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Remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU
2018:44) förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler om
överprövningsmål

Dnr KS 2018/0711

Sammanfattning
Lunds kommun har genom remiss (FI2018/02531/OU) givits
möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet; ”Möjligt, tillåtet och
tillgängligt (SOU 2018:44).
Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av de bestämmelser i LOU och LUF som
reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden i syfte att utreda
hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Utredaren gavs
även i uppdrag att föreslå regler om skyldighet för den förlorande
parten att ersätta motpartens processkostnader och om avgifter för
att ansöka om överprövning som ett alternativ eller komplement till
regler om processkostnadsansvar i överprövningsmål.
Lunds kommun instämmer med utredningens förslag att regelverket
för upphandlingar under tröskelvärdet behöver förenklas. I
nuvarande lagstiftning hänvisas i många bestämmelser till punkter
på annan plats i lagen. Det gör att regelverket blir svåröverskådligt.
Förslaget om dialog i upphandling ser Lunds kommun som positivt
men medför att tydlig vägledning behövs. Förslaget om täckningsköp
välkomnas också av Lunds kommun men anser att risken finns att
omfattningen av upphandlingar där denna bestämmelse tillåts,
kommer att begränsas. Lunds kommun instämmer också i förslaget
om en höjd direktupphandlingsgräns.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018
Remiss från finansdepartementet, Fi2018/0253/OU
Statens offentliga utredning, Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU
2018:44)

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar med instämmande av Anders Almgren (S) och
Karins Svensson Smith (MP) att lämna remissvar i enlighet med
upprättat yttrande med ny lydelse avsnitt 15.2.1 samt nytt avsnitt
före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i överprövningsmål”
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15.2.1 Direktupphandling vid lågt värde
Lunds kommun håller med utredningens förslag om ett värde i
fastställt belopp gällande direktupphandling. Kommunen anser dock
att en höjd direktupphandlingsgräns för dessa övriga tjänster
riskerar sämre konkurrens eftersom färre leverantörer ges
kännedom om upphandlingarna. Den föreslagna ordningen riskerar
att på ett olyckligt sätt bevara befintliga avtalsrelationer och att
hindra nya företag, som inte tidigare varit leverantörer, från att ta sig
in på den offentliga marknaden. Detta drabbar särskilt små och
medelstora företag. Vi anser därmed att gällande
direktupphandlingsgräns på cirka 600 000 kronor även
fortsättningsvis ska gälla.
Nytt avsnitt före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i
överprövningsmål”
Avsnitt 21 Processkostnadsansvar och avsnitt 22 Ansökningsavgifter
Utredarens uppdrag i fråga om att presentera modeller för
avgiftsuttag och processkostnadsansvar vid överprövningar har varit
starkt styrt av ambitionen att minska antalet överprövningar. Lunds
kommun anser att man dessutom ska effektivisera
överklagandeprocessen. Långdragna domstolsprocesser skapar
negativa effekter för såväl upphandlande myndigheter som för
leverantörer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att lämna remissvar i enlighet med upprättat yttrande med ny
lydelse avsnitt 15.2.1 samt nytt avsnitt före ”Avsnitt 21
Processkostnadsansvar i överprövningsmål”
15.2.1 Direktupphandling vid lågt värde
Lunds kommun håller med utredningens förslag om ett värde i
fastställt belopp gällande direktupphandling. Kommunen anser
dock att en höjd direktupphandlingsgräns för dessa övriga
tjänster riskerar sämre konkurrens eftersom färre leverantörer
ges kännedom om upphandlingarna. Den föreslagna ordningen
riskerar att på ett olyckligt sätt bevara befintliga
avtalsrelationer och att hindra nya företag, som inte tidigare
varit leverantörer, från att ta sig in på den offentliga
marknaden. Detta drabbar särskilt små och medelstora företag.
Vi anser därmed att gällande direktupphandlingsgräns på cirka
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600 000 kronor även fortsättningsvis ska gälla.
Nytt avsnitt före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i
överprövningsmål”
Avsnitt 21 Processkostnadsansvar och avsnitt 22
Ansökningsavgifter
Utredarens uppdrag i fråga om att presentera modeller för
avgiftsuttag och processkostnadsansvar vid överprövningar
har varit starkt styrt av ambitionen att minska antalet
överprövningar. Lunds kommun anser att man dessutom ska
effektivisera överklagandeprocessen. Långdragna
domstolsprocesser skapar negativa effekter för såväl
upphandlande myndigheter som för leverantörer.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset: Knutssalen, 2019-01-28 klockan 13.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Britt Steiner, Planeringschef
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Jesper Jakobsson, Administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, Kommunjurist
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Henrik Nygren, Lokalstrateg

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 12-31

Plats och tid för justering

Rådhuset den 29 januari kl 10:00
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Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Kommunkontoret/Bruksgatan 22
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