upphandlingen.i Dengöra

insyn och öppenhet följer med upphandlingsreglema åberopadesstora som
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upphand-tillskulle anslutningför anbudsgivare iockså näraatt ageraen
skadeståndstalan.medoch i till två årlingen inte vänta upp en

tvåriktades preskriptionstid påden kritikVi motatt som enmenar
leda tillpresknptionstid skulle kunnagäller idag. tvåårigår En attäven

upphandling-till fyra från detavgörande tingsrätt kan åri atttaett upp
otillfredsställande meddet högstavslutats. sig självtDet ärsäger atten

upphand-den långa ovisshet densådan tidsutdräkt. minstInte somen
bestämt den kom-leva med vi avvisarlande enheten måste gör att av

preskriptionstiden för skadestånds-föreslagna förlängningenmittén av
det gäller mark-för preskriptionstidenskäl talartalan. Samma näratt

till år.nadsskadeavgiften skallinte sättas än ettmer

Eklöf,från Lars-OlofSärskilt yttrande experterna
Stenlund och KarlssonAnders Jens

Inledning

förslagbetänkande antalUpphandlingskommittén redovisar i detta ett som
näringslivetsoffentlig upphandling. Frånsyftar till skapa bättreatt en

välgrundade och vill framhållaflesta dessasida vi de är attattanser av
reform. bakgrund problemenhelhet detta angelägen Motutgör avsom en

bådeleda till betydandesektorn kommer skärpt tillsyn vinsterinom atten
emellertidför skattebetalare. På några punkter viför näringsliv och anser

och mycket central frågakommittén inte drar slutsatser irättatt en
felupphandlingen på heltden vill leda in den offentligavi attmenar

utvecklarhuvudsakliga invändningar ochredovisar nedan våraspår. Vi
offentliga upphandlingen.särskilt vår på ändamålet med densyn

Problemen

problem denlänge känt det finns inomnäringslivet har det varitInom att
bland upphandlande enheter inteaktuella sektorn. består iDessa annat att

offentlig upphandlingbestämmelserna lagen 1992:1528följer i om
direktupphandla sådana situationerLOU, till exempel i närattgenom

frånundersökningentillåter detta. bild bekräftaslagen inte Denna av
uppdrag,offentlig upphandling, utförts på kommitténsNämnden för som

näringslivets organi-från Riksdagens Revisorer ochoch även rapporterav
sationer.

kommittén alltför försiktig i sin värderingden bakgrundenMot är av
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materialet se kommitténs bedömning under 7.2.1 NOU:s kartläggning.
De betydande problemen inom området väl belagda. Kommittén bordeär
klart ha uttryckt detta i bedömning,sin eftersom detta medstämmer
resultatet i undersökningarna och då det hade fastare grund för degett en
förslag kommittén lägger.som

Tillsynen

Vi vill först understryka vikten tillsynsmyndigheten har godaattav
och oberoende ställning. Vi bedömer tillsynen områdetattresurser en av

kräver åtminstone tillskott det högsta antal kommitténett av personer som
redovisar se 11.4 Personalbehov. Det handlar då minst 30 personårom
för lösa uppgiften. mindreEn organisation får inte tillräcklig kraft ochatt
kompetens och blir dessutom sårbar för vakanser.

Vi vidare sådan myndighet inte bör arbeta underatt sty-anser en en
relse. tillsynsmyndighet forEn den offentliga upphandlingen bör verka
helt fristående för kunna fullgöra sina granskande uppgifter. Dettaatt är

förenligtinte med inrättandet styrelse, där de myndigheter ochav en
företag ska granskas, representerade. Om det önskvärt medär är ettsom
förstärkt inflytande och insyn vad normalt gäller i myndig-änmer som
heter, kan detta lämpligen lösas det knyts rådgivande refe-attgenom en

till tillsynsmyndigheten.rensgrupp

Inriktningen

bakgrundMot kommittén föreslår bestämmelse i instruktionen förattav en
tillsynsmyndigheten denna ska verka för helt mål inomattom nya
upphandlingen och denna tanke flerapå ställen betänkandetsiatt nämnsav

vill utförligtvi redovisa vår på denna fråga vitext, ärsyn som anser
avgörande för utvecklingen inom området.

Kommittén föreslår tillsynsmyndigheten ska bidra tillatt över-att
gripande samhällsekonomiska, sociala, arbetsmarknadspolitiska och
miljöpolitiska mål främjas enligt de grunder lagi och isom anges ge-
menskapsrätten. lag ska här förståsBegreppet svensk lag.som
Från näringslivets sida har vi offentligaDen upphandlingenen annan syn.
handlar det offentligas inköp tjänster och andra nyttigheter.om av varor,
I Sverige har det sedan lång tid rått enighet upphandlingen skaattom
präglas affärsmässighet, vilket framförallt innebär den leverantörattav

kan lämna det bästa anbudet också ska få kontraktet. Samma perspek-som
tiv präglar den offentliga upphandlingen inom och haräven EU också
kommit till uttryck i EU-direktiv. Direktiven präglas konkurrenspo-av en
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skyddasskaleverantörernainnebärbland motlitisk attannatsomsyn
konsumentintressettillgodoserupphandling.godtycke vid Detta även

skattemedel används på bästaleder tilldet sätt.attattgenom
dendet alltså viktigtskattebetalarnanäringslivet ochFör är att

garantiaffärsmässighet. Dettaupphandlingen präglasoffentliga är enav
medgod hushållningoch förnäringslivetsund konkurrens inomför en

dock inteinnebärupphandlingaffärsmässigskattemedel. påKravet en
defaktorerbeakta andravid upphandlinghinder ännågot rentmot att

med detoch har sambandrimligaförutsatt dessaekonomiska, äratt som
tillställaupphandlingvidhelt i sin ordningupphandlas. Det är att en

gradallra högstaOch det ieller tjänsten.miljökrav påexempel ärvaran
upphandling. Däremotställning vidkvalitetskrav har starkönskvärt att en

riktar sigställa kravvid upphandlingpå felleder det in motväg att som
kan sigutanför eller tjänsten. Detfaktorer röra attomvaran

ellereller tjänsten visstska produceraleverantören sättvaran
uppfyllajämställdhetspolitik eller vissavisstillämpa en

kansamhällsmål,sådanaarbetsmarknadspolitiska lqav. Vi att somanser
myndigheterde lagar ochbäst hanterasså viktiga, ärsomavvara nog

särskilda området.skapade för det
för allmännaverktygblioffentliga upphandlingenlåta denAtt ett

området.politisering Dettatillleder i själva verketsamhällsmål aven
upphandlande enheternas.heller deinte iligga i någon intresse,kan inte

skakräva måleneffekterlindra sådanaKommitténs försök att attatt genom
effektivt. Svenskeller gemenskapsrätten inteförankrade i lag i ärvara

praktikenimålfonnuleringarmängd allmänt hållnainnehållerrätt somen
Sådana krav harlångtgående krav på leverantörerna.för ställaöppnar att

ställaslagstiftningen kan kommadirekt motsvarighet inågoninte attmen
hållentill sådan allmänthänvisningupphandling medvid enen
användningsådandetmålparagraf. får till och medDet ärattantas somen
uppfylla redanleverantörerna skasyftet endastavsedd. För attär voreom

förslaget poänglöst.såkrav lagstiftningen,väl angivna i vore
tänktamed dentydliga nackdelarframförallthär peka påVi vill tre

offentliggodtycke vidtill ökatförsta leder dendetordningen. För ett
anbuden iutvärderaidag svårt rättvistupphandling. redanDet är att en

osäkerhetupplevervanligt leverantörernaanbudstävling. Det är att omen
sakensbedömda. ligger ide har blivit Dethuruvida natur atträtt en

bedömningen.ska in i Attfler faktorerosäkerhet ökarsådan vägassom
skullefaktorer, vilkatillföra ytterligaresådan prövning röratill en

rättvis prövning.försvårar markantsamhällspolitiska mål,allmänna en
ocksåfor inköparnaproblemtill svårhanterligaleder barainteDetta utan

för skattebetalarna.kostnadertill ökadeanbud och därmedtill ävensämre
vilket anbudgårdet intefaktorerna så mångaTill slut blir sägaattatt

upphandlingenoffentligadet bästa.helhetsbedömning Denvid ärensom
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kommer då präglas rättsosäkerhet, reglerna upphandlingatt trots attav om
syftar till rättssäkerhet.att garantera

detFör andra försvårar den föreslagna ordningen för små och me-
delstora företag. kanDet principen upphandlingenantas att ettom som
verktyg för allmänna samhällsmål, kommer leda till krav vidatt nya
upphandling bland fordrar långtgående och kostsamma veri-annatsom
fieringar. Små företag har redan idag svårt delta i upphandlingar,att
inte minst på grund utformningen dessa. kan handlaDet attav av om
kontrakten för omfattande eller de krav ställs, exempelvisär attom som
på miljöområdet, för långtgående. företagenDet givetär måsteär att
uppfylla krav framgår lagstiftningen, den föreslagnasom av men nu
ordningen för längre gående krav. Detta kommer ytterligareöppnar att
försvåra för mindre företag delta offentligi upphandling.att

För det tredje leder förslaget till svenska och utländska företagatt
kan komma behandlas olika vid offentlig upphandling. kanSåatt ex-
empelvis falletbli det vid upphandling ställs krav utgångs-tarom som
punkt i allmänna mål inom arbetsmarknads- eller jämställdhetspoliti-
ken. Sådana krav kan i fall bara ställas på svenska företag, inte påvart
utländska. Principen likabehandling, bär hela regelverketom som upp

offentlig upphandling, därmed spel. Konsekvensernasättsom ur av
detta svåra överblicka. Det tveksamt den föreslagnaär ord-att är om
ningen förenlig med LOU då kravet affärsmässighetpå innefattarär ett
krav på just likabehandling mellan anbudsgivare. också tveksamtDet är

förslaget går förena med EU-direktiven, vilar påattom som samma
princip.

Från näringslivets sida vill vi sammanfattningsvis understryka vik-
affärsmässig offentlig upphandling, såväl för näringsliv ochten av en

skattebetalare för effektiviteten i offentlig verksamhet. Ensom
affärsmässig upphandling går förena med krav depå och tjänsteratt varor

köps in, såväl ekonomiska andra krav, inte med principensom som men
upphandlingen verktyg för samhällspolitiska krav, riktadeett motom som

leverantörernas verksamhet. Sådana krav får hanteras i ordning.annan
Reglerna offentlig upphandling bör förbli för lika konkurrensgarantom en
inom näringslivet och för god hushållning inom offentlig sektor.
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Kommittédirektiv Dir. 1998:58

Översyn Nämnden för offentlig upphandling,av m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift utreda organisationenatt av
Nämnden för offentlig upphandling och vilken roll vilka uppgiftersamt
nämnden bör ha framtideni med hänsyn till behovet tillsynav av
offentlig upphandling.

Vidare skall utredaren bestämmelserna i 6 kap.göra översynen av
lagen 1992: 1528 offentlig upphandling LOU, bl.a.om som avser
upphandlingar under de s.k. tröskelvärdena.

Slutligen skall utredaren bestämmelsen skadestånd i 7överse om
kap. 6 § LOU.

Utredaren skall förinom gemenskapsrätten utarbeta deramen
författningsförslag behövs.som

Möjligheterna effektivisera den offentliga upphandlingen skallatt
utgångspunkt för utredningen.vara

Utredarens arbete skall slutfört den april30 1999.senastvara

Bakgrund

Lagen 1992:1528 offentlig upphandling LOU, trädde iom som
kraft den 1 januari 1994, innehåller bestämmelser hur den offentligaom
sektorn skall upphandla. år lagen kraftKnappt innan trädde iett
inrättades myndighet, Nämnden för offentlig upphandling NOU.en
Myndigheten fick bl.a. uppgifti informera lagen ochatt utövaattom
tillsyn den offentliga upphandlingen. praktikenI har NOU:söver

till övervägande del för inforrnationsverksamhet. Motanväntsresurser
bakgrund den problembild successivt har vuxit fram påav som
upphandlingsområdet under de drygt fem år NOU har funnits ärsom
det angeläget framtidaNOU:s organisation, roll och uppgifteratt nu ses

sådanEn också med regeringensöver. översyn överensstämmer
ställningstagande till användningen nämndmyndigheter i propositio-av

Statlig förvaltning i medborgarnas prop. 1997/98:tjänst 136. Re-nen
geringens bedömning så möjligt bör särskildaär när äratt
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användas iförvaltningsmyndighetervanligabeslutsformer inom
nämndmyndighetsforrnen.förstället

deupphandling underbl.a.bestämmelserkap. finns6 LOUI om
grundar dels påBestämmelserna sigtröskelvärden i LOU.som anges

statligagällde för1986:366,upphandlingsförordningen som
upphandlingsreglementet,det kommunalamyndigheter, dels på som

upphandlingsreg-kommunalakommunala området. Detför detgällde
upphandlingsförordning-väsentligt medöverensstämde alltilementet

änd-sakliganågrafördes LOU i principBestämmelserna in i utanen.
och behöverringar över.nu ses

Ändringar prop.offentlig upphandlingi lagenpropositionenI om
justeringar LOU.vissa1996/97: 153 föreslog regeringen av

ochförslagtillstyrkte regeringens1997/98:FiU7Finansutskottet bet.
vid upphandling.skadeståndfrågansärskilttog omupp

vissadoktrinen. Fråndiskuterats iSkadeståndsbestämmelsen LOU hari
dettabakgrundbörBestämmelsenframförts.har kritikhåll mot nuav

över.ses

Uppdraget

tillsynenOrganisering m.m.av

nämndmyndighet.s.k.NOUtillsynenOrganisering är enm.m.av
känneteck-främstmyndigheterkategoriNämndmyndigheter är somen

ansvarsområde, organisationensochbegränsat avgränsatettnas av
beslutsform.kollektivbehovetframför alltstorlekringa samt enavav

nämnd- och småmyn-andraproblembilduppvisarNOU somsamma
problemsmåmyndigheterochallt nämnd- närFramfördigheter. ettär

Bristandestyrning.det gäller
små myndighetermedförekonomisk kompetensochadministrativ att

myndighets förmågapåregeringens kravkan ha svårt attmötaatt en
regelverken. Fåstatsförvaltningende förtillämpa an-gemensamma

möjligheternabegränsarsårbar organisation. Dettainnebärställda atten
sjukdomsfallarbetskrafisbortfall vidochi belastninghantera toppar

effek-vad gäller NOUsärskilt problemfrånvaro. äreller Ett attannan
överblicka,ochsvåraverksamheten närmäta t.ex.är attterna av

blivit bättre.regeleñerlevnaden hardet gäller om
upphand-offentligtillsynbehovetskall analyseraUtredaren avav
stöd ochstyrning,fram förslagskall vidare läggaUtredarenling. om

verksamhetoch NOU:supphandlingenden offentligaorganisering av
Statlig förvalt-propositioneniutgångspunkt i vadmedbl.a. sägssom

bedömningendärRegeringenmedborgarnas tjänst.ning gör att
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Ävennämndmyndighetsfonnen bör användas i de fall därsparsamt. ett
kollektivt beslutsorgan bedöms nödvändigt det dock inte själv-ärsom
klart verksamheten måste organiseras i nämndmyndighet.att en egen
Utredaren skall därför inte vanlig förvaltningsmyndighetpröva om en
kan hantera NOU:s uppgift, eventuellt kombinationi med myndig-att
heten för den aktuella uppgiften endast beslutsför i särskildär samman-
sättning. Således skall utredaren förutsättningarna inordnapröva att
NOU:s verksamhet under Kammarkollegiet, Statskontoret ellert.ex.
Konkurrensverket. Utredaren skall också nämnden bör slåspröva om

med några andra myndigheter. analys för-En ochsamman noggrann av
nackdelar med olika organisationslösningar skall Möjligheternagöras.

effektivisera den offentliga upphandlingen följaoch effek-att att upp
gjorda insatser bör valet organisationsforrn.terna styraav av

Framtida uppgifter

Utredaren skall de framtida uppgifterna för denöverse nya
organiseringen tillsynsverksamheten.av

Enligt NOU:s "Effekter lagen offentlig upphandling"rapport av om
följ många upphandlande enheter fulltinte regelverket Enligt LOUut.er

det endast berörda leverantörer kan klaga på upphandlandeär som en-
heters tillämpning lagen. Den enskilde leverantörens beroende- för-av
hållande kan emellertid leda till han inte väcker talan rädsla föratt av

bli "svartlistad". Utredaren skall analysera den framtidaatt om
tillsynsfunktionen och/eller andra organisationer skall ha rätt att
väcka talan.

Vikten väl fungerande tillsyn har betonats i olika sammanhangav en
deunder åren. Regeringens bedömning den statligasenaste är att

tillsynen myndigheter, kommuner företagoch bör Denöver.av ses
statliga tillsynen bör bl.a. tydligare innebörd. Regeringenges en avser
därför genomföra generell den statliga tillsynenatt översynen av
prop. 1997/98: förvaltning136 Statlig medborgarnasi tjänst f..45s.
Utredaren skall följa detta arbete och bedömning vilkagöra en av
konsekvenser denna får för tillsynen offentligadenöversyn av
upphandlingen. Utredaren skall särskilt utreda vad begreppet tillsyn
innebär, dvs. formulera definition begreppet tillsyn inomen av
upphandlingsområdet.

NOU har bedrivit omfattande infonnationsverksamhet.en
Tillsynsverksamheten har däremot varit mindre omfattning och iav
princip koncentrerats till yttranden klagomålsärenden.i Regeringen

tillsynsverksamheten skall prioriteras. regleringsbrevet förIattanser
budgetåret 1998 därför NOU:s egeninitierade tillsyn skallattanges vara
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offentligaarbetstiden. Med hänsyn till denden totalaminst 20 % av
effektiviseringaromfattning möjligheterna tillupphandlingens och är

tillsynsfunktion för denfinns ändamålsenligdet viktigt detatt en
tillsynsrollenskall föreslå hurupphandlingen. Utredarenoffentliga

Utredaren skall också vidutvecklas och tyngd.skall störreges
hurdet offentliga åtagandet särskiltprövningen prövaav

förhållande till andrainforrnationsverksamheten bör iavgränsas
direktinfonnationsskyldighet haroch precisera denaktörer ettsom

offentligttillsymsfunktionen och kansamband med ettanses varasom
åtagande.

tröskelvärdenaUpphandling under de s.k.

upphandling värdebestämmelser förinnehåller bl.a.6 kap. i LOU vars
har förlagen. Bestämmelsernade tröskelvärden iunderstiger som anges

funnits längelandsting i sakmyndigheter, kommuner ochstatliga men
1993/94278trädde kraft prop. Frågorfick lagform LOU inär om

några sakligafördes LOU i principoffentlig upphandling. in iDe utan
kap. och bl.a.skall bestämmelserna i 6ändringar. Utredaren överse
och det skallutsträckningannonsering bör iutreda störregöras omom

upphandlande enhet fårförfinnas beloppsgräns när enen
företagskall också privatadirektupphandla. Utredaren överväga om

omfattas kap.tröskelvärdena bör 6omfattas reglerna över avavsom
medlemsländer iskall slutligen undersöka hur andraUtredaren

omfattasinteEuropeiska reglerat upphandlingarunionen avsom
upphandlingsdirektiven.

Branschsanering

betänkande Branschsanering-branschsaneringsutredningensI
dels1997:111 föreslogsandra metoder ekobrott SOUoch attmot en

leverantörsupphandlande enhet skall få begära upplysningar om en
ekonomiskakapacitet finansiella ochtekniska förmåga och samt

få begäraupphandlande enheten skallställning, dels den attatt
upphandlingskontraktet hanvilka delaranbudsgivaren redovisar somav

finns iMotsvarande bestämmelser llägga på någonatt ut annan.avser
tröskelvärdena. Vidaregäller för upphandlingarkap. LOU och över

juridisk skall kunnadet leverantörföreslogs äratt som personen
företrädaren har begått brott ifrån upphandlinguteslutas en om

mottagandeförslag fick positivtyrkesutövningen. Dessa ett av
remissinstansema.

förslag ochbeakta branschsaneringsutredningensUtredaren skall
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remissinstansemas synpunkter och denna bakgrund utarbeta demot
författningsförslag bör föras in kap.i 6som

Skadestånd

Ändringarpropositionen lagenI i offentlig upphandling prop.om
1996/97: 153 föreslog regeringen vissa justeringar LOU.av
Finansutskottet bet. 1997/98:FiU7 tillstyrkte förslag.propositionens
Utskottet behandlade bl.a. frågan skadestånd vid upphandling iom
strid med LOU och skadeståndsreglema härrör fråni LOU tvåattangav
direktiv 89/665/EEC och 92/ l3/EEC. direktivenI ersättningattanges
skall kunna tillutgå dem lidit skada överträdelse. fram-Detsom av en
går dock inte direktiven vilken form skade- skallersättningav av som
omfattas. Något rättsfall upphandlingsornrådetpå från EG-domstolen

förledning hur direktiven skall finnstolkas inte.som ger
Skadeståndsskyldigheten enligt omfattarLOU hela den lidna ska-

dan. Bestämmelsen skadestånd i kap. 6 § LOU har diskuterats7 iom
doktrinen. Kritik har bl.a. framförts innebär skadeståndsbe-attsom
stämmelsema alltför omfattande. domstolen meddelade denHögstaär

september15 1997 prövningstillstånd i mål skadestånd. Finans-ett om
utskottet domstolensHögsta avgörande borde avvaktas innanattangav

ställning till bestämmelsen skadestånd skulle ändras.togman om om
Utskottet hemställde därför riksdagen sin mening skulleatt som ge re-
geringen till känna utskottetvad anfört. Riksdagen biföll utskottets
hemställan. Utredaren skall bestämmelserna skadestånd ochöverse om
undersöka hur andra medlemsländer i Europeiska unionen genomfört
rättsmedelsdirektiven i
denna del.

Utredningsarbetet

Utredaren skall redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser förslagsina visa hur förslag innebärsamtav som
utgiftsökningar skall finansieras.

Utredaren oförhindrad andra frågor kan bli aktuellaär att ta upp som
under utredningens gång.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetsorganisationer inforrne-
rade

arbetet och bereda dem tillfälle framföra synpunkteratt samtom
genomföra förhandlingar enligt lagen 1976:580 medbestämmandeom
i arbetslivet.
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kommittéer ochUtredaren skall beakta direktiven till samtliga sär-
åtaganden dir. 1994:23,skilda utredare offentligapröva attatt omom

dir. 1992:50,redovisa regionalpolitiska konsekvenser attomav
konsekvenser dir. 1994: 123redovisa jämställdhetspolitiska samt om

brottsförebyggandekonsekvenser för brottsligheten och detredovisaatt
dir. 1996:49.arbetet

kommunförbundet ochUtredaren skall samråda med Svenska
Landstingsförbundet.

slutfört den april 1999.Utredarens arbete skall 30senastvara

Finansdepartementet
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Questionnaire

legislation for publichave nationalDoes country procure-your
the threshold valuesbelowment

there national legislation.No,D no
national legislation.thereYes,E

certainnational legislation only in forthere butYes,EI areas or
certain contracting authorities.

national legislation for publichaveDoes countryyour procure-
ment
concerning non-prioritised services listed in of direc-I Bannex
tive
92/50/EEC

national legislation.thereNo, no
national legislation.thereYes,

of the non-prioritised services covered by nationalYes, parts are
law.

writelf # please down thel 2your answer on or yes, names
and numbers of the national statutes.

legislationhave provincial/local publicDoes countryyour on
below the threshold valuesprocurement

provincial/local legislation publicNo, thereE no on procure-
ment.

provincial publicthere legislation/localYes, procurementCl on
majorityin of the provinces of country.a my
there provincial legislation publicYes, butprocurementC on
in provincesonly few of the of country.a my

nationalhave than functions,Does countryyour one or more one
Swedishthe National board for public procurement, thate.
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supervises the compliance inthe lawsto procurement your
national function" includethe does notcountry term your

regular the ministry concemed withcountrys court system or
issues.public procurement

supervision.has such national function forYes, countryCI my one
national function forhas than suchYes, countryCl my more one

supervision.
national function for supervision.has suchNo, countryEI my no

question directly questionlf #5 # 12.toyour answer no on go

supervising functionIf have answered # does theyou yes on
fromoperate a

central levelD
regional levelEl
local levelEl

writehave answered # please down theyou yes on names
authority/-ies inand addresses of the national charge of the su-

pervision of public inthe country.procurement your

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If have answered what the of# mainyou yes on purpose.
supervising functionthe

supervise and compliance of thecontrol theTo procurementEl
legislation in country.my

improve the efficiency of public intheTo procurementCl my
developing competition strategiesby for best value-country, e.

practice.
advice/inforrn parties concemed by the publicTo procurementD

legislation.
mediate between contracting authorities and suppliers whenTou

in on-going publicthere problems procurementare a process.
The supervising function does mainly:u

. .. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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supervising function in considertheDoes country com-your
suppliers discriminated inplaints from that feel they have been

the procurement process

authority consider complaints.the doesNo, notD
authority consider complaints.theYes,

considers complaints but only in exceptionalthe authorityYes,Cl
cases.

complaintssupervising function considerthe10. Does anonymous
against contracting authorities

Yes
Noa

supervising function provide information contractingtheDoes11. to
publicauthorities, suppliers and others concerned by procure-

ment

provide information.the authority doesNo, notEI any
provides information interested parties.the authority allYes, toEl

fillauthority provides information but only pleasetheYes, to
...

in missingthe part

continue #If have answered # please 13.ll, toyou yes on

partieswho provides interestedIf the # 1112. answer on no,
information

public procurementon

public authoritiesOther
Private bodies law firms, auditors.e.g.

authoritiesThe contracting themselves.
Others:
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When implementing13. the Public Remedies Directive

89/665/EEC and the Remedies Utilities Directive 92/13/EEC
hascountrymy ...

law/regulation/statute/act that refers the of the EC-toa use
directives.

incorporated the EC-directives into national legislation.Cl ..
transforrned the EC-directives into national law, i.e.

..
changes in and havewords been done.structure
only usingbeen the EC-directives without particulara..
reference in national law.
used another method which is:

..

What the14. damages supposed when awardedcosts toare cover a
discriminated by nationalparty courtsyou

Costs for producing the tender/bid and other related toexpenses
the participation in the tendering procedure.
Expected profit of sales excluding estimated production costs.
Production costs.
Other costs

.......................................................... ..

Who be awarded damages according the publictocan procure-.
legislation ofment countryyour

All potential tendering parties.
Only parties participating in the contracting procedure by leastat
asking for tendering documents.

partiesOnly that they should have been awarded thecan prove
contract.
Others:

16. Are the damages reduced the discriminated ableparty to
with duringelse the period stated incontract contractsomeone

the tendering documents/ advertisement

No
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YesE

intodayalreadycarriedelectronicthereAre out17. procurement
countryyour

YesD
NoCI

continuepleaseIf # 17 tonoyou answer on
# 22.

donekind ofwhat#If answered 17, procurement18. areonyesyou
electronically

goveming elec-regulationspecifichaveDoes country ayour.
tronic procurement

No
regulation, code etc.:of theand numberfill inpleaseYes name

. ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .

chooseincontracting entityCould to acceptcountryyoura.
electronic tenders only

Yes
No

legal otherregulation,countrysaccordingAre there,21. to oryour
electronicsecurity of theof thethe levelrequirements meanson

being used

Yes
No

information about thesubmit furtherlikelf would22. anyyou
welcomeinpublic tocountry,procurement system you areyour

lines:followingtheuse .................................... ..
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Kronologisk förteckning

förmånsrättsreglerNya Bilagor. Ju. 32.Utvecklingssamarbetepå+ rättsomrädet.Ju.. Steriliseringsfrågani Sverige1935-1975. 33.Bo Betala Särskildaboendeformerförtryggt rätt.-. Ekonomiskersättning. äldre avgifterför äldre-ochhandikappomsorg.samt
Yrkesfisketskonkurrenssituation.Jo.. Godsedi forskningen.U. 34.Svensktmedborgarskap.Ku.. Effektiva ochmiljölösningar.N.värme- 35.Fastighetsmäklamämndeneffektivaretillsyn. Fi.-Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi Fö. 36.Likvidation aktiebolag.Ju.av. Märk väl Fi. 37.Underrättelsetjänsten Fö.översyn.en-Invandrarskapochmedborgarskap. 38.Följdleveranseri sambandmedexportav. Demokratiutredningensskriftserie.Ju. krigsmateriel.UD.
Att slakta får i Guds religionsfrihetOm 39.Vuxenutbildningförett alla Andraåretmednamn.
ochdemokrati.Demokratiutredningensskriftserie. Kunskapslyftet.U.
Ju. 40.Demokratini denoffentligasektornsförändring.

10.Rasism,nynazismochfrämlingskap. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.
Demokratiutredningens Åtgärdsfor-skriftserie.Ju. 41.Bevaradokumentärfilmenskulturarv.

1 Bör demokratinavnationaliseras slag förslagtill för dokumentärfilmsamt ettcentrum. Demokratiutredningensskriftserie.Ju. och filmvårdscentral.Ku.en
Elektroniskdemokrati.Demokratiutredningens 42.Ny luñfartslag.N.. skriñserie.Ju. 43.Oberoende,ägandeochtillsyn i revisions-
Etik ochdemokratiskstatskonst. verksamhet.Ju.. ÖppenDemokratiutredningensskriftserie.Ju. 44. elmarknad.N.

framtidaDen kommersiellalokalradion.Ku. 45. Slutförvaring kämavfall.Kommunernaochav. Nytt för prövning hyres-och platsvalsprocessen.system M.av. Ökadearrendemål.Ju. 46. socialbidrag.Enstudie inkomsterochom
Ökad16. rättssäkerheti asylärenden.UD. socialbidragåren1990till 1996.S.

17.GarantipensionochBosättningstilläggför 47.Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet.Fi.personer -föddaår 1937ellertidigare.S. 48.Lära Estonia. andraDen delrapportenochav
Frågor18. till detindustriellasamhället.Ku. slutredovisning.N.
Artikel19. 7 i EG:svanrmärkesdirektiv. Invandrare49. företagare.Ku.som
Ändringari vammärkeslagen.Ju. 50.skyddsjaktpå M.varg.

20. Sverigeochjudar-nastillgångar.UD. 51.Smittskydd,samhälleochindivid. Del A+B. S.
21.Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägar 52. Inkomstprövning bostadstilläggatt till pensionärer.av-

medfimktionshinder.S.avpersoner
22. Denskyddadeprovinsen.En demokratins 53.Ekonomiskbrottslighetessä ochsekretess.Ju.om

värdeochvärdighet.Demokratiutredningens 54.En tullag.Fi.ny
skriftserie.Ju. 55.Konvergensochförändring.Samordningav

23.Utveckling mänskliga i arbetslivet. lagstiftningenför medie-ochtelesektorema.Ku.av resurser
Förslagtill inriktning mål inom3 EG:s 56.Globaliseringenochdemokratin.avnya
strukturfonder.N. Demokratiutredningensskrifiserie.Ju.

24.EG:sstrukturstöd.Ny organisationför de Rikstrafiken57 En myndighet.N.geogra- ny-.fiskt avgränsadestrukturfondsprograrnmen.N. juridiken58.Löser demokratinsproblem
25. Samema ursprungsfolki Sverige. Demokratiutredningensett skriftserie.Ju.-
26 Införsel beskattade Fi. 59 fastighetsskatt.Begränsad Fi.av varor.. .27. Delta Utredningen deltidsarbete,tillfälliga 60.Kundvänligaretaxi.N.om-

jobb ocharbetslöshetsersättningen.N. 61.Brottsförebyggandearbetei landetskommuner.Ju.
28. Kontantmetodför småföretagare.Fi. 62.Bilen, miljön ochsäkerheten.Fi.
29. Internationellkonflikthantering förberedasig 63.Att läraochleda Enlärarutbildningföratt samverkan- -tillsammans.Fö. ochutveckling.U.
30.Yttrandefrihetenochkonkurrensen Förslagtill 64.Representativdemokrati.Demokratiutredningens-

mediekoncentrationslag. Ku. skriftserie.Ju.m m.
31.Tillsyn advokater Ju.över m m.



utredningar 1999offentligaStatens

förteckningKronologisk

behovNarkotikastatistik. samhälletsOmbamoch 90Barnombudsmarmenföreträdarefor65. av- . narkotikautveckling.informationungdomar. om
jämställdhetslagen.N.styrning 91 En66. Godvård lika villkor översynstatens avavom- . for personval.Ju.Premiärbilagor. 92.hälso-ochsjukvården 2+

KÄRNAVFALL Forskarvolymfolkstyret. VI.plats 93.Detmetod67. unga—- - Demokratiutredningen.Ju.yttrande SKBsmiljökonsekvens.KASAMs över
levnadskostnader.Fi.ökadeFörmåneroch94.FUD-program98. M.

mätningochelproduktionSmåskalig95.Brandkatastrofeni Göteborg. samt68.
elforbrukning.N.debiteringDrabbadeMedierMyndigheter.Ku. av

ochförslagtillStatistikreformen.UtvärderingPerspektivpådet 96.Individenocharbetslivet.69.
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reformen.Ju.utvärderingenGentekniknärrmden.U.70. av
utveckling.Socialtjänsti97.Oseriösabostadsfönnedlare.71.

Bilagor.Del ochBoch ABoendesocialaeffekter konkurser72 av —. villkorLikvärdiga U.bostadsrättsföreningaroch 98.rekonstruktioner- Översyn internationellstiñelsenför99.egnahem.S. av
läkemedelsbiverkningar.rapporteringframtidaHandikappombudsmannens73. av

Bibelnarbetsuppgifter. 100.och S.förutsättningar texterna.-
VolymGamladet bästa.74.Demokratinoch testamentetgemensamma
VolymGamla II.skriñserie.Demokratiutredningens Ju. testamentet

apokryfaDeTillägg till Gamlavindkraften.Del och Del 2. M. testamentet.platsfor l75. Rätt
deuterokanoniskaskriñema.VolymellerMaktdelning.Forskarvolym76.

Volym 4. Ku.NyaDemokratiutredningen.Ju. testamentet.
flyktinggömmaremedborgare.OmOlydigamedborgarskap.Forskar- 101.Demokratiteorioch77.

urrättsaktivister.ochvolym Demokratiutredningen.Ju.II.
skriftserie.Demokratiutredningens Ju.miljöprogramförJordbrukochmiljönytta78. nytt- internationellaAnsvarsfördelningfor102.jordbmket. Jo. program

ungdomsområdet.utbildnings-och U.royalty till begränsatKällskattpåutdelningoch79.
förstaRegionreformpåförsök103.skattskyldiga.Fi. stegenmot—

samhällsorganisation.Ju.regional80.Demolqatiopinioner. enny
samboregler.Ju.104.NyaDemokratiutredningensskriftserie.Ju.

for behandlingExekution NormerSkatt Tullhyresgästorganisation. 105.Förhandlingsersättningtill81. -- -
personuppgifter.Fi.Ju. av

utredning datorer,och IT-106.sekretessi banker KonsumenternaVårdslöskreditgivning82. samt omen
marknadsföring.Fi.handelochFi.m.m.

utveckling mänskligamål3 förDemokrati- 107.NyaForskarvolymGlobalisering. IX.83. av resurser
i arbetslivet.N.utredningen.Ju.

ungdomsmål utvärderingHandläggning108.Civilsamhället.ForskarvolymVIII.84. en avav -
ungdomsmålsreform.års Ju.1995Demokratiutredningen.Ju.

socialtjänsten.personuppgifterinomBehandling109.landet.Bredbandför tillväxt i hela85. av
välfärdspolitiskaNärings-,regional-och

for säkerhetsskull.Fö.LedandeforskningllO.aspekter IT-infrastrukturen.N. -
kostnadseffektivalösningarinomsökalll. Attmöjligheterdöd längelevePC:n Nya86.PC:när - klimatområdet.N.for Sverige.

demokratinsCivilsamhälletanordnad 112."Eñer PC:n"frånhearingenEn arena.rapport som
kritiskareflektioner.NågraIT-kommissionenjuni 1999.N.av

skriñserie.Demokratiutredningens Ju.Vagnbolagforjärnvägen.N.87.
Forskmvolymerfarenheter. V.Medborgarnasbetänkandei anledning 113.Granskningskommissionens88.

Demokratiutredningen.Ju.statsministereñermordetpåBrottsutredningenav
medicin.114.MatOlof Palme.Ju. som

Handelmed i konkurrens.N.handikapporganisationer. 115statsbidragtill89. gas.
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l 16.Denregionalasamhällsorganisationeni vissa
europeiskastater.
Enöversättningi urval antologinTheav
IntermediateLevel of Govemment European
States.Complexity democracy Ju.versus

l 17. i demokratinsIT tjänst.ForskarvolymVII.
Demokratiutredningen.Ju.

l 18.Kommunaluppdragsverksamhetinom
kollektivtrafiken utvärderingav——
försöksverksamheten.Ju.

119.Utvärderingen KY. U.av
120.Från till transplantationfrånarten enannan-

djur till människa.
12. Avkorporativiseringochlobbyism.. ForskarvolymXIII. Demokratiutredningen.Ju.
122.KY Kvalificeradyrkesutbildning.U.-
123.Mötesplatsför designochkonsthantverk.Ku.
124.Konsumentprisindex.Ju.

Östersjöregionen.125.Näringslivsutvecklingi UD.
126.Politikensmedialisering.ForskarvolymIII.

Demokratiutredningen.Ju.
127.Grönanyckeltal följ denekologiska-

omställningen.M.
128.Jatill fyrverkerier medfärreskador.Fmen—
129.Demokratinsestetik.FortskarvolymIV.

Demokratiutredningen.Ju.
130.Demokratinstrotjänare-

lokalt partiarbeteförr och ForskarvolymX.nu.
Demokratiutredningen.Ju.

13 Närmarknadenbestämmer.ForskarvolymXl.. Demokratiutredningen.Ju.
132.Valdeltagandei förändring.ForskarvolymXII.

Demokratiutredningen.Ju.
133.Kommunkontosystemetochrättvisan-

kommunernaochkonkurrensen.Fi.momsen,
134.FramtidssäkerIT-infrastrukturför Sverige.N.

Örebro135.Stödtill universitetetochSödertörns
högskolaför förbättring ledning,kontrollav
ochekonomiadministrativafimktioner.U.

136.Personval1998.
Enutvärdering personvalsrefonnen.Ju.av

137.Hälsapålika villkor andrastegetmot-
nationellafolkhälsomål.S.

13 FrånCallcentertill kontaktcenter.
Trender,möjligheterochproblem.N.
Effektivare139. offentlig upphandling.

fortsattFör välfärd,trygghetochtillväxt.
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92personval.PremiärforJustitiedepartementet
ForskarvolymVI.Folkstyret.DetungaBilagor. 1förmånsrättsreglerNya + 93Demokratiutredningen.Demokrati-medborgarskap.ochInvandrarskap ochforslagtillUtvärderingStatistikreforrnen.-8skriñserie.utredningens for utvärderingenskrivnaBilaga: Uppsatserutveckling.religionsürihetochfår i Guds OmslaktaAtt ett nanm. 96refonnen.av9Demokratiutredningensskriñserie.demokrati, flyktinggömmareOmOlydigamedborgare.trämlingskap.ochRasism,nynazism djurrättsalctivister.ochskriftserie.10Demokratiutredningens 101skriftserie.DemokratiutredningensavnationaliserasdemokratinBör forstaRegionrefonnpåförsök motstegen—-skriftserie.1 lDemokratiutredningens 103sarnhällsorganisation.regionalennyDemokratiutredningensdemokrati.Elektronisk 104samboregler.Nya12skriñserie. årsutvärdering 1995ungdomsmål-enHandläggning avavdemokratiskstatskonst.Etik och ungdomsmålsreform.108skriftserie.13Demokratiutredningens NågrakritiskademokratinsCivilsanthället arena.som15arrendemål.ochfor prövning hyres-Nytt system av 12skriftserie.1Demokratiutredningensreflektioner.varumärkesdirektiv.Artikel i EG:s7 ForskarvolymV.erfarenheter.MedborgarnasÄndringar 19varumânkeslagen.i 1 13Demokratiutredningen.demokratinsprovinsen.EnskyddadeDen essäom europeiskavissasamhällsorganisationeniregionalaDenskriñserieDemokratiutredningensvärdeochvärdighet. urval antologinTheöversättningiEnstater. av22 EuropeanStates.ofIntermediateLevel Government31advokaterTillsyn över m m. 1 16Complexity democracy.versus32pårättsområdet.Utvecklingssamarbete ForskarvolymVII.demokratinstjänst.iIT36aktiebolag.Likvidation av 1 17Demokratiutredningen.förändring.sektornsdenoffentligaDemokratini kollektivtrafikenuppdragsverksamhetinomKommunalskriñserie.40Demokratiutredningens 1 18törsöksverksamheten.utvärderingav-43revisionsverksarnhet.iägandeochtillsynOberoende, ForskarvolymXIII.ochlobbyism.Avkorporativisering53sekretess.brottslighetochEkonomisk 121Demokratiutredningen.demokratin.ochGlobaliseringen 124Konsumentprisindex.56skriñserie.Demokratiutredningens ForskarvolymIII.medialisering.PolitikensdemokratinsproblemLöserjuridiken 126Demokratiutredningen.skriftserie.58Demokratiutredningens ForskawolymlV.estetik.Demokratins61landetskommtmer.Brottsförebyggandearbetei 129Demokratiutredningen.Demokratiutredningensdemokrati.Representativ ochpartiarbeteförrlokaltDemokratinstrotjänare nu.-64skrifiserie. 130Demokratiutredningen.ForskarvolymX.Demokrati-bästa.Demokratinochdetgemensamma ForskarvolymX1.marknadenbestämmer.Närskriftserie.74utredningens 13 1Demokratiutredningen.Demokratiutredningen.ForskarvolymMaktdelning. ForskarvolymX1I.förändring.iValdeltagande76 132Demokratiutredningen.Forskarvolym11.medborgarskap.Demokratiteorioch Personval1998.7 7Demokratiutredningen. 136personvalsrefonnen.utvärderingEn avDemokratiopinioner.

80skriftserie.Demokratiutredningens Utrikesdepartementet
81hyresgästorganisation.tillFörhandlingsersättning Ökad 16asylärenden.rättssäkerhetiDemokratiutredningen.ForskarvolymIX.Globalisering. 20tillgångar.judamasSverigeoch83 krigsmateriel.medi sambandFöljdleveranser exportavDemokrati-ForskarvolymVIII.Civilsamhället.

3 884utredningen. Östersjöregionen.125iNäringslivetsutvecklingbetänkandei anledningGranskningskommissionens av
statsministermordetpåBrottsutredningeneñer

88Olof Palme.
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Försvarsdepartementet Fastighetsmäklamämndeneffektivaretillsyn. 35-
Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet.47Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi 6 -
En tullag. 54nyInternationellkonflikthantering förberedasigatt- Begränsadfastighetsskatt.59tillsammans.29
Bilen,miljön ochsäkerheten.62Underrättelsetjänsten 3 7översyn.en- Källskattpåutdelningochroyaltytill begränsatLedandeforskning för säkerhetsskull. 1 -10- skattskyldiga.79Jatill fyrverkerier medfärreskador.128men- Vårdslöskreditgivning sekretessi banker 82samt m.m.
Förmånerochökadelevnadskostnader.Socialdepartementet 94
Skatt Tull Exekution för behandlingNormer av-Steriliseringsñågan -i Sverige -1935-1975.Ekonomisk personuppgifter.105ersättning.2
KonsumenternaochIT- utredning datorer,en omGarantipensionochBosätmingstilläggför personer handelochmarknadsföring.106födda är eller1937 tidigare.17
KommunkontosystemetochrättvisanLindqvistsnia nio utvecklabemötandet -vägaratt av- kommunernaochkonkurrensen.133momsen,funktionshinder.med 21personer Effektivareoffentlig upphandling.Bo Betala Särskildaboendefonnertryggt rätt. för äldre- Förfortsattvälfärd,trygghetochtillväxt. 139avgifterför äldre-ochhandikappomsorg.samt 33

Ökadesocialbidrag. studieEn inkomsterochom Utbildningsdepartementetsocialbidragåren1990till 1996.46
Godsedi forskningen.4Smittskydd,samhälleochindivid. Del A+B. 51
Vuxenutbildningför alla AndraåretmedInkomstprövning bostadstilläggtill pensionärer.52av Kunskapslyftet.39Barnombudsmannenföreträdareför barnoch- läraAtt ochleda En lärarutbildningför samverkanungdomar.65 —
ochutveckling.63Godvårdpå lika villkor styrningstatensom- Gentekniknämnden.70hälso-ochsjukvården bilagor.2 66+av Likvärdigavillkor. 98oseriösabostadsförmedlare.71
Ansvarsfördelningför internationellaprogramBoendesocialaeffekter konkurserochav påutbildnings-ochungdomsområdet.102rekonstruktioner bostadsrättsföreningaroch- Utvärderingen 119KY.avegnahem.72
KY Kvalificeradyrkesutbildning.122Handikappombudsmannensframtidaförutsättningaroch - ÖrebroStödtill universitetochSödertörnshögskolaarbetsuppgifter.73
för förbättring ledning,kontroll ochavstatsbidragtill handikapporganisationer.89
ekonomiadministrativaftmktioner.l 35Narkotikastatistik.Omsamhälletsbehov informationav

narkotikautveckling.90om JordbruksdepartementetSocialtjänsti utveckling.Del ochA B Bilagor. 97- Yrkesfisketskonkurrenssituation.Översyn 3stiftelsenför internationellrapporteringav av Samema ursprungsfolki Sverige.25ettläkemedelsbiverkningar.99 -
Jordbrukochmiljönytta miljöprogramförnyttBehandling personuppgifterinomsocialtjänsten.av -
jordbruket.78109

Mat medicin.114som Kultu rdepartementetFrån till transplantationfråndjur tillarten enannan- Denframtidakommersiellamänniska.120 lokalradion.14
Frågortill det industriellaHälsapå lika villkor samhället.18andra nationellastegetmot- Yttrandefrihetenfolkhälsomål. ochkonkurrensen137 Förslagtill-
mediekoncentrationslag 30m.m.
Svensktmedborgarskap.34Finansdepartementet

ÅtgärdsförslagBevaradokumentärfilmenskulturarv.Märk väl 7 förslagtill för dokumentärfilmsamt ochettcentrum enInförsel beskattade 26av varor. filmvärdscentral.4 lKontantrnetodför småföretagare.28 Invandrare företagare.49som
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ochförändring.Samordning lagstift-Konvergens Miljödepartementetav
ningenför ochtelesektorema.55medie- kämavfall. ochSlutiörvaring KommunernaavBrandkatastrofeni Göteborg. 45platsvalsprocessen.

68DrabbadeMedierMyndigheter. 50skyddsjaktpåvarg.Bibeln texterna.- plats miljökonsekvens.metodKARNAVFALL - — —Gamla Volymtestamentet 67yttrande SKBsFUD-program98.KASAMs överGamla Volym 2.II.testamentet 75platsfor vindkraften.Del 1ochDelRättapokryfaTillägg till Gamla De ellertestamentet. nyckeltal- följ denekologiskaomställningen.Gröna
deuterokanoniskaskrifiema.Volym 127

100VolymNyatestamentet.
123Mötesplatsför designochkonsthantverk.

Näringsdepartementet
Effektiva ochmiljölösningar.5värme-
Utveckling mänskliga i arbetslivet.av resurser

till inriktning mål inomEG:sstruktur-Förslag 3nyaav
fonder.23

organisationför degeografisktEG:sstrukturstöd.Ny
strukturfondsprogrammen.24avgränsade

deltidsarbete,tillfalligajobbDelta Utredningenom-
27ocharbetslöshetsersättningen.

42Ny luñfartslag.
Oppenelmarknad.44
Lära Estonia. andradelrapportenochDenav
slutredovisning.48
Rikstrafiken myndighet.57Enny-
Kundvänligaretaxi. 60
Individenocharbetslivet.Perspektivpådetsamtida
arbetslivet 69kring sekelskiftet2000.

regional-Bredbandför tillväxt i helalandet.Närings-,
ochvälfardspolitiskaaspekterpålT-inüastmkturen.
35
PC:n möjligheterfördöd-länge levePC:n Nyaär

frånhearingen"Eñer PC:n"Sverige.Enrapport
IT-kommissionen 1999.86anordnad juniav

for 87Vagnbolag järnvägen.
jämställdhetslagen.91Enöversynav

Småskaligelproduktion mätningochdebiteringsamt
elförbrukning.95av

mänskliga imål för utvecklingNya 3 av resurser
107arbetslivet.

kostnadseffektivalösningarinomsökaAtt
11 lklimatområdet.

i4115ikonkurrens.Handelmedgas
for Sverige.134FramtidssäkerIT-infrastruktur

FrånCallcentertill kontaktcenter.
möjligheterochproblem.138Trender,
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