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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Prognosrapport februari 2021 för Orust kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna prognosrapporten till och med februari 2021 för Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en prognosrapport efter sista februari
för kommunen.
Årets resultat för helåret beräknas uppgå till plus 43,7 miljoner kronor och ska
jämföras med det budgeterade resultatet på plus 18,5 miljoner kronor.
Helårsprognosen är 25,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för året.
Den största orsaken till kommunens positiva helårsprognos beror på förbättrade
skatteintäkter med 19,7 mnkr. Skatteunderlagsprognosen ser betydligt bättre ut nu än
den som låg till grund för budgeten. Regeringens pandemirelaterade åtgärder gör att
inkomsterna beräknas bli högre än tidigare bedömning och utvecklingen av
sysselsättningen minskade inte i den omfattning som man befarade i pandemins andra
våg.
Sektorerna gör sammantaget bedömningen att helårsprognosen pekar mot ett mindre
överskott mot budget. Sektor ledning och verksamhetsstöd samt samhällsutveckling gör
bedömningen att helårsprognosen blir en positiv budgetavvikelse på grund av
pandemin. Sektor lärande gör bedömningen att de inte kommer redovisa någon
avvikelse mot budget vid årets slut. Sektor omsorg samt miljö och bygg redovisar en
negativ budgetavvikelse vid årets slut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18
Prognosrapport februari 2021 för Orust kommun daterad 2021-03-18
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
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Driftredovisning 2021

Prognos

Budget

Prognos

netto

netto

Avvikelse

helår 2021

2021

helår 2021

Politisk verksamhet och revision

-12,3

-12,4

0,1

Sektor ledning och verksamhetsstöd

-55,6

-56,6

1,0

Sektor lärande

-390,2

-390,2

0,0

Sektor omsorg

-388,1

-387,6

-0,5

-59,8

-60,9

1,1

-9,7

-8,8

-0,9

Affärsdrivande Vatten och avlopp

0,0

0,0

0,0

Affärsdrivande Renhållning

0,0

0,0

0,0

Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör

2,2

2,2

0,0

-13,5

-16,5

3,0

-927,0

-930,9

3,9

-21,4

-21,4

0,0

0,0

0,0

0,0

12,3

12,3

0,0

-10,8

-10,8

0,0

-946,9

-950,8

3,9

Skatteintäkter

794,2

779,3

14,9

Generella statsbidrag

203,9

199,1

4,8

0,0

0,0

0,0

51,3

27,7

23,6

1,1

1,4

-0,3

Finansiella kostnader

-8,7

-10,5

1,8

Resultat

43,7

18,5

25,1

(mnkr)

Sektor samhällsutveckling
Sektor miljö- och bygg

Ofördelad budget (pris,- lön-, verksamhet)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/ skuldförändr. avseende
semesterlön/ arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Internränta
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Summa verksamheternas nettokostnad

Välfärdsmiljarder och krispaket
Verksamheternas resultat
Finansiella intäkter
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Beslut om tidigareläggande av investeringsprojektet VA-länk öst-väst (EllösVarekil)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil), enligt utredning,
daterad 2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande budget från och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i
Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta
den nu gällande VA-planen inom Orust kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de
förutsättningar som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av
investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i
uppdrag att konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt
tidigareläggande av investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för
utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar
inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorchef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:294

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
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Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
telefon 0304-33 47 80
e-post: bjorn.martinsson@orust.se

Utredning - Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten
VA-länk öst-väst (VA-ledningar mellan Ellös och Varekil)
Investeringsprojektet är i nuvarande investeringsplan planerat att utföras under tiden
2024-2027 med en beräknad budget av cirka 77 000 tkr i 2017 års prisläge. Sträckan är
cirka 17 kom. Vid ett omedelbart igångsättande kommer investeringsmedel att behöva
beslutas om eller om-allokeras av kommunfullmäktige enligt nedan:
Planerade investeringsmedel enligt plan 2021-2026 à (beslutat av Kommunfullmäktige 2020-11-12 § 98)
2021
2022
2023
2024
2025
2026 à
Kommunen 104 500 tkr
totalt
Varav beslutat 100 000 tkr
av KF
Varav
24 900 tkr
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst yttre

210 331 tkr

186 051 tkr

144 601 tkr

74 801 tkr

90 312 tkr

195 000 tkr

150 000 tkr

Ej beslutat

Ej beslutat

Ej beslutat

120 051 tkr

117 351 tkr

59 801 tkr

41 801 tkr

57 102 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

38 502 tkr

Nyupplåning
kommunen
totalt

100 000 tkr

0 tkr

Ej kostnads
beräknad i
nuvarande
plan
53 000 tkr

Allokering av investeringsmedel vid tidigareläggande av projekten VA-länk öst-väst och
VA-länk väst yttre för perioden 2021-2026 à
2023

2024

2025

2026 à

+3 500 tkr

+5 500 tkr

+15 000 tkr

+10 000 tkr

+10 000 tkr

-19 251 tkr

108 000 tkr

215 831 tkr

201 302 tkr

154 601 tkr

84 801 tkr

71 061 tkr

29 300 tkr

125 551 tkr

132 602 tkr

69 801 tkr

51 801 tkr

37 851 tkr

2 000 tkr

3 000 tkr

14 251 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

1 500 tkr

2 500 tkr

1 000 tkr

10 000 tkr

10 000 tkr

2021
Förändring jfr
med
nuvarande
plan
Kommunen
totalt
Varav
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst
yttre

2022

19 251 tkr

Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

Bedömd tidplan för åtgärder vid en eventuell tidigareläggning
År
Åtgärd
2021
VA-länk öst-väst:
Projektering av preliminär ledningssträckning.
Ansökan om ledningsrätt skickas till
Lantmäteriet.

2022

2023

Budget
2 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av preliminär ledningssträckning
(ca 4 000 m).
Bottenundersökningar beställs och genomförs.
Underlag till vattendom påbörjas.

1 500 tkr

VA-länk öst-väst:
Markförhandlingar/dialog med markägare
längs tänkt ledningssträckning.
Handläggning av Lantmäteriet.
Projektering av slutlig ledningssträckning.

3 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av slutlig ledningssträckning.
Kompletterande bottenundersökningar.
Ansökan om vattendom slutförs och insänds
till tillståndsgivande myndighet

2 500 tkr

VA-länk öst-väst:
14 251 tkr
Ledningsrätt erhålls av Lantmäteriet.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling.
Entreprenaden påbörjas.
VA-länk väst yttre:
Vattendom erhålls.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling påbörjas.

1 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden påbörjas.

10 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden slutförs.

10 000 tkr

2026à VA-länk öst-väst:
Entreprenaden slutförs.

19 251 tkr

2024

2025

2(3)
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Övrigt
Ekonomi
En tidigareläggning av rubricerade projekt kommer – som framgår av tabeller – att öka
kommunens och VA-kollektivets skuldsättning tidigare än beräknat.
För 2021 finns ingen planerad nyupplåning för kommunen totalt, däremot åren 2022
och 2023. För VA-kollektivet innebär nyinvesteringar i regel alltid nyupplåning och
skuldsättning eftersom resultatnivån är för låg för att kunna klara att finansiera nya
investeringar. Från 2023 och framåt är det viktigt att tänka på att bibehålla eller skapa ett
högt resultat, för kommunen totalt, för att kunna finansiera VA-investeringarna eller
säkerställa ytterligare nyupplåning från Kommuninvest.
Totalt ökar investeringsvolymen under perioden 2021-2026 med 25 000 tkr. En årlig
kapitaltjänstkostnad för dess uppgår med ränta (för närvarande 1 %) 250 000 tkr/år plus
avskrivning (50 år) 500 tkr/år. Totalt ger dessa ökade kostnader för VA-kollektivet på
cirka 750 tkr/år.
Den ökade driftkostnaden för tidigareläggningen av ”VA-länk väst yttre” kan till del
kompenseras av en tidigareläggning av nedläggning av Tuvesviks avloppsreningsverk
och ersättning med en pumpstation till Ellös avloppsreningsverk istället. Minskade
driftkostnader för Tuvesviks avloppsreningsverk bedöms uppgå till sammanlagt cirka
-977 tkr/år fördelat på följande kostnadsposter:
Minskade slamtransporter
Minskade underhållskostnader
Minskade elkostnader
Minskade driftkostnader (personal)
Minskade avskrivningar/räntor

- 120 tkr
- 200 tkr
- 100 tkr
- 250 tkr
- 307 tkr (på grund av utrangering)

Tuvesviks avloppsreningsverk har per 2021-01-01 ett bokfört värde av 4 834 tkr. Vid en
nedläggning kommer hela beloppet att kostnadsföras direkt mot VA-enhetens resultat
under aktuellt år.
Personalresurser
Orust kommun har en minimal projektledarorganisation, i dagsläget 1,5 tjänster, som i
dagsläget projektleder investeringsprojekt omfattande cirka 15-50 mkr årligen. Under
åren 2022-2025 ökar både antalet projekt och även omfattningen av dessa jämfört med
historiska nivåer. En tidigareläggning av föreslagna projekt bedöms kräva en utökad
projektledarorganisation utöver den nuvarande. I dagsläget bedöms behovet till cirka 1-2
tjänster jämfört med dagens bemanning, grundat på en genomsnittlig investeringsvolym
av cirka 95 000 tkr/år under 2022-2025. Från och med 2026 återgår investeringstakten i
nuvarande plan till mer normala nivåer.
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
Chef affärsdrivande verksamhet

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 55
KS/2021:294
Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil)
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil), enligt utredning, daterad
2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande budget från och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) ska tas
fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna
VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta den nu gällande VA-planen inom Orust
kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de förutsättningar
som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i uppdrag att
konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar inom VAverksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorchef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Beslut om tidigareläggande av investeringsprojekt VA-länk väst yttre
(Tuvesvik/Gullholmen-Ellös)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös),
enligt utredning, daterad 2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande
investeringsbudget från och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i
Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta
den nu gällande VA-planen inom Orust kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de
förutsättningar som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av
investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i
uppdrag att konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt
tidigareläggande av investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för
utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar
inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:295

Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
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1(3)

Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
telefon 0304-33 47 80
e-post: bjorn.martinsson@orust.se

Utredning - Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten
VA-länk öst-väst (VA-ledningar mellan Ellös och Varekil)
Investeringsprojektet är i nuvarande investeringsplan planerat att utföras under tiden
2024-2027 med en beräknad budget av cirka 77 000 tkr i 2017 års prisläge. Sträckan är
cirka 17 kom. Vid ett omedelbart igångsättande kommer investeringsmedel att behöva
beslutas om eller om-allokeras av kommunfullmäktige enligt nedan:
Planerade investeringsmedel enligt plan 2021-2026 à (beslutat av Kommunfullmäktige 2020-11-12 § 98)
2021
2022
2023
2024
2025
2026 à
Kommunen 104 500 tkr
totalt
Varav beslutat 100 000 tkr
av KF
Varav
24 900 tkr
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst yttre

210 331 tkr

186 051 tkr

144 601 tkr

74 801 tkr

90 312 tkr

195 000 tkr

150 000 tkr

Ej beslutat

Ej beslutat

Ej beslutat

120 051 tkr

117 351 tkr

59 801 tkr

41 801 tkr

57 102 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

38 502 tkr

Nyupplåning
kommunen
totalt

100 000 tkr

0 tkr

Ej kostnads
beräknad i
nuvarande
plan
53 000 tkr

Allokering av investeringsmedel vid tidigareläggande av projekten VA-länk öst-väst och
VA-länk väst yttre för perioden 2021-2026 à
2023

2024

2025

2026 à

+3 500 tkr

+5 500 tkr

+15 000 tkr

+10 000 tkr

+10 000 tkr

-19 251 tkr

108 000 tkr

215 831 tkr

201 302 tkr

154 601 tkr

84 801 tkr

71 061 tkr

29 300 tkr

125 551 tkr

132 602 tkr

69 801 tkr

51 801 tkr

37 851 tkr

2 000 tkr

3 000 tkr

14 251 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

1 500 tkr

2 500 tkr

1 000 tkr

10 000 tkr

10 000 tkr

2021
Förändring jfr
med
nuvarande
plan
Kommunen
totalt
Varav
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst
yttre

2022

19 251 tkr

Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

Bedömd tidplan för åtgärder vid en eventuell tidigareläggning
År
Åtgärd
2021
VA-länk öst-väst:
Projektering av preliminär ledningssträckning.
Ansökan om ledningsrätt skickas till
Lantmäteriet.

2022

2023

Budget
2 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av preliminär ledningssträckning
(ca 4 000 m).
Bottenundersökningar beställs och genomförs.
Underlag till vattendom påbörjas.

1 500 tkr

VA-länk öst-väst:
Markförhandlingar/dialog med markägare
längs tänkt ledningssträckning.
Handläggning av Lantmäteriet.
Projektering av slutlig ledningssträckning.

3 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av slutlig ledningssträckning.
Kompletterande bottenundersökningar.
Ansökan om vattendom slutförs och insänds
till tillståndsgivande myndighet

2 500 tkr

VA-länk öst-väst:
14 251 tkr
Ledningsrätt erhålls av Lantmäteriet.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling.
Entreprenaden påbörjas.
VA-länk väst yttre:
Vattendom erhålls.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling påbörjas.

1 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden påbörjas.

10 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden slutförs.

10 000 tkr

2026à VA-länk öst-väst:
Entreprenaden slutförs.

19 251 tkr

2024

2025

2(3)

Datum

Diarienummer

2021-01-26
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3(3)

Övrigt
Ekonomi
En tidigareläggning av rubricerade projekt kommer – som framgår av tabeller – att öka
kommunens och VA-kollektivets skuldsättning tidigare än beräknat.
För 2021 finns ingen planerad nyupplåning för kommunen totalt, däremot åren 2022
och 2023. För VA-kollektivet innebär nyinvesteringar i regel alltid nyupplåning och
skuldsättning eftersom resultatnivån är för låg för att kunna klara att finansiera nya
investeringar. Från 2023 och framåt är det viktigt att tänka på att bibehålla eller skapa ett
högt resultat, för kommunen totalt, för att kunna finansiera VA-investeringarna eller
säkerställa ytterligare nyupplåning från Kommuninvest.
Totalt ökar investeringsvolymen under perioden 2021-2026 med 25 000 tkr. En årlig
kapitaltjänstkostnad för dess uppgår med ränta (för närvarande 1 %) 250 000 tkr/år plus
avskrivning (50 år) 500 tkr/år. Totalt ger dessa ökade kostnader för VA-kollektivet på
cirka 750 tkr/år.
Den ökade driftkostnaden för tidigareläggningen av ”VA-länk väst yttre” kan till del
kompenseras av en tidigareläggning av nedläggning av Tuvesviks avloppsreningsverk
och ersättning med en pumpstation till Ellös avloppsreningsverk istället. Minskade
driftkostnader för Tuvesviks avloppsreningsverk bedöms uppgå till sammanlagt cirka
-977 tkr/år fördelat på följande kostnadsposter:
Minskade slamtransporter
Minskade underhållskostnader
Minskade elkostnader
Minskade driftkostnader (personal)
Minskade avskrivningar/räntor

- 120 tkr
- 200 tkr
- 100 tkr
- 250 tkr
- 307 tkr (på grund av utrangering)

Tuvesviks avloppsreningsverk har per 2021-01-01 ett bokfört värde av 4 834 tkr. Vid en
nedläggning kommer hela beloppet att kostnadsföras direkt mot VA-enhetens resultat
under aktuellt år.
Personalresurser
Orust kommun har en minimal projektledarorganisation, i dagsläget 1,5 tjänster, som i
dagsläget projektleder investeringsprojekt omfattande cirka 15-50 mkr årligen. Under
åren 2022-2025 ökar både antalet projekt och även omfattningen av dessa jämfört med
historiska nivåer. En tidigareläggning av föreslagna projekt bedöms kräva en utökad
projektledarorganisation utöver den nuvarande. I dagsläget bedöms behovet till cirka 1-2
tjänster jämfört med dagens bemanning, grundat på en genomsnittlig investeringsvolym
av cirka 95 000 tkr/år under 2022-2025. Från och med 2026 återgår investeringstakten i
nuvarande plan till mer normala nivåer.
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
Chef affärsdrivande verksamhet

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 56
KS/2021:295
Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk väst yttre (Tuvesvik/GullholmenEllös)
Utskottet för samhällsutvecklings beslut:
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös), enligt
utredning, daterad 2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande investeringsbudget från
och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) ska tas
fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna
VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta den nu gällande VA-planen inom Orust
kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de förutsättningar
som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i uppdrag att
konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar inom VAverksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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Datum
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KS/2021:366

1(2)

Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2020 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2020.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01
– 2020-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna följer även
granskningsrapport av auktoriserad revisor samt förtroendevald revisor, daterade 202103-05.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
2020.

Utredning
Bedömning
Enligt bifogade granskningsrapporter bedöms stiftelsen Orustbostäder ha skött sin
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt,
samt agerat i linje med gällande lagstiftning. Slutsatsen enligt granskningsrapporterna är
att det inte finns någon grund för anmärkning mot förvaltaren. Det finns ej fog för att
kommunfullmäktige ska göra en annan bedömning än att godkänna årsredovisningen
och bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Orustbostäder
Granskningsrapporter från auktoriserad revisor samt förtroendevald revisor, daterade
2021-03-05
Beslutet skickas till
Stiftelsen Orustbostäder
ORUST KOMMUN

Comfact Signature Referensnummer: 1055496
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Kort om Stiftelsen
Orustbostäder
Stiftelsen Orustbostäder är en allmännyttig bostadsstiftelse verksam inom
Orust kommun.
Stiftelsen har 10 anställda och en nettoomsättning om 66 Mkr. Stiftelsen
Orustbostäder bygger, äger och förvaltar
bostäder och verksamhetslokaler över
hela Orust. Totalt förvaltar stiftelsen 149
bostadsbyggnader med en sammanlagd
yta om 57 000 kvm.

Innehåll
3
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7
8-9
10
11-16

VD har ordet
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter

Styrelsens säte: Svanesund
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).
Stiftelsen Orustbostäder
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31
Org nr 758500-2103
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Stiftelsens balansomslutning är 504 Mkr.

VD har ordet

2020 var onekligen ett av de märkligaste åren som vi
upplevt. Ett virus som stänger ner en hel värld och som
tvingar fram oönskade avstånd mellan människor är något
vi aldrig varit med om tidigare. Men vi anar en ljusning när
smittspridningen minskar och successivt kommer vi säkert
kunna återgå till en mer normal vardag. Orustbostäder
har trots pandemin upprätthållit en hög servicegrad och
underhållstakt även om vi anpassat delar av verksamheten
för att värna om personal och hyresgäster.
Under pandemin har man runt om i världen kunnat se tillfälliga förbättringar för miljön och kanske kan krisen puffa
oss alla i rätt riktning mot en bättre framtid? På Orustbostäder tar vi både små och stora steg för att bidra.
Stiftelsen Orustbostäder gick 2018 med i Allmännyttans
klimatinitiativ, vilket syftar till en fossilfri allmännytta till
år 2030. Redan nu använder vi 100 % grön el från förnybara energikällor. Under året har vi också installerat nya
bergvärmeanläggningar i tre fastigheter i Svanesund. De
nya anläggningarna ersätter förbränning av fossila bränslen
i egna pannor. Under 2021 planerar vi att fasa ut den sista
av våra oljeeldade värmeanläggningar.
I juni togs första spadtaget på nyproduktionen Fyrtornet
innehållande 19 prisvärda och energieffektiva lägenheter
med modern hög standard. Projektet innebär en förtätning
på egen mark inom bostadsområdet Åsavägen i Henån.
Fastigheteten inkluderar även vår första solcellsanläggning för produktion av fastighetsel. Lägenheterna blir
inflyttningsklara under hösten 2021 och intresset är stort
från våra kunder.

Under året har vi också projekterat och handlat upp nyproduktion av 13 nya lägenheter på Kaprifolvägen i Henån.
Byggstart blir under våren 2021 och produktionstiden
beräknas till ett år. Även intilliggande hus kommer att
renoveras med nya tak och balkonger. De nya lägenheterna
ersätter de lägenheter som förstördes i branden 2019. I
Ellös planerar vi för åtta nya lägenheter på Ravinvägen.
Byggstart planeras till vintern 2021. Vi har också ökat
vår planberedskap genom att delta i detaljplanearbetet
i Svanesund centrum samt i vårt egna projekt kvarteret
Triangeln. Även i Henån är vi delaktiga i detaljplanearbetet
för Centrum. Vi har också begärt planbesked för ytterligare
byggnationer i Henån.
Låga räntekostnader i kombination med ett rimligt utfall av
årets hyresförhandling har medgivit omfattande och nödvändiga underhållsåtgärder runt om i fastighetsbeståndet.
Försäljningen av en fastighet i Svanesund till Orust kommun
har tillsammans med vår goda likviditet eliminerat behovet
av nya fastighetskrediter vid investeringar. Stiftelsens soliditet har årligen ökat sedan 2015.
För kommande år hoppas jag att vi lämnar pandemin
bakom oss och kan satsa på en spännande tid med flera nyproduktioner, nya kommuninvånare och nöjda hyresgäster.
Avslutningsvis vill jag tacka våra duktiga medarbetare som
genom daglig service skapar trygghet och trivsel i våra
bostadsområden. Förutsättningarna för ett gott 2021 är
mycket goda.

Martin Hellgren
VD

Omslagsbild: Fyrtornet, Henån.
Klart hösten 2021.
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Förvaltningsberättelse 2020
Verksamhetsöversikt
Stiftelsen Orustbostäder är en allmännyttig bostadsstiftelse som äger, förvaltar och bygger bostäder och
verksamhetslokaler. Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn. Orustbostäder har sedan 1962
verkat inom Orust kommun. Styrelsen består av
förtroendevalda vilka utses av Orust kommuns
beslutande organ. Stiftelsen Orustbostäder är medlem i Sveriges Allmännytta. Sedan 2012 är stiftelsen
medlem av inköpsorganisationen HBV. Stiftelsen
Orustbostäder är sedan 2018 medlem av FABUR,
Fastighetsbranschens centrum för utbildning och
rekrytering och Allmännyttans klimatinitiativ som
bl.a. strävar efter en fossilfri allmännytta till år
2030.

Strategiska mål
Stiftelsen Orustbostäder skall inom Orust kommun
med affärsmässiga principer erbjuda hyresgäster
attraktiva och trygga boenden, ändamålsenliga och
effektiva lokaler samt förvalta och utveckla fastigheter, anläggningar och parkmark. Vi skall vara en
attraktiv hyresvärd, där hyresgäster och medborgare är nöjda med vår verksamhet. Vi skall erbjuda
ett varierat utbud av bostäder och vi skall vara det
trygga och utvecklande fastighetsföretaget.

Marknaden
Efterfrågan på hyresrätter har under 2020 varit
fortsatt god med låg vakansgrad; nära noll procent.
Det genomsnittliga antalet sökande per vakans
har dock minskat under året. En anledning till den
minskade efterfrågan tros vara en allmän osäkerhet kopplad till den pågående pandemin. Stiftelsen
Orustbostäder tillhandahåller bostäder till ca 12 %
av kommunens hushåll. Den låga vakansgraden
talar för hyresrätten som boendeform. Hyresrätten
är en flexibel och trygg boendeform. Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen för 2020
års hyror resulterade i en höjning med i genomsnitt
2,1 procent. Efterfrågan på verksamhetslokaler är
fortsatt låg. Under året gjordes en fördjupad analys
av bostadskön vilken bl.a. visar att det finns efterfrågan av mindre och därmed billigare lägenheter,
något som prioriteras vid nyproduktion.

Förvaltning
Behovet av underhåll de kommande tio åren
är omfattande, främst beroende på byggnadsbeståndets åldersstruktur. Det finns även behov
av modernisering och anpassning till dagens efterfrågade standard. Planerat underhåll sker löpande
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och underhållsplanen uppdateras kontinuerligt.
Löpande underhåll skall utföras för att upprätthålla
en god ekonomi, låg vakansgrad samt ett attraktivt
och tryggt boende.
Under 2019 förstärktes förvaltningsorganisationen
genom flera nyanställningar, det innebär att vi nu
kan utföra mer underhållsarbeten i egen regi och
erbjuda bättre service till våra hyresgäster.
Väsentliga underhållsåtgärder under året har varit
byte av tak på Morlandavägen i Ellös och målning
av Ekebovägen i Svanesund. Vi har också utfört
flera större asfalterings- och dräneringsarbeten. På
Skansvägen i Svanesund har vi installerat tre nya
bergvärmeanläggningar som ett led i målsättningen
att bli fossilfria till 2030. Vi har också utfört flertalet fasadrenoveringar, balkongrenoveringar och
utbyte av ventilationsaggregat runt om i fastighetsbeståndet. Under 2020 har Stiftelsen Orustbostäder
bibehållit tidigare års höga underhållstakt. Underhållskostnaderna uppgick till 17,5 Mkr.

Nyproduktion
Nivån av nybyggnation styrs av efterfrågan, stiftelsens finansiella ställning och tillgång till fastighetskrediter men också av tillgången på detaljplanerad
byggbar mark. Stiftelsen är en aktiv part i Orust
kommuns detaljplanearbete. Stiftelsen är bl.a.
delaktig i Orust kommuns detaljplanearbete för
Henåns centrum samt Svanesunds centrum.
Stiftelsen har efter inventering av egen byggbar
mark funnit flera tänkbara möjligheter till förtätning. Stiftelsen har därför begärt planbesked för
flertalet fastigheter i både Ellös och Svanesund och
Henån. Under våren påbörjades bygget av Fyrtornet
i Henån. Produktionen består av ett punkthus om
fem våningar med 19 lägenheter. Inflyttning är
beräknad till hösten 2021.
På Ravinvägen i Ellös har vi tagit fram flera förslag för nybyggnation efter branden 2018. Den då
gällande detaljplanen medgav inte en ändamålsenlig nyproduktion vilket medfört att vi ansökt om
planbesked för fastigheten. Den nya detaljplanen har
vunnit laga kraft under 2020 och bygglov söktes
under hösten. Produktionen omfattar 8 lägenheter i
två plan. Byggnationen förväntas att kunna påbörjas
under hösten 2021.
Efter branden på Kaprifolvägen i Henån i januari

Förvaltningsberättelse 2020
har stiftelsen beslutat att återuppbygga huset inom
gällande detaljplan. Projektet omfattar 13 lägenheter samt renovering av intilliggande hus. Den nya
fastigheten har projekterats och upphandlats under
hösten och byggstart är planerad till februari 2021
med inflyttning våren 2022.
Stiftelsens målsättning är att dra nytta av tillgängliga stöd för nyproduktion/ombyggnation av
bostadslägenheter. Stöd för nyproduktion av hyresrätter medger lägre hyresnivåer och därmed lägre
vakansrisk, då utbudet bättre matchas mot efterfrågan.

Styrelse
Styrelsen har genomfört sju styrelsemöten under
året. Under året har styrelsen fått en ny ordinarie
ledamot och en ny ersättare till följd av avgångar
från styrelsen.

Kommunikation
Genom att kommunicera med kunder och övriga
intressenter på ett professionellt sätt bygger vi vårt
varumärke, stärker hyresrätten som upplåtelseform samt skapar trivsel och trygghet för våra
hyresgäster. I samband med covid-19 pandemin har
hemsidan uppgraderats i syfte att förbättra informationsflödet till hyresgäster och övriga intressenter.
Vi har förbättrat möjligheten till felanmälan via
webben i syfte att erbjuda fler kontaktvägar till
våra hyresgäster och snabbare service. Stiftelsen har
också marknadsfört möjligheten att utföra tjänster
och ta del av information på ”Mina sidor” med
BankID.
Vår uppskattade hyresgästtidning ”Orustliv” ges ut
fyra gånger per år i vilken vi bland annat återkopplat resultat och åtgärder efter den hyresgästunder-

sökning som utfördes i december 2019. Stiftelsen
har också marknadsfört sin verksamhet i tidningsartiklar och annonser.

Viktiga händelser under året
UÊÀÃÌ>ÊÃ«>`Ì>}iÌÊ«FÊÞ«À`ÕÌÊÞÀÌÀiÌÊi`Ê
19 lägenheter (Henån)
UÊ*ÀiÌiÀ}ÊV ÊÕ«« >`}Ê>ÛÊÞ«À`ÕÌÊ
av 13 lägenheter på Kaprifolvägen (Henån)
UÊBÀ`}ÃÌB>`iÊ>ÛÊ`iÌ>«>iÊ«FÊ,>ÛÛB}iÊ
och bygglovsansökan (Ellös)
UÊ1««ÃÌ>ÀÌÊ>ÛÊÞÊ`iÌ>«>ÊvÀÊÛ>ÀÌiÀiÌÊ/À>}iÊ
(Svanesund)
UÊÀÃB}Ê>ÛÊv>ÃÌ} iÌiÊ-Û>iÃÕ`ÊÇ\È{Êi`Ê
option på byggrätt (Svanesund)
UÊBÀ`}ÃÌB>`iÊ>ÛÊiÊÃÌÀÀiÊÌ>iÌÀi«Ài>`Ê«FÊ
Morlandavägen (Ellös)
UÊÀÌÃ>ÌÌÊF}ÊÛ>>Ã}À>`ÊvÀÊB}i iÌiÀ]ÊBÀ>ÊÊ
procent
UÊ/ÀiÊÞ>ÊLiÀ}ÛBÀi>B}}}>ÀÊ«FÊ->ÃÛB}iÊ
(Svanesund)
UÊÀÌÃ>ÌÌÊ }ÊÕ`iÀ FÃÌ>ÌÊV ÊÕ««}À>`iÀ}>ÀÊ
av bostadsbeståndet
UÊ«>ÃÃ}>ÀÊ>ÛÊ`ÀvÌÊÌÊv`Ê>ÛÊ Û`£Ê
pandemin

Ekonomi
Stiftelsen Orustbostäder har under året arbetat
med att minimera vakanserna gällande lokaler och
lägenheter. Stiftelsen har också arbetat aktivt med
att begränsa ränterisken i företagets låneportfölj.
Vid årets utgång var den genomsnittliga ränteL`}ÃÌ`iÊ{]xäÊFÀ°Ê1`iÀÊÓä£Ê >ÀÊÊ-ÌvÌiÊÃiÊ
Orustbostäder utfört en desktopvärdering av
fastighetsbeståndet genom Datscha. Marknadsvärdet bedömdes till 702 Mkr vilket ger en justerad
soliditet på 38%.

Flerårsöversikt (Tkr)
2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

65 723

75 952

67 722

62 170

61 300

Balansomslutning

504 399

504 137

490 267

481 747

477 622

Kassalikviditet (%)

362,83

357,93

283,47

289,37

244,40

16,36

15,98

14,05

11,82

9,38

Direktavkastning (%)

5

5

4

4

4

Räntabilitet på eget kapital (%)

2

15

29

9

6

Resultat efter finansiella poster

1 944

11 709

9 597

5 368

3 337

Soliditet (%)

Årsredovisning 2020
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Förvaltningsberättelse 2020
Låga marknadsräntor i kombination med låg
vakansgrad har trots höga underhållskostnader och
ökade driftskostnader resulterat i goda resultatnivåer.

Det allmänna ränteläget bedöms som fortsatt lågt,
men stigande. Vi fortsätter att arbeta för att begränsa
stiftelsens ränte- och refinansieringsrisk genom säkring
av vår låneportfölj.

Utblick 2021

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till felanmälan/jour samt tryggheten i och omkring det
egna boendet fortgår. Under 2019 startade vi upp ett
pilotprojekt för grannsamverkan i Svanesund i samarbete med hyresgäster och Polis. Projektet var lyckat
och kommer därför spridas till fler bostadsområden
så snart pandemin medger sammankomster av större
karaktär. Stiftelsen planerar också att genomföra en
hyresgästundersökning (NKI) under året.

Vakansrisken för bostäder bedöms som fortsatt låg;
mindre än en procent. Vakanser för verksamhetslokaler förväntas ligga på en låg nivå p.g.a. konvertering av verksamhetsytor till bostäder.
Återuppbyggnad av de fastigheter som förstördes i
bränderna på Ravinvägen i Ellös och Kaprifolvägen i
Henån är prioriterade. Återuppbyggnaden av Kaprifolvägen påbörjades i februari 2021 och förväntas pågå
till mars 2022.
Efter att den nya detaljplanen för Ravinvägen i Ellös
vann laga kraft under 2020 har vi under hösten begärt
bygglov för nyproduktion av 8 lägenheter i ett loftgångshus i två våningar. Efter beviljat bygglov sker
projektering och upphandling, förväntad byggstart
under hösten 2021.
Vidare fokuserar vi på att höja vår planberedskap i
syfte att säkerställa tillgången på byggbar mark. Vi
avser både att köpa mark i anslutning till befintligt
fastighetsbestånd samt genom förtätning bygga på
egen mark. Syftet är att minska produktionskostnaden genom att dra nytta av befintlig infrastruktur och
resurser för att kunna erbjuda attraktiva hyresnivåer.

Stiftelsen bedömer att underhållskostnaderna kommer
att ligga på en fortsatt hög nivå jämfört med tidigare
år.

Ledningens slutsatser och bedömningar
avseende 2020
Årets positiva resultat beror till stor del av låga
räntekostnader. Den ekonomiska vakansgraden har
varit låg. Underhållskostnaderna har legat på en
fortsatt hög nivå.

Resultat
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med noter
samt kassaflödesanalys.

Förvaltningsobjekt
Förvaltningsobjekt per 2020-12-31 framgår av nedanstående tabell
Område

Lägenheter

Lokaler

Garage

Carport

P-plats

Henån

288

13

104

8

223

Svanesund

297

41

78

17

181

Ellös

136

12

22

19

93

60

4

8

0

44

Varekil
Hälleviksstrand

9

10

Mollösund

26

20

Stocken

14

Härmanö

8

Summa

838

6
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70

215

44

593

Resultaträkning
Not

2020

2019

Nettoomsättning

2

64 163 921

63 022 072

Övriga förvaltningsintäkter

3

1 558 988

12 930 213

65 722 909

75 952 285

-39 931 578

-38 920 814

-3 808 249

-3 177 912

-7 164 460

-7 441 048

-6 899 800

-6 903 024

-471 625

-2 181 800

-58 275 712

-58 624 598

7 447 197

17 327 687

113 824

41 179

-5 617 240

-5 660 004

Summa finansiella poster

-5 503 416

-5 618 825

Resultat efter finansiella poster

1 943 781

11 708 862

Resultat före skatt

1 943 781

11 708 862

Årets resultat

1 943 781

11 708 862

Stiftelsens intäkter

Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

4

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

5

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
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2020
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not

2020-12-31

2019-12-31

7, 8

429 116 272

441 964 858

10

31 180

44 594

9

26 006 315

7 405 124

455 153 767

449 414 576

Andelar HBV

40 000

40 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

40 000

40 000

455 193 767

449 454 576

229 439

348 496

229 439

348 496

992 970

576 222

919

0

5 598 097

18 395 240

6 591 986

18 971 462

42 383 857

35 362 615

Summa kassa och bank

42 383 857

35 362 615

Summa omsättningstillgångar

49 205 282

54 682 573

504 399 049

504 137 149

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

8
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-12-31

2019-12-31

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

68 858 274

48 683 645

Förändringar av bundet eget kapital

11 708 862

20 174 629

80 567 136

68 858 274

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

11 708 862

20 174 629

Omföring till bundet eget kapital

-11 708 862

-20 174 629

1 943 781

11 708 862

1 943 781

11 708 862

82 510 917

80 567 136

408 390 000

408 390 000

408 390 000

408 390 000

6 078 755

8 659 466

Skatteskulder

261 385

279 334

Övriga skulder

571 241

536 129

6 586 751

5 705 084

13 498 132

15 180 013

504 399 049

504 137 149

Eget kapital

Not
11

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Fritt eget kapital

Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

12

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Årsredovisning
Årsredovisning 2020
2020
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Kassaflödesanalys
2020

2019

Resultat efter finansiella poster

1 943 781

11 708 862

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

6 809 000

9 084 825

-19 099

138 376

8 733 682

20 932 063

119 057

-86 104

-416 748

-235 778

Förändring av kortfristiga fordringar

12 797 143

-12 714 142

Förändring av leverantörsskulder

-2 580 711

3 166 126

Förändring av kortfristiga skulder

917 010

-1 142 932

19 569 433

9 919 233

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-19 453 191

-5 432 375

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

6 905 000

0

-12 548 191

-5 432 375

7 021 242

4 486 858

35 362 615

30 875 757

42 383 857

35 362 615

Den löpande verksamheten

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

77
20
5

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.
Direktavkastning (%)
Driftnetto dividerad med fastigheternas anskaffningsvärde.
Räntabilitet på eget kapital (%)
Årets resultat dividerad med justerat eget kapital.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Årsredovisning 2020
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Noter
Not 2

Hyresintäkter

Bostäder
Lokaler
Garage, carport
P platser

2020

2020

2020

2019

2019

2019

Grundhyra

Hyresbortf

Netto

Grundhyra

Hyresbortf

Netto

57 166 638

-139 705

57 026 933

56 143 740

-240 955

55 902 785

5 351 093

-1 992

5 349 101

5 462 041

-68 856

5 393 185

985 442

-18 837

966 605

959 402

-37 205

922 197

1 172 095

-350 813

821 282

1 164 604

-360 700

803 904

64 675 268

Not 3

-511 347 64 163 921 63 729 787

Övriga förvaltningsintäkter
2020

2019

Återvunna hyresförluster

35 845

15 953

Fastighetsskatt lokal S 9

39 955

108 400

Sjuklöneersättning

37 248

0

Servicetjänster

53 432

135 661

1 301 695

12 670 180

90 800

0

13

19

1 558 988

12 930 213

2020

2019

15 415 343

14 204 018

Reparationer

3 417 819

3 746 187

Fastighetsskötsel

5 112 038

5 091 844

Uppvärmning

2 835 087

3 257 087

Vatten

3 986 172

3 915 015

El

3 138 328

2 930 284

505 666

498 063

1 707 638

1 698 947

Försäkringar

507 757

542 123

Renhållning

2 481 004

2 197 985

Hyresgästföreningen

117 216

117 216

Kabel-TV

707 510

722 045

Försäkringsersättning
Vinst avyttring byggnader/mark och inventarier
Övrigt

Not 4

Råvaror och förnödenheter

Underhållskostnader

Städning
Fastighetsavgifter

39 931 578

12

-707 716 63 022 071

Årsredovisning 2020

38 920 814

Noter
Not 5

Medelantalet anställda
2020

2019

10

10

2020

2019

Fastighetslån

4 590 386

4 635 260

Borgensavgift

1 020 976

1 020 976

5 878

3 768

5 617 240

5 660 004

Medelantalet anställda

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader

Not 7

Byggnader och mark
2020

2019

538 387 884

536 823 546

852 000

3 074 445

-6 900 000

-1 510 107

532 339 884

538 387 884

-96 423 026

-90 244 504

85 800

711 088

-6 886 386

-6 889 610

Utgående ackumulerade avskrivningar

-103 223 612

-96 423 026

Utgående redovisat värde

429 116 272

441 964 858

Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

Årsredovisning 2020
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Noter
Not 8

Totala förändringen av fastigheternas anskaffningsvärden
2020

2019

Svanesund 3:167

0

39 902

Nävrekärr 1:89

0

2 309 543

Henån 1:272

0

-1 510 107

Svanesund 2:29

0

725 000

Svanesund 7:64

-1 100 000

0

852 000

0

-248 000

1 564 338

2020

2019

7 405 124

6 451 727

18 601 191

4 913 871

Försäljningar/utrangeringar

0

-799 019

Omklassificeringar

0

-3 161 455

Slätthult 2:8

Not 9

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 006 315

7 405 124

Utgående redovisat värde

26 006 315

7 405 124

Not 10

Inventarier, verktyg och installationer
2020

2019

1 819 602

1 797 850

0

21 752

-13 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 806 602

1 819 602

Ingående avskrivningar

-1 775 008

-1 761 594

Försäljningar/utrangeringar

13 000

0

Årets avskrivningar

-13 414

-13 414

-1 775 422

-1 775 008

31 180

44 594

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Noter
Not 11

Eget kapital
Grundfond

Reservfond

Fond för
yttre
underhåll

Fond för
inre
underhåll

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

4 464 529

64 193 745

100 000

100 000

0

11 708 862

80 567 136

Belopp vid
räkenskapsårets
början
Årets resultat

11 708 862 -11 708 862

Omfört till/från
Bundet eget
kapital

11 708 862

-11 708 862

Kapitalisering

1 943 781

1 943 781

Belopp vid
räkenskapsårets
slut

Not 12

4 464 529 75 902 607

100 000

100 000

0

1 943 781 82 510 917

Långfristiga skulder
2020

2019

408 390 000

408 390 000

408 390 000

408 390 000

Senare än fem år efter balansdagen

184 500 000

128 000 000

Senare än ett år men mindre än fem år efter balansdagen

183 890 000

195 890 000

Fastighetslån

Löptiden på lånen framgår enligt följande specifikation

Fastighetslånen avses refinansieras i den takt de förfaller till betalning

Årsredovisning
Årsredovisning 2020
2020
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Kommunförvaltningen
Ann-Katrin Otinder
telefon 0304-334191
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se

Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en
sammanfattning av föregående års arbetsmiljö i form av ett bokslut. Detta
bokslut är en del av Orust kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är
att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen
som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-26
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
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Kommunförvaltningen
Ann-Katrin Otinder
HR chef
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Friskvårdsansökningar 2020 totalt 542 ansökningar
Uppdelat per sekor
Miljö och bygg

17

Ledning och verksamhetsstöd

31

Samhällsutveckling

73

Lärande

177

Omsorg
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Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn
30
25
20
15
10

Sektor omsorg

Miljö och bygg

Samhällsutveckling

Ledning och verksamhetsstöd

Lärande

Kommunen totalt

20-06-17

20-06-15

20-06-10

20-06-08

20-06-03

20-05-29

20-05-27

20-05-25

20-05-19

20-05-15

20-05-13

20-05-11

20-05-07

20-05-04

20-04-29

20-04-27

20-04-23

20-04-21

20-04-17

20-04-15

20-04-09

20-04-07

20-04-03

0

20-04-01

5

Linear (Kommunen totalt)
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Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn
30
20

,

Sektor Ledning och verksamhetsstöd

Sektor Miljö- och Bygg

Sektor Lärande

Sektor omsorg

Sektor samhällsutveckling

Totalt i kommunen

1-24-2021

1-22-2021

1-20-2021

1-18-2021

1-16-2021

1-14-2021

1-12-2021

1-10-2021

1-8-2021

1-6-2021

1-4-2021

1-2-2021

12-31-2020

12-29-2020

12-27-2020

12-25-2020

12-23-2020

12-21-2020

12-19-2020

12-17-2020

12-15-2020

12-13-2020

12-11-2020

12-9-2020

12-7-2020

12-5-2020

12-3-2020

12-1-2020

11-29-2020

11-27-2020

0

11-25-2020
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Månadsavlönade medarbetare 2018-2020

1200
1000
800
600
400
200
0
2018

2019
tillsvidareanställda

2020
visstidsanställda

 !" ""9 " "
%


"


 -" 

"

- "  

"
3-

01
+2



  

   
H"  "

2

L)

24E

E

H-"

4:

04

:4E

0E

$

21

 

1E

0E

+1E

)0E

%-  

0+2

3

4

 

4E

E

0

 0

:E

04E



6 

0)

% "   "  !-  !  
- "- "!"" "-
- "! -!"'%-"-"   
!"'

  "  9"
:E"- '4-40E
  -    - " !"!'
 - "#  
 0 0





- "

& 

- "



= '

- "





   
H"  "

2

4

+

:

H-"

4:

04

20

0

$

21

1

+:



%-  

0+2

0+

0)0

1

3

4



+

0

0

4

002

04



6 

$!" "   - " "
' "  04"' "- "
"! -   "! "- 
+4



  

 -" " 

 ' 

"   4"'
6  ""
6  """ 1004 "9 
0)92!'?"01""  "0)+94!
B! 04 C'

% - " 
*0119EB0:49)EC$"
  "- "'3"  "B  "C:0EB0:4192
+:



  

EC'$""29E  "B0:+192EC'
3"  "21EB0:2:90EC

Heltidsanställda
månadsavlönade
Nov 2019

Heltidsarbetande
månadsavlönade
Nov 2019
69%

0.7

95,00%
90,20%

0.68

90,00%

0.66
85,00%

81%

63,20%

0.64

80,00%

0.62
0.6

75,00%
Orust

Landet
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Landet
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Nov 2019
92,50%
91,80%

92,00%
91,50%
91,00%
90,50%
90,00%

89,80%

89,50%
89,00%
Orust

Landet
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Heltidsanställda
månadsavlönade
Nov 2019
vård och omsorg
100,00%

Heltidsarbetande
Nov 2019
vård och omsorg
53,50%

54,00%

91,30%

53,00%

80,00%

65,40%

52,00%

60,00%

51,00%

40,00%

50,00%

49,20%

49,00%

20,00%

48,00%

0,00%
Orust

47,00%

Landet
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Nov 2019
vård och omsorg
89%
89,00%
88,50%
88,00%
87,50%

87,30%

87,00%
86,50%
Orust

Landet
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Åldersstruktur 2020-12-31
28,00%

30,00%
24,00%
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

§ 40
KS/2021:300
Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Anta Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020.

Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en sammanfattning av
föregående års arbetsmiljö i form av ett bokslut. Detta bokslut är en del av Orust kommuns
systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till
kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Orust kommun.
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Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-26
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över utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
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Datum

2021-02-19

Diarienummer

KS/2020:1589

Kommunförvaltningen
Handläggare Gabriella Glimstedt
telefon 0304-33 42 35
e-post: gabriella.glimstedt@orust.se

Remissvar – En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
Orust kommun har genom remiss den 29 december 2020 beretts tillfälle att avge
yttrande över utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar.
Sammanfattning
Utkastet till lagrådsremissen föreslår ändringar och tillägg till lagen om offentlig
upphandling. Kommunen bedömer att de föreslagna ändringarna kan göra viss skillnad i
frågan om överprövningsproblematiken, men hade önskat fler åtgärder.
Kommunen ser en risk med att dagens hantering av överprövning av offentlig
upphandling resulterar i ett försvårat arbete med den nationella upphandlingsstrategin
samt i stort påverkar anbudsgivning negativt.
För att hantera de svårigheter som överprövningar i upphandlingar leder till för en
mindre kommun föreslår kommunen att utkastet kompletteras med förslag på ökat stöd
för företag i överprövningsprocessen, en bortre gräns för handläggning av
överprövningar införs samt att höja direktupphandlingsgränsen till samma värde som
tröskelvärdet för kommuner.
Överväganden
Utkastet är omfattande och har utarbetats under en längre tid. Kommunen har tyvärr
inte möjlighet att sätta sig in i alla delar fullt ut men vill ändå göra följande medskick och
reflektioner.
Kommunen har övervägt vilka de största utmaningarna med överprövningar i offentliga
upphandlingar är, och om de föreslagna lagändringarna bedöms bidra till förbättring.
Kommunen ser två områden där åtgärderna i förslaget inte fullt ut bedöms göra
skillnad. Effektivisering av överprövningsprocessen med bibehållen rättssäker
överprövning, samtidigt som vi arbetar med den nationella upphandlingsstrategin.

LOUs principer – effektivisering av överprövningsprocessen
Regler om överprövning av offentliga upphandlingar ska vila på de inom
upphandlingsrätten grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling,
proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.
Å ena sidan har vi företagens rätt att verifiera handläggningens korrekthet. Å andra
sidan resulterar överprövningar i förseningar av den kommunala verksamheten, problem
för tilldelad leverantör att stå fast vid sitt anbud på obestämd tid och i förlängningen
färre anbud och ökade kommunala kostnader.
Av de 12 överprövningar av offentlig upphandling som har hanterats i kommunen
under de senaste fem åren, har 11 st avslagits och enbart i ett fall skulle upphandlingen
göras om. Överprövningarna visar att det är enkelt för företag att göra en ansökan utan
att ha några kunskaper i vad som kan överprövas. En enkel e-post med kritik i den
aktuella upphandlingen räcker. Kommunen har emellanåt själv fått tolka på vilka
grunder som upphandlingen överprövas. Kommunens ambition är att alltid förklara på
vilket sätt handläggnningen har följt LOU-principerna. Att detta behöver ske i domstol
verkar dock onödigt.
Kommunens strategi är att så långt som möjligt föra dialog med anbudsgivare. Men när
kommunen är part i målet hade en opartisk instans behövts. Ett förslag är att företag
erbjuds ökat stöd och information av en neutral instans i samband med att ansökan om
överprövning skickas in. Med detta menar inte kommunen att företag på något sätt ska
hindras från att ansöka om överprövning. Tvärt om, de ska bli stöttade i att veta sina
rättigheter och möjligheter. Dock kan flera av kommunens överprövningar i efterhand
ses som onödiga.
Om företaget fått lite hjälp av en oberoende part med information om hur
överprövningsprocessen går till, uppskattad handläggningstid och vilken grundläggande
information som behövs för att handlägga ärendet, skulle antalet överprövningar
sannolikt minskat.
Att handläggningstiden föreslås ske skyndsamt är bra men för otydligt. Kommunen har
förståelse för att olika mål är olika komplexa och olika tidskrävande. För att tydliggöra
för alla offentliga myndigheter samt för framtida anbudsgivare vilken tidshorisont som
gäller i respektive upphandling, föreslås att kravet på skyndsamhet kompletteras med en
bortre tidsgräns på mellan 3 - 5 månader.
Nationella upphandlingsstrategin - ökat utrymme för direktupphandlingar
Förutom en rättssäker handläggning ska offentlig upphandling, i enlighet med den
nationella upphandlingsstrategin, användas som ett verktyg för en god affär, effektiva
inköp, en mångfald av leverantörer, främja innovationer och bidra till ett miljömässigt
och hållbart samhälle.
Vi ställer oss frågan om det är rimligt att alla upphandlingar över dagens
direktupphandlingsgräns (ca 615 tkr) ska kunna överprövas? En mindre formstyrd
upphandling, med LOU-principerna som grund, kan leda till både ökad effektivitet, ökat
fokus på den goda affären samt minskat antal överprövningar.
2

Statistiken från Svenskt Näringsliv visar att det i snitt inkom 4,5 anbud under 2018 i alla
Sveriges upphandlingar och att 18% av upphandlingarna bara hade en anbudsgivare. Vi
som liten kommun ser samma bild och har i snitt 3 anbud per upphandling.
Anbudsgivarna är ofta kända, små eller medelstora företag. Kommunen är i många fall
beroende av företagens välvilja att lämna anbud. Om leverantören inte deltar har
kommunen få alternativ inom vissa avtalsområden. Skillnaden mellan en stor kommun
med många anbudsgivare och en liten kommun med få anbudsgivare behöver få ta plats
i diskussionen. Vi kan som kommun inte tvinga företag att delta i anbudsgivningen.
Ändå är vi helt beroende av att de gör det. Ett dilemma som riskerar att leda till otillåtna
direktupphandlingar när man som kommun ändå måste göra inköp av visst företag även
utan anbud. Tyvärr leder detta till bristande förtroende för upphandlingsprocessen både
inom organisationen och från företagen.
En höjning av direktupphandlingsgränsen skulle avlasta en liten kommun och ge ökade
möjligheter att fokusera på bra affärer och bättre dialog, med i många fall samma
leverantörer. Kommunen bedömmer att ökat utrymme för direktupphandlingar skulle
bidra till effektivare handläggning, bättre möjligheter till den goda affären och ökad
dialog samt färre överprövningar.
Kommunens förslag är att direktupphandlingsgränsen för kommuner ska höjas till
tröskelvärdet för kommuner. Antalet upphandlingar hade då minskar och därmed
antalet ärenden som kan leda till överprövning. Handläggningen hade i större grad
kunna fokuserat på den goda affären. Konkurrensen kan fortfarande tillvaratas genom
att bjuda in minst tre företag alternativt annonsera direktupphandlingen och följa de
grundläggande LOU-principerna.
Slutsats
Kommunen kan i befintligt utkast inte se att ändringarna kommer att påverka
kommunens andel överprövningar.
För att hantera de svårigheter som överprövningar i upphandlingar leder till för en
mindre kommun föreslår kommunen att ge ökat stöd företag i överprövningsprocessen,
införa en bortre gräns för handläggning av överprövningsärenden samt att höja
direktupphandlingsgränsen till motsvarande värde för tröskelvärdet för kommuner.

Orust kommun
Gabriella Glimstedt, upphandlingschef
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Utkast till lagrådsremiss
En effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar

Stockholm

(Finansdepartementet)

Utkastets huvudsakliga innehåll
I utkastet föreslås att det i mål om överprövning av en upphandling eller
överprövning av ett avtals giltighet ska införas dels ett skyndsamhetskrav,
dels preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Ett
skyndsamhetskrav föreslås även i mål om utlämnande av kontrakt enligt
upphandlingslagstiftningen. Vidare föreslås att fristen för att väcka talan
om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ska ändras för att
överensstämma med EU-rätten. Det ska även införas tidsgränser på fem
och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott
respektive missförhållanden i övrigt.
I fråga om icke-direktivstyrda upphandlingar föreslås att upphandlande
myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar
under 100 000 kronor. Reglerna om efterannonsering ska vidare gälla för
samtliga upphandlingar av sådana välfärdstjänster som anges i bilaga 2 a
till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Samtliga reglerade
annonser om sådana upphandlingar ska också publiceras i en registrerad
annonsdatabas. När en upphandlande myndighet eller enhet har publicerat
en icke-direktivstyrd efterannons i en registrerad annonsdatabas, ska ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att annonsen publicerades.
I utkastet görs även bedömningar i fråga om bl.a. införande av dels en
tidsfrist för överprövningsmålens handläggning, dels en ansökningsavgift
och ett ömsesidigt processkostnadsansvar.
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Beslut

2

Lagtext

I utkastet lämnas följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
dels att 19 kap. 1, 12, 33 och 36 §§, 20 kap. 17 och 21 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 12 kap. 25 §,
13 kap. 1 a och 3 a §§ och 20 kap. 5 a–5 d §§, samt närmast före 20 kap.
5 a §, en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
12 kap.
25 §
Mål om utlämnade av kontrakt
ska handläggas skyndsamt.
13 kap.
1a§
En upphandlande myndighet får
inte låta en dom som meddelades
för mer än fem år sedan ligga till
grund för ett beslut om uteslutning
av en leverantör enligt 1 §.
3a§
En upphandlande myndighet får
inte låta händelser som inträffade
för mer än tre år sedan ligga till
grund för ett beslut om uteslutning
av en leverantör enligt 3 §.
19 kap.
1 §1

Detta kapitel gäller för
1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, och
2. upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga
2 a.
För upphandling av tjänster av
För upphandling av tjänster av
sådant slag som anges i bilaga 2 a sådant slag som anges i bilaga 2 a

1

Senaste lydelse 2018:1159.

5

vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §
ska dock endast 35–39 §§ tillämpas.

vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §
ska dock endast 12, 13 och 35–
39 §§ tillämpas.

Lydelse enligt SFS 2019:670

Föreslagen lydelse

19 kap.
12 §2
En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet
senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett
dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a samla efterannonserna kvartalsvis. I
sådana fall ska de samlade annonserna skickas för publicering senast 30
dagar efter utgången av varje kvartal.
En myndighet behöver inte efterEn myndighet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kont- annonsera
rakt som görs med stöd av ett ram1. vid tilldelning av kontrakt som
avtal.
görs med stöd av ett ramavtal, eller
2. vid direktupphandling, om
upphandlingens värde understiger
100 000 kronor.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
33 §3
En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör
lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser tjänster av
sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, och som bevaras enligt
31 § tredje stycket, om kontraktet ingåtts till ett värde av minst 1 000 000
euro.
I fråga om utlämnande av ett
I fråga om utlämnande av ett konkontrakt tillämpas 12 kap. 20– trakt tillämpas 12 kap. 20–25 §§.
24 §§.
36 §4
En upphandlande myndighet som
En upphandlande myndighet som
avser att upphandla en sådan tjänst avser att upphandla en sådan tjänst
som anges i bilaga 2 a och vars som anges i bilaga 2 a vars värde
värde beräknas understiga tröskel- beräknas understiga tröskelvärdet,
värdet, ska informera om upphand- ska informera om upphandlingen i
lingen genom att publicera en en annons.
annons i en elektronisk databas
som är allmänt tillgänglig.

2
3

6

4

Senaste lydelse 2019:670.
Senaste lydelse 2018:1159.
Senaste lydelse 2018:1159.

Första stycket gäller dock inte om
1. värdet av upphandlingen beräknas understiga 28 procent av det
tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för sådana tjänster som
anges i bilaga 2 a,
2. förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt
6 kap. 12–19 §§ är uppfyllda, eller
3. det finns synnerliga skäl.
20 kap.
Handläggningen i domstol
5a§
Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet
ska handläggas skyndsamt.
5b§
En omständighet som den sökande leverantören åberopar till
grund för sin talan senare än två
veckor från den dag då ansökan om
överprövning kom in till förvaltningsrätten, får beaktas av rätten
endast om leverantören gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa
omständigheten tidigare eller annars har haft giltig ursäkt att inte
göra det.
5c§
En omständighet som en part
åberopar till grund för sin talan
först i kammarrätten, får beaktas
av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas
till grund för att ett avtal ska få
bestå vid en prövning enligt 14 §.
5d§
Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§
gäller inte vid en överprövning av
ett avtals giltighet på yrkande av en
leverantör enligt 7 §.
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17 §
En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från det att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar
har gått från det att
1. Europeiska kommissionen har
1. Europeiska kommissionen har
publicerat en annons enligt 10 kap. publicerat en annons enligt 10 kap.
4 §, eller
4 §,
2. den upphandlande myndighet2. en annonsdatabas som är
en skriftligen har underrättat an- registrerad enligt lagen (2019:668)
budssökandena och anbudsgivarna om upphandlingsstatistik har pubom att avtalet har slutits samt har licerat en annons enligt 19 kap.
lämnat en sammanfattning av såd- 12 §, eller
ana upplysningar som avses i
3. den upphandlande myndighet12 kap. 13 §.
en skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna
om att avtalet har slutits samt har
lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i
12 kap. 13 §.
21 §
Talan om skadestånd ska väckas
En talan om skadestånd ska
vid allmän domstol inom ett år från väckas vid allmän domstol inom ett
den tidpunkt då avtal har slutits år från det att leverantören fick
mellan den upphandlande myndig- kännedom om eller borde ha fått
heten och en leverantör eller har kännedom om att ett avtal har
förklarats ogiltigt enligt 13 § slutits mellan den upphandlande
genom ett avgörande som har fått myndigheten och en leverantör. Om
laga kraft. Väcks inte talan i tid, är ett avtal har förklarats ogiltigt
rätten till skadestånd förlorad.
enligt 13 §, får dock en talan om
skadestånd alltid väckas inom ett år
från den tidpunkt då avgörandet
fick laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten
till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 20 kap. 5 b–5 d §§ ska inte tillämpas i mål om överprövning där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Den nya bestämmelsen i 20 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 20 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar
som uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått förlorad enligt äldre föreskrifter.
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2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna
dels att 19 kap. 12 och 33 §§, 20 kap. 17 och 21 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 12 kap. 24 §, 13 kap.
1 a och 4 a §§, 20 kap. 5 a–5 d §§, samt närmast före 20 kap. 5 a §, en ny
rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
12 kap.
24 §
Mål om utlämnande av kontrakt
ska handläggas skyndsamt.
13 kap.
1a§
En upphandlande enhet får inte
låta en dom som meddelades för
mer än fem år sedan ligga till grund
för ett beslut om uteslutning av en
leverantör enligt 1 §.
4a§
En upphandlande enhet får inte
låta händelser som inträffade för
mer än tre år sedan ligga till grund
för ett beslut om uteslutning av en
leverantör enligt 4 §.

Lydelse enligt SFS 2019:671

Föreslagen lydelse

19 kap.
12 §5
En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet
senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett
dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska
de samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter
utgången av varje kvartal.
En enhet behöver inte efteranEn enhet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt nonsera
som görs med stöd av ett ramavtal.
5

Senaste lydelse 2019:671.
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1. vid tilldelning av kontrakt som
görs med stöd av ett ramavtal, eller
2. vid direktupphandling, om
upphandlingens värde understiger
100 000 kronor.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
33 §
En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska på
begäran av en berörd leverantör lämna ut en kopia eller en utskrift av ett
kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och som
bevaras enligt 31 § tredje stycket, om kontraktet ingåtts till ett värde av
minst 1 000 000 euro.
I fråga om utlämnande av ett
I fråga om utlämnande av ett
kontrakt tillämpas 12 kap. 20– kontrakt tillämpas 12 kap. 20–
23 §§.
24 §§.
20 kap.
Handläggningen i domstol
5a§
Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet
ska handläggas skyndsamt.
5b§
En omständighet som den sökande
leverantören åberopar till grund
för sin talan senare än två veckor
från den dag då ansökan om
överprövning
kom
in
till
förvaltningsrätten, får beaktas av
rätten endast om leverantören gör
sannolikt att den inte har kunnat
åberopa omständigheten tidigare
eller annars har haft giltig ursäkt
att inte göra det.
5c§
En omständighet som en part
åberopar till grund för sin talan
först i kammarrätten, får beaktas
av rätten endast om parten gör
sannolikt att den inte har kunnat
åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft
giltig ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas
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till grund för att ett avtal ska få
bestå vid en prövning enligt 14 §.
5d§
Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§
gäller inte vid en överprövning av
ett avtals giltighet på yrkande av en
leverantör enligt 7 §.
17 §
En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från det att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar
har gått från det att
1. Europeiska kommissionen har
1. Europeiska kommissionen har
publicerat en annons enligt 10 kap. publicerat en annons enligt 10 kap.
5 §, eller
5 §,
2. den upphandlande enheten
2. en annonsdatabas som är
skriftligen har underrättat anbuds- registrerad enligt lagen (2019:668)
sökandena och anbudsgivarna om om upphandlingsstatistik har pubatt avtalet har slutits samt har läm- licerat en annons enligt 19 kap.
nat en sammanfattning av sådana 12 §, eller
upplysningar som avses i 12 kap.
3. den upphandlande enheten
13 §.
skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om
att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana
upplysningar som avses i 12 kap.
13 §.
21 §
Talan om skadestånd ska väckas
En talan om skadestånd ska
vid allmän domstol inom ett år från väckas vid allmän domstol inom ett
den tidpunkt då avtal har slutits år från det att leverantören fick
mellan den upphandlande enheten kännedom om eller borde ha fått
och en leverantör eller har förklar- kännedom om att ett avtal har
ats ogiltigt enligt 13 § genom ett slutits mellan den upphandlande
avgörande som har fått laga kraft. enheten och en leverantör. Om ett
Väcks inte talan i tid, är rätten till avtal har förklarats ogiltigt enligt
skadestånd förlorad.
13 §, får dock en talan om skadestånd alltid väckas inom ett år från
den tidpunkt då avgörandet fick
laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten
till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
11

2. Bestämmelserna i 20 kap. 5 b–5 d §§ ska inte tillämpas i mål om
överprövning där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 20 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som
har påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 20 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar
som uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått förlorad enligt äldre föreskrifter.
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2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner
dels att 15 kap. 5 §, 16 kap. 17 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 11 kap. 1 a och 4 a §§,
16 kap. 5 a–d §§, samt närmast före 16 kap. 5 a §, en ny rubrik av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
11 kap.
1a§
En upphandlande myndighet
eller enhet får inte låta en dom som
meddelades för mer än fem år
sedan ligga till grund för ett beslut
om uteslutning av en leverantör
enligt 1 §.
4a§
En upphandlande myndighet
eller enhet får inte låta händelser
som inträffade för mer än tre år
sedan ligga till grund för ett beslut
om uteslutning av en leverantör
enligt 4 §.

Lydelse enligt SFS 2019:672)

Föreslagen lydelse

15 kap.
5 §6
En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en
koncession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en
förhandsannons. Detta gäller dock inte vid direktupphandling enligt 6 §.
Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som
anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 §, om
värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i
5 kap. 1 §.
En upphandlande myndighet
En upphandlande myndighet
eller enhet som har tilldelat en kon- eller enhet som har tilldelat en koncession ska efterannonsera om upp- cession ska efterannonsera om upphandlingsresultatet i enlighet med handlingsresultatet i enlighet med
8 kap. 6 §.
8 kap. 6 §. Myndigheten eller enheten behöver dock inte efterannonsera om upphandlingens värde
understiger 100 000 kronor.
6

Senaste lydelse 2019:672.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
16 kap.
Handläggningen i domstol
5a§
Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet
ska handläggas skyndsamt.
5b§
En omständighet som den sökande leverantören åberopar till
grund för sin talan senare än två
veckor från den dag då ansökan om
överprövning kom in till förvaltningsrätten, får beaktas av rätten
endast om leverantören gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa
omständigheten tidigare eller annars har haft giltig ursäkt att inte
göra det.
5c§
En omständighet som en part
åberopar till grund för sin talan
först i kammarrätten, får beaktas
av rätten endast om parten gör
sannolikt att den inte har kunnat
åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft
giltig ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas
till grund för att ett avtal ska få
bestå vid en prövning enligt 14 §.
5d§
Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§
gäller inte vid en överprövning av
ett avtals giltighet på yrkande av en
leverantör enligt 7 §.

17 §
En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från det att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar
har gått från det att
14

1. Europeiska kommissionen har
publicerat en annons enligt 8 kap.
6 §, eller
2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har
underrättat anbudssökandena och
anbudsgivarna om att avtalet har
slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar
som avses i 10 kap. 13 §.

1. Europeiska kommissionen har
publicerat en annons enligt 8 kap.
6 §,
2. en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668)
om upphandlingsstatistik har publicerat en annons enligt 15 kap. 5 §,
eller
3. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har
underrättat anbudssökandena och
anbudsgivarna om att avtalet har
slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar
som avses i 10 kap. 13 §.

21 §
Talan om skadestånd ska väckas
En talan om skadestånd ska
vid allmän domstol inom ett år från väckas vid allmän domstol inom ett
den tidpunkt då avtal har slutits år från det att leverantören fick
mellan den upphandlande myndig- kännedom om eller borde ha fått
heten eller enheten och en leveran- kännedom om att ett avtal har
tör eller har förklarats ogiltigt en- slutits mellan den upphandlande
ligt 13 § genom ett avgörande som myndigheten eller enheten och en
har fått laga kraft. Väcks inte talan leverantör. Om ett avtal har förklari tid, är rätten till skadestånd för- ats ogiltigt enligt 13 §, får dock en
lorad.
talan om skadestånd alltid väckas
inom ett år från den tidpunkt då
avgörandet fick laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten
till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 16 kap. 5 b–5 d §§ ska inte tillämpas i mål om överprövning där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 16 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som
har påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 16 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar
som uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått förlorad enligt äldre föreskrifter.
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2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet
dels att 15 kap. 7 §, 16 kap. 17 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 16 kap. 5 a–5 d §§,
samt närmast före 16 kap. 5 a §, en ny rubrik av följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2019:669

Föreslagen lydelse

15 kap.
7 §7
En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt
eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Första stycket gäller inte vid tillFörsta stycket gäller inte
delning av kontrakt som görs med
1. vid tilldelning av kontrakt som
stöd av ett ramavtal.
görs med stöd av ett ramavtal, eller
2. om upphandlingens värde
understiger 100 000 kronor.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
16 kap.
Skyndsam handläggning
5a§
Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet
ska handläggas skyndsamt.
Preklusionsfrister
5b§
En omständighet som den sökande leverantören åberopar till
grund för sin talan senare än två
veckor från den dag då ansökan om
överprövning kom in till förvaltningsrätten, får beaktas av rätten
endast om leverantören gör
sannolikt att den inte har kunnat
åberopa omständigheten tidigare
eller annars har haft giltig ursäkt
att inte göra det.

16

7

Senaste lydelse 2019:669.

5c§
En omständighet som en part
åberopar till grund för sin talan
först i kammarrätten, får beaktas
av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas
till grund för att ett avtal ska få
bestå vid en prövning enligt 14 §.
5d§
Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§
gäller inte vid en överprövning av
ett avtals giltighet på yrkande av en
leverantör enligt 7 §.
17 §
En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från det att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar
har gått från det att
1. Europeiska kommissionen har
1. Europeiska kommissionen har
publicerat en annons enligt 8 kap. publicerat en annons enligt 8 kap.
3 § eller ett meddelande enligt 3 § eller ett meddelande enligt
15 kap. 23 §, eller
15 kap. 23 §,
2. den upphandlande myndighet2. en annonsdatabas som är regen eller enheten skriftligen har istrerad enligt lagen (2019:668)
underrättat anbudssökandena och om upphandlingsstatistik har pubanbudsgivarna om att avtalet har licerat en annons enligt 15 kap. 7 §,
slutits samt har lämnat en samman- eller
fattning av sådana upplysningar
3. den upphandlande myndighetsom avses i 10 kap. 10 §.
en eller enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har
slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar
som avses i 10 kap. 10 §.
21 §
Talan om skadestånd ska väckas
En talan om skadestånd ska
vid allmän domstol inom ett år från väckas vid allmän domstol inom ett
den tidpunkt då avtal har slutits år från det att leverantören fick
mellan den upphandlande myndig- kännedom om eller borde ha fått
heten eller enheten och en lever- kännedom om att ett avtal har
antör eller har förklarats ogiltigt slutits mellan den upphandlande
enligt 13 § genom ett avgörande myndigheten eller enheten och en

17

som har fått laga kraft. Väcks inte
talan i tid, är rätten till skadestånd
förlorad.

leverantör. Om ett avtal har förklarats ogiltigt enligt 13 §, får dock
talan om skadestånd alltid väckas
inom ett år från den tidpunkt då
avgörandet fick laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten
till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 16 kap. 5 b–5 d §§ ska inte tillämpas i mål om överprövning där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 16 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som
har påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 16 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar
som uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått förlorad enligt äldre föreskrifter.
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3

Ärendet

Regeringen beslutade i november 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, närmare utreda
frågan om s.k. temporär direktupphandling samt utreda frågor om avgifter
och processkostnader i upphandlingsmål (dir. 2013:105). Genom tilläggsdirektiv (dir. 2014:154) gavs utredaren även i uppdrag att bl.a. överväga
en ändring av fristen för ansökan om skadestånd. Utredningen, som tog
namnet Överprövningsutredningen, överlämnade i mars 2015 betänkandet
Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12). Betänkandet har
remissbehandlats. Remissyttrandena och en sammanställning av dessa
finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2015/01216).
Regeringen beslutade i juni 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att
bl.a. överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningar, att föreslå bestämmelser om ansökningsavgift och processkostnadsansvar i överprövningsmål samt överväga om sådana bestämmelser bör införas i upphandlingslagarna (dir. 2017:69). Utredningen, som tog
namnet Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (Förenklingsutredningen), överlämnade i juni 2018 betänkandet Möjligt, tillåtet
och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och
vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). Betänkandet har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2019/002531).
Finansdepartementet remitterade den 10 februari 2020 promemorian
Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Remissyttrandena finns tillgängliga i Finansdepartementet Fi2020/00495. Promemorian innehåller bl.a. förslag till bestämmelser om vilka uppgifter annonser på det icke-direktivstyrda området ska innehålla. Regeringen beslutade
den 17 juni 2020 förordning om ändring i upphandlingsförordningen
(2016:1162). Under beredningen av denna har det uppmärksammats att det
finns behov av ytterligare författningsändringar, bl.a. i fråga om efterannonsering av resultatet av genomförda upphandlingar.
Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse den 25 januari
2019 ifrågasatt Sveriges genomförande av bl.a. artikel 38.10 i Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om
tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet) och artikel 57.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (LOUdirektivet) om tidsgränser vid uteslutning av en leverantör på grund av
vissa angivna brott eller missförhållanden i övrigt (Fi2019/00268).
I detta utkast till lagrådsremiss görs en samlad bedömning av Överprövningsutredningens och Förenklingsutredningens förslag avseende
överprövning. Vidare lämnas förslag till kompletterande bestämmelser om
bl.a. preklusionsfrister, efterannonsering och tidsfrister för uteslutning av
en leverantör på grund av brott eller missförhållanden i övrigt.

19

4

Bakgrund och gällande rätt

4.1

Syftet med utkastet till lagrådsremiss

4.1.1

Överprövningsutredningens förslag och
bedömningar

Överprövningsutredningens betänkande innehåller sammanfattningsvis
följande förslag.
För det första föreslås att det i mål om överprövning av en upphandling
ska införas ett skyndsamhetskrav och en tidsfrist på 90 dagar avseende
förvaltningsrätternas handläggning. Vidare föreslås även en kompletterande bestämmelse till reglerna om undantag från annonsering på grund av
synnerlig brådska. Enligt förslaget ska en upphandlande myndighet eller
enhet anses ha kunnat förutse att en upphandling blir överprövad och att
överprövning sker i en instans. Den omständigheten att upphandlingen
överprövas i en instans ska således inte kunna åberopas till stöd för undantaget.
För det andra föreslår utredningen preklusionsregler i form av dels en
skyldighet för leverantörer att påtala fel och brister i upphandlingsförfarandet för den upphandlande myndigheten eller enheten redan i upphandlingens inledande skede, dels en regel som begränsar parternas rätt att
åberopa nya omständigheter och bevis i kammarrätten.
För det tredje föreslås att tidsfristen för att väcka talan om skadestånd
ska justeras för att uppnå överensstämmelse med unionsrätten.
För det fjärde föreslås en regel som innebär att kostnader för ombud,
biträde, utredning eller annat (processkostnader) som en part skäligen har
behövt för att ta tillvara sin rätt i överprövningsmål, inte ska anses utgöra
ersättningsgill skada i skadeståndsmål i allmän domstol.
Utredningen överväger vidare vissa andra frågor kopplade till överprövningsprocessen, bl.a. om det bör införas ansökningsavgifter och processkostnadsansvar i överprövningsmålen. Utredningen finner dock inte skäl
att lämna förslag i dessa delar.

4.1.2

Förenklingsutredningens förslag och bedömningar
avseende överprövning

Förenklingsutredningen föreslår i fråga om överprövning att det i mål om
överprövning av en upphandling och av ett avtals giltighet ska införas dels
en ansökningsavgift på 7 500 kronor, dels ett ömsesidigt processkostnadsansvar. Utredningen bedömer vidare att det inte bör införas ett lagstadgat
krav på tidsplan för överprövningsmålens avgörande. Inte heller bör domstolarnas ansvar för materiell processledning i överprövningsmålen förtydligas genom lagstiftning.
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4.1.3

En ny samlad bedömning av förslagen

Överprövningsutredningens förslag syftar till att minska de negativa konsekvenserna av att en upphandling blir överprövad. Utredningen anser
däremot att det inte är en framkomlig väg att försöka minska antalet ansökningar om överprövning genom att införa bestämmelser om ansökningsavgift eller om processkostnadsansvar. Med sådant ansvar avses bestämmelser om att den förlorande parten i ett överprövningsmål ska ersätta
motpartens rättegångskostnader.
Som framgått ovan har Överprövningsutredningens förslag remissbehandlats, men ännu inte lett till lagstiftning. Därefter har Förenklingsutredningens förslag tillkommit. Ett sätt att beskriva läget är att Förenklingsutredningen – i enlighet med sitt uppdrag – har lämnat förslag till reglering
i de delar Överprövningsutredningen valde att inte göra det, nämligen förslag om ansökningsavgifter och processkostnadsansvar i överprövningsmål. Efter remissbehandlingen av Överprövningsutredningens betänkande
har även tre nya lagar trätt i kraft på upphandlingsområdet: lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), vilka båda ersatte lagar
från 2007, samt den helt nya lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).
Det kan konstateras att förslagen i Överprövningsutredningens och Förenklingsutredningens betänkanden har uppenbara beröringspunkter med
varandra. I Förenklingsutredningens betänkande anförs också att i den mån
Överprövningsutredningens förslag leder till lagstiftning skulle det kunna
påverka såväl behovet som effekterna av att införa ansökningsavgifter och
processkostnadsansvar i överprövningsmål (SOU 2018:44 s. 133).
Mot den nu angivna bakgrunden bedöms det lämpligt att i ett sammanhang behandla Överprövningsutredningens och, i relevanta delar, Förenklingsutredningens förslag och bedömningar. Vidare föreslås vissa bestämmelser, bl.a. avseende preklusion, som modifierar eller kompletterar de
remitterade förslagen. Avslutningsvis lämnas också förslag om tidsgränser
vid beslut om uteslutning av en leverantör samt vissa mindre följdändringar och kompletteringar av de icke-direktivstyrda bestämmelserna, bl.a.
fråga om efterannonsering.

4.2

Lagstiftningen på upphandlingsområdet

Bestämmelser om upphandling finns främst i lagen om offentlig upphandling. Lagen genomför Europaparlamentets och direktiv 2014/24/EU av
den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av
rådets direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet). I lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna regleras upphandling inom sektorerna vatten,
energi, transporter och posttjänster. Lagen genomför Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling
av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet).
Förfarandet för upphandling av koncessioner regleras i lagen om upphandling av koncessioner. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets
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direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet).
För upphandling på försvars- och säkerhetsområdet finns särskild reglering i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och
om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (LUFS-direktivet).
Utöver dessa fyra upphandlingslagar finns även särskilda bestämmelser
om upphandling av kollektivtrafik i 4 a kap. i lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik.
Samtliga fyra upphandlingslagar innehåller även bestämmelser om rättsmedel. Genom dessa bestämmelser genomförs två direktiv om rättsmedel.
Bestämmelserna i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989
om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig
upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten (första rättsmedelsdirektivet) genomförs i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling av koncessioner. Bestämmelserna i rådets direktiv 92/13/EEG av
den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om
gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och
verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna
(andra rättsmedelsdirektivet) genomförs i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner. De två
rättsmedelsdirektiven har ändrats främst genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets
direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för
prövning av offentlig upphandling (ändringsdirektivet). Även lagen om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet innehåller bestämmelser
om rättsmedel. De genomför bestämmelser i LUFS-direktivet och motsvarar bestämmelserna i rättsmedelsdirektiven.

4.3
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Direktivstyrd och icke-direktivstyrd
upphandling

Upphandlingslagarna reglerar förfarandet för upphandlingar som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Lagarna innehåller bestämmelser om både upphandlingar vars beräknade värde överstiger vissa
i direktiven angivna tröskelvärden (direktivstyrd upphandling) och upphandlingar som faller utanför direktivens tillämpningsområde (ickedirektivstyrd upphandling). I samtliga lagar finns även ett antal undantag
från lagarnas tillämpningsområden.
I enlighet med de bakomliggande direktiven görs i lagen om offentlig
upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och
lagen om upphandling av koncessioner skillnad mellan tjänster som fullt
ut omfattas av direktiven och tjänster som endast delvis omfattas av direktiven (s.k. sociala tjänster och andra särskilda tjänster). I lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet görs i enlighet med LUFSdirektivet på motsvarande sätt skillnad mellan A-tjänster och B-tjänster.

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster respektive B-tjänster är sådana
tjänster som bedömts vara mindre lämpliga för gränsöverskridande handel.
De upphandlingar som helt eller delvis faller utanför direktivens tillämpningsområden regleras i 19 kap. lagen om offentlig upphandling och lagen
om upphandling inom försörjningssektorerna respektive 15 kap. lagen om
upphandling av koncessioner och lagen om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet. Kapitlen omfattar dels upphandlingar vars värde understiger tillämpligt tröskelvärde, dels upphandlingar som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster respektive B-tjänster oavsett värde.

4.4

Rättsmedel på upphandlingsområdet

4.4.1

Rättsmedelsdirektiven

Av artikel 1.1 i första och andra rättsmedelsdirektivet framgår att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande myndighets eller enhets beslut gällande avtal som omfattas av
LOU-, LUF- eller LUK-direktiven kan prövas effektivt, och i synnerhet så
skyndsamt som möjligt när det görs gällande att sådana beslut har inneburit en överträdelse av unionslagstiftningen om offentlig upphandling
eller nationella bestämmelser som införlivar denna lagstiftning. Enligt
artikel 1.3 första och andra rättsmedelsdirektiven ska medlemsstaterna se
till att prövningsförfarandena är tillgängliga på de villkor som medlemsstaterna själva anger, åtminstone för var och en som har eller har haft intresse av att få ingå ett visst avtal och som har lidit skada eller riskerar att
lida skada till följd av en påstådd överträdelse. Motsvarande bestämmelser
finns även i artikel 55.2 och 55.4 i LUFS-direktivet. Direktiven innehåller
vidare krav på de prövningsförfaranden som medlemsstaterna ska tillhandahålla i sina nationella rättsordningar.

4.4.2

Rättsmedel i nationell lagstiftning

I 20 och 21 kap. lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna respektive 16 och 17 kap. lagen om
upphandling av koncessioner och lagen om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet regleras rättsmedlen i den svenska lagstiftningen. Regleringen kompletteras av de grundläggande processrättsliga bestämmelser
som framgår av förvaltningsprocesslagen (1971:291). Bestämmelser i
annan lag som avviker från förvaltningsprocesslagen gäller enligt 2 §
framför bestämmelserna i den lagen.
I enlighet med den EU-rättsliga principen om processuell autonomi har
medlemsstaterna stor frihet att utforma sina processrättsliga regler. EUdomstolen har dock fastställt att två kriterier måste vara uppfyllda vid
tillämpningen av nationella bestämmelser för att dessa inte ska riskera att
inkräkta på EU-rätten. För det första får de regler som gäller för prövning
av en överträdelse av unionsrätten inte vara mindre gynnsamma än de som
gäller för motsvarande överträdelse som har sin grund i den nationella
rätten (den s.k. likvärdighetsprincipen). För det andra får de nationella be23

stämmelserna inte göra det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av unionsrätten (den s.k. effektivitetsprincipen).
Nedan redogörs för bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
Motsvarande bestämmelser finns i övriga tre upphandlingslagar. Vidare
redogörs för vissa krav som följer av förvaltningsprocesslagen och EUrätten.
Överprövning
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Enligt 20 kap. 4 § 1 LOU får en leverantör som anser sig ha lidit eller
kunna komma att lida skada ansöka om överprövning av en upphandling
hos allmän förvaltningsdomstol. Överprövning kan ske av alla beslut
under upphandlingsförfarandet, inklusive ett beslut att avbryta en upphandling. Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon av de
grundläggande principerna – om likabehandling, icke-diskriminering,
öppenhet, proportionalitet och om ömsesidigt erkännande – eller någon
annan bestämmelse i lagen och detta har medfört att leverantören har lidit
eller kan komma att lida skada ska rätten, enligt 20 kap. 6 § första stycket
LOU, besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas
först sedan rättelse har gjorts. Rätten är inte bunden av parternas yrkanden
i denna del utan avgör på egen hand om upphandlingen ska göras om eller
rättas. Om felet i upphandlingen påverkar upphandlingens konkurrensuppsökande skede ska upphandlingen göras om i sin helhet, annars räcker det
med att upphandlingen rättas i en särskild del (RÅ 2005 ref. 47). I de fall
domstolen finner skäl att ingripa mot ett beslut att avbryta en upphandling
sker det genom att domstolen upphäver avbrytandebeslutet. Ett avgörande
i ett mål om överprövning vinner inte negativ rättskraft (HFD 2013 ref.
36). Det finns således inget som hindrar att en och samma upphandling
överprövas vid flera olika tillfällen under förfarandet eller att domstolen
överprövar upphandlingen på nytt efter ett tidigare ingripande.
Enligt 20 kap. 6 § andra stycket LOU får en överprövning av en upphandling inte ske efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande
myndigheten och en leverantör. I sådant fall kan leverantören, enligt
20 kap. 4 § 2 LOU, i stället ansöka om överprövning av ett avtals giltighet.
En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, enligt 20 kap. 17 §
första stycket LOU, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader
från det att avtalet slöts. I de fall Europeiska unionens publikationsbyrå
har publicerat en efterannons eller den upphandlande myndigheten har
underrättat leverantörerna om avtalet gäller, enligt andra stycket samma
paragraf, en kortare tidsfrist. Om ett avtal har slutits utan föregående
annonsering när det inte har varit tillåtet att använda direktupphandling ska
rätten, enligt 20 kap. 13 § första stycket LOU, förklara att avtalet är ogiltigt. Detsamma gäller om avtalet har slutits efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal, utan att de villkor har följts som framgår av
lagen eller av det ramavtal som ligger till grund för konkurrensutsättningen
och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida
skada. Även ett avtal som har slutits enligt ett dynamiskt inköpssystem
utan att de villkor som anges i 8 kap. 10 eller 12 § har följts, och detta har
medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska ogiltigförklaras. Slutligen ska ett avtal, enligt 20 kap. 13 § andra stycket LOU,
förklaras ogiltigt om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtals-

spärr, ett interimistiskt beslut eller tiodagarsfristen eller om avtalet har
slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut. För ogiltighet i sådana
fall krävs dessutom att de grundläggande principerna eller någon annan
bestämmelse i lagen har överträtts och detta har medfört att leverantören
har lidit eller kan komma att lida skada.
Avtalsspärr, förlängd avtalsspärr och tiodagarsfrist
I 20 kap. lagen om offentlig upphandling finns också bestämmelser om
avtalsspärr, förlängd avtalsspärr och tiodagarsfrist. Syftet med dessa regler
är att leverantörerna ska få tillräckligt med tid att ge in en ansökan om
överprövning av en upphandling, eller överklaga en dom eller ett beslut,
innan myndigheten ingår avtal och möjligheten till överprövning upphör
(prop. 2009/10:180 s. 107).
Enligt 20 kap. 1 § LOU får den upphandlande myndigheten inte ingå
avtal förrän 10 dagar har gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickades till anbudssökandena och anbudsgivarna (avtalsspärr).
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel,
får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet. Har myndigheten i underrättelsen angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, gäller denna. I 2 § samma kapitel finns bestämmelser om i vilka
situationer avtalsspärr inte gäller, t.ex. vid tilldelning av kontrakt efter
upphandling utan föregående annonsering eller vid förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal. Enligt 3 § samma kapitel gäller avtalsspärr i
vissa fall även vid förhandsannonsering.
Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsätter
avtalsspärren att gälla under handläggningen i förvaltningsrätten enligt 20
kap. 8 § LOU (förlängd avtalsspärr). Rätten får dock besluta att den förlängda avtalsspärren inte ska gälla. I de situationer som en förlängd avtalsspärr inte gäller finns, enligt 20 kap. 9 § LOU, i stället möjlighet för rätten
att interimistiskt besluta att avtal inte får ingås under tiden som målet handläggs i domstolen.
När förvaltningsrätten avgör målet upphör den förlängda avtalsspärren
att gälla. Enligt 20 kap. 10 § LOU inträder då i stället en tiodagarsfrist
inom vilken myndigheten är förhindrad att ingå avtal. En motsvarande tiodagarsfrist finns även i de fall rätten interimistiskt har beslutat att avtal inte
får ingås eller när Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att återförvisa
ett mål till lägre instans.
Tidsfrister för ansökan om överprövning
En ansökan om överprövning av en upphandling ska, enligt 20 kap. 11 §
LOU, ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren.
Om ansökan i stället avser ett beslut om att avbryta upphandlingen ska
den, enligt 12 § samma kapitel, ha kommit in till förvaltningsrätten inom
tio dagar från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt
medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för det.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel
till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om
överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått
från det att underrättelsen skickades ut.

25

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, enligt 20 kap.
17 § LOU, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det
att avtalet slöts. Vid efterannonsering genom Europeiska kommissionen,
eller om den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har
underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om avtalet, ska dock ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från annonseringen eller underrättelsen.
Förvaltningsprocesslagen
Vid sidan av de processuella reglerna i upphandlingslagstiftningen finns
som påpekats ovan även bestämmelser om handläggningen i allmän
förvaltningsdomstol i förvaltningsprocesslagen (FPL). Av dessa bestämmelser framgår bl.a. att processen är skriftlig (9 §) och att sökanden i sin
ansökan ska ange sitt yrkande och de omständigheter och bevis som
åberopas till stöd för yrkandet (4 §). Rätten har vidare en skyldighet att se
till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Den ska i det
sammanhanget genom frågor och påpekanden verka för att parterna avhjälper oklarheter och ofullständigheter (8 §). Såväl sökanden som motparten ska få tillfälle att yttra sig över allt material som kan påverka utgången i målet (10–12 §§). Rättens avgörande får inte gå utöver vad som
yrkas i målet (29 §) och domstolen får inte grunda sitt avgörande på annat
än vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet
(30 §).
I avsnitt 1.4.3 lämnas en utförligare redogörelse av rättens utredningsansvar och processramen i mål om överprövning.
EU-rättsligt krav på skyndsamhet
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Av rättsmedelsdirektiven framgår att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande myndighets eller enhets
beslut gällande avtal som omfattas av upphandlingsdirektiven kan prövas
effektivt, och i synnerhet så skyndsamt som möjligt, när det görs gällande
att sådana beslut har inneburit en överträdelse av unionslagstiftningen om
offentlig upphandling eller nationella bestämmelser som införlivar denna
lagstiftning (artikel 1.1 tredje stycket i båda rättsmedelsdirektiven). Dessa
delar av rättsmedelsdirektiven genomfördes i svensk rätt 1995 (se prop.
1992/93:88).
I upphandlingslagarna finns inte någon uttrycklig reglering av handläggningstiderna i överprövningsmål. Inte heller finns ett lagstadgat skyndsamhetskrav eller krav på att upphandlingsmålen ska handläggas med förtur. Vilka mål som ska handläggas med förtur bestäms i stället, enligt 17 §
förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion och 20 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion, i respektive domstols arbetsordning. En klar majoritet av de allmänna förvaltningsdomstolarna har
också i sina arbetsordningar angett att mål om offentlig upphandling ska
handläggas med förtur. Enligt 18 § fjärde stycket 5 lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar får mål enligt samtliga fyra upphandlingslagar avgöras av en ensam lagfaren domare utan nämndemän. Syftet med
regleringen är att den bl.a. ska fånga upp brådskande mål (prop.
1996/97:133 s. 43).

Skadestånd
Av 20 kap. 20 § första stycket LOU framgår att en upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i lagen ska ersätta den skada som
därigenom har uppkommit för en leverantör. Enligt andra stycket omfattar
rätten till skadestånd bl.a. kostnader för att förbereda anbud och i övrigt
delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i lagen menligt har påverkat leverantörens möjlighet att tilldelas kontraktet. Paragrafens första stycke genomför artikel 2.1 (c) i första rättsmedelsdirektivet.
Enligt denna artikel är medlemsstaterna skyldiga att se till att en leverantör
som har, eller har haft, intresse av att få ett kontrakt kan få ersättning av
den upphandlande myndigheten för skador som har uppstått till följd av
överträdelse av upphandlingslagstiftningen.
Enligt 20 kap. 21 § LOU ska talan om skadestånd väckas vid allmän
domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har fått laga kraft. Väcks inte talan i tid
är rätten till skadestånd förlorad.

4.4.3

Processramen i mål om överprövning

Allmänna utgångspunkter för överprövningen
Av bestämmelserna i 20 kap. lagen om offentlig upphandling och lagen
om upphandling inom försörjningssektorerna respektive 16 kap. lagen om
upphandling av koncessioner och lagen om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet framgår att en överprövning av en upphandling eller av
ett avtals giltighet inleds genom en ansökan till förvaltningsrätten. Den
leverantör som ansöker om överprövning ska, enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen, ange de omständigheter och bevis som åberopas till
stöd för ansökan (4 § FPL). Domstolen ska därefter, med utgångspunkt i
det som sökanden har anfört, pröva om det finns skäl för ingripande i upphandlingen eller ogiltighet av avtalet (30 § FPL, 20 kap. 6 och 13 §§ LOU,
20 kap. 6 och 13 §§ LUF, 16 kap. 6 och 13 §§, 16 kap. 6 och 13 §§ LUFS
samt RÅ 2009 ref. 69). Jämfört med många andra förvaltningsrättsliga
måltyper är rättens prövning i upphandlingsmålen relativt begränsad. En
överprövning av en upphandling tar inte sikte på upphandlingens materiella resultat, utan endast på om den upphandlande myndigheten eller enheten
har agerat formellt korrekt samt iakttagit de grundläggande upphandlingsprinciperna (4 kap. 1 § LOU, LUF och LUK samt 1 kap. 11 § LUFS) och
de förfaranderegler som anges i den aktuella upphandlingslagen. Vid bifall
till ansökan ska domstolen besluta att upphandlingen ska göras om eller
att den får avslutas först sedan den har rättats. Domstolen är i denna del
inte bunden av parternas yrkanden, utan ska förordna om den åtgärd som
med hänsyn till felet eller bristen framstår som mest lämplig (RÅ 2005
ref. 47 och HFD 2013 ref. 5). Den som fått bifall till sin ansökan har inte
heller rätt att föra talan mot domstolens val av åtgärd (HFD 2012 ref. 2).
Rättens utredningsskyldighet i upphandlingsmål
Enligt 8 § FPL ska rätten se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och genom frågor och påpekanden verka för att parterna avhjäl-
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per otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar. Bestämmelserna i paragrafen, som ger uttryck för den s.k. officialprincipen, tillämpas
något olika beroende på vilka frågor målet gäller och vilka förutsättningar
parterna bedöms ha att föra sin talan. Eftersom mål om offentlig upphandling i princip gäller ekonomiska förhållanden mellan näringsidkare ska
officialprincipen tillämpas på ett försiktigt sätt. I princip krävs därför att
den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart och
tydligt sätt anger vilka omständigheter och bevis som parten grundar sin
talan på (RÅ 2009 ref. 69 och HFD 2015 ref. 55).
Det faktum att processramen i är begränsad till de omständigheter som
parterna åberopar, fråntar dock inte domstolen dess skyldighet att i övrigt
vidta de utredningsåtgärder som målets beskaffenhet kräver. Högsta
förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande HFD 2015 ref. 55 uttalat att
rättens utredningsansvar i upphandlingsmål kan innebära en skyldighet för
domstolen att kräva in vissa uppgifter från den upphandlande myndigheten. I det aktuella målet hade leverantören hos den upphandlande myndigheten begärt att få ta del av det vinnande anbudet, men begäran hade
avslagits på grund av sekretess. Leverantören ansökte om överprövning
och begärde att domstolen skulle hämta in anbudet. Förvaltningsrätten avslog leverantörens begäran bl.a. med motiveringen att officialprincipen
ska tillämpas med försiktighet i upphandlingsmål. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade då till EU-domstolens praxis (Varec, C-450/06,
EU:C:2008:91) och anförde att om en part utan framgång hos den upphandlande myndigheten har begärt att få ta del av uppgifter som parten
önskar åberopa till stöd för sin talan, ankommer det på domstolen att pröva
om uppgifterna krävs för att domstolen ska kunna utsätta förfarandet för
en effektiv granskning. Om så befinns vara fallet, måste domstolen anses
vara skyldig att inom ramen för sitt utredningsansvar fordra in uppgifterna
från den upphandlande myndigheten.
I avgörandet HFD 2018 ref. 28 hade kammarrätten hämtat in det vinnande anbudet från den upphandlande myndigheten och därefter, vid en
sekretessprövning, funnit att sökandens rätt till partsinsyn skulle begränsas
med följden att handlingarna inte kommunicerades med sökanden. Frågan
som Högsta förvaltningsdomstolen prövade var vad som krävs för att en
allmän förvaltningsdomstols granskning ska anses vara effektiv och säkerställa rätten till en rättvis rättegång om den ena parten inte har fått del av
samtliga uppgifter i målet. Domstolen hänvisade till sina tidigare uttalanden i RÅ 2009 ref. 69 och HFD 2015 ref. 55 och menade att eftersom
officialprincipen ska tillämpas på ett försiktigt sätt i upphandlingsmål, ska
domstolens granskning av inhämtade handlingar ske utifrån de skäl som
medförde att handlingarna hämtades in. Om det i handlingarna framkommer andra brister i förfarandet än sådana som parterna har hänvisat till, ska
dessa inte beaktas. I fråga om inhämtande av sakkunnigutlåtande konstaterade domstolen att det är rätten som avgör om den behöver biträde av
en sakkunnig och om ett yttrande därför ska hämtas in. Hur långt utredningsansvaret sträcker sig får avgöras från fall till fall med utgångspunkten
att domstolens granskning ska vara effektiv och säkerställa rätten till en
rättvis rättegång.
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Instansordningsprincipen
Processens ram i överprövningsmål bestäms även av instansordningsprincipen. I HFD 2013 ref. 5 tog Högsta förvaltningsdomstolen ställning
till hur principen ska tillämpas i överprövningsmål. I målet hade sökanden
i förvaltningsrätten gjort gällande att dess anbud felaktigt hade diskvalificerats. Sedan förvaltningsrätten avslagit ansökningen överklagade bolaget till kammarrätten och anförde, i tillägg till vad som åberopats hos
förvaltningsrätten, att det även fanns sådana brister i förfrågningsunderlaget som gjorde att upphandlingen måste göras om. Kammarrätten avvisade överklagandet i den del som avsåg de nya omständigheterna med
motiveringen att dessa omständigheter inte kunde hänföras till den fråga
som prövats av förvaltningsrätten. Den fråga som Högsta förvaltningsrätten hade att ta ställning till var om kammarrättens avvisningsbeslut var
riktigt, dvs. om de nya omständigheter som det klagande bolaget åberopade hos kammarrätten innebar att saken ändrades. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att så inte var fallet. Kammarrätten skulle därför antingen
ha prövat de nya omständigheterna eller, av instansordningsskäl, ha återförvisat målet till förvaltningsrätten för en första prövning där. Enligt domstolen skulle en bedömning av de nya omständigheterna direkt hos kammarrätten visserligen innebära att sökanden gick miste om en instans i
prövningen. Med hänsyn till att sökanden i mål om offentlig upphandling
har ett särskilt ansvar för att på ett klart sätt ange vilka omständigheter som
talan grundas på, ansåg domstolen att det i mål av detta slag ändå i regel
bör anses tillräckligt att kammarrätten låter omständigheterna ingå i den
egna bedömningen. Det bör dock ankomma på kammarrätten att avgöra
denna fråga i varje enskilt fall.

5

Handläggningen i domstol

5.1

Vikten av en snabb och förutsägbar
domstolsprocess

5.1.1

Effektiv konkurrens på EU:s inre marknad

Regelverket på området för offentlig upphandling syftar bl.a. till att främja
en effektiv konkurrens på EU:s inre marknad. I skälen till LOU- och LUFdirektiven anges att direktiven syftar till att offentliga medel ska användas
effektivare, i synnerhet genom att underlätta för små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling. Direktiven syftar vidare till att
upphandlande myndigheter kan utnyttja offentliga upphandlingar på ett
bättre sätt till stöd för gemensamma ändamål (skäl 2 i LOU-direktivet och
skäl 4 i LUF-direktivet). Genom att söka upp och dra nytta av konkurrensen på varje aktuell marknad kan upphandlande myndigheter och enheter
använda de offentliga medlen effektivt. En ökad konkurrens skapar incitament för leverantörerna att erbjuda produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser och förmånliga villkor. Kombinationen av en stark offentlig
efterfrågan och en väl fungerande konkurrens bidrar till att den tekniska
utvecklingen på marknaden drivs framåt. Genom användandet av öppna
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tilldelningsförfaranden får samtliga leverantörer möjlighet att tävla på lika
villkor, samtidigt som risken för korruption och maktmissbruk i samband
med offentliga anskaffningar minskar.

5.1.2

Överprövningens betydelse för goda affärer

Syftet med rättsmedelsdirektiven är att säkerställa dels rätten till effektiva
rättsmedel och opartiska domstolar i enlighet med artikel 47 första och andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, dels en effektiv tillämpning av upphandlingsdirektiven (se skäl 1 och
36 i ändringsdirektivet). Systemet med överprövningar bidrar således inte
bara till att stärka rättssäkerheten för enskilda leverantörer, utan även till
att syftena med upphandlingsregelverket uppnås och att kvaliteten i upphandlingsförfarandet som helhet ökar.
Upphandlingsutredningen (SOU 2013:12)
Frågan om överprövningens betydelse för att stärka konkurrensen på den
inre marknaden och främja upphandlande myndigheters och enheters möjlighet att göra goda affärer har varit aktuell under lång tid. Upphandlingsutredningen framhöll redan 2013 i sitt betänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) att en av de mest
diskuterade frågorna i samband med utredningens s.k. utåtriktade verksamhet var just det stora antalet överprövningar. Problem som lyftes fram
av utredningen var bl.a. de långa handläggningstiderna i domstol och den
allmänna oron för att en upphandling ska bli överprövad. Enligt utredningen ligger det i samtliga parters intresse att avsluta upphandlingen i
rimlig tid. Om rättsprocessen drar ut på tiden finns dock en risk att anbudsgivarna, särskilt de mindre företagen, inte kan stå fast vid sina anbud.
Risken för överprövning leder även till att vissa anbudsgivare helt avstår
från att lägga anbud i offentliga upphandlingar. Enligt utredningen finns
det vidare en risk att myndigheten inte kan leva upp till sina lagstadgade
verksamhetskrav eller att allmänhetens behov av det som ska upphandlas,
t.ex. livsnödvändig medicin, inte kan tillgodoses. Det är även sannolikt att
priset på den efterfrågade varan eller tjänsten blir högre, eftersom leverantörerna kompenserar sig för den osäkerhet som risken för en utdragen
domstolsprocess medför. Enligt utredningen leder rädslan för att en upphandling stoppas genom en överprövning till suboptimering, dvs. att myndigheten utformar upphandlingen i syfte att undvika en överprövning snarare än att utveckla mer komplexa tillvägagångssätt som skulle kunna vara
till fördel för den goda affären (SOU 2013:12 s. 341–347).
Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:7
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Upphandlingsutredningens slutsatser från 2013 bekräftas till stor del av
det som framkommer i Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:7 Kartläggning och analys av mål om överprövning. Enligt rapporten anser både
leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter att de oförutsägbara handläggningstiderna i domstol skapar osäkerhet och gör det svårt att
planera verksamheten på ett bra sätt. Det största problemet för upphandlande myndigheter och enheter när en upphandling blir överprövad, uppges vara utebliven leverans till följd av att avtal inte kan slutas. Osäkerhet-

en kring hur lång tid själva domstolsprövningen tar försvårar för myndigheten eller enheten att ingå tillfälliga avtal. Det förhållandet att myndigheten eller enheten behöver en snabb leverans medför nämligen en försämrad förhandlingsposition, med mindre förmånliga avtal som följd. Dessutom finns risken att myndigheten vid täckningsköp gör sig skyldig till en
otillåten direktupphandling, vilket i sin tur kan leda till ytterligare överprövningar (Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:7 s. 128 och 129).
Även leverantörerna uppger att handläggningstidernas oförutsägbarhet
är det största problemet i överprövningsprocessen. En leverantör som ansöker om överprövning måste t.ex. fortsätt ha kapacitet att åta sig det uppdrag som upphandlingen avser under hela domstolsprocessen. Detta har i
sin tur betydelse för leverantörens möjligheter att åta sig andra uppdrag
under samma tid, och kan därför även påverka möjligheten att lägga anbud
i andra upphandlingar. Det finns också en risk för att leverantörens underleverantörer hinner ändra sina priser, vilket i sin tur påverkar anbudets
lönsamhet. Svårigheterna att planera verksamheten under en överprövningsprocess skapar en ekonomisk osäkerhet för leverantören, med ökade
kostnader som följd (Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:7 s. 129).

5.1.3

Handläggningstiden i domstol har samhällsekonomisk betydelse

Enligt beräkningar från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket
uppgick värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige till 782 miljarder kronor 2018. Detta motsvarar nästan en femtedel av BNP till baspris, exklusive moms (Upphandlingsmyndigheten 2020). Det allmännas
anskaffningar av varor och tjänster i Sverige utgör därmed en betydande
del av den svenska samhällsekonomin. Det är därför av stor vikt att förekomsten av domstolsprocesser inte får till följd att syftena med upphandlingsregelverket motverkas. Handläggningstidens längd bör varken avhålla leverantörer från att lägga anbud eller inverka på hur myndigheterna
väljer att utforma sina upphandlingar för att uppnå bästa resultat. Av samhällsekonomiska skäl är det således angeläget att handläggningen av överprövningsmålen är både snabb och förutsägbar.

5.2

Mål om överprövning ska handläggas
skyndsamt

Utkastets förslag: Ett lagstadgat skyndsamhetskrav ska införas för mål
om överprövning av en upphandling och i mål om överprövning av ett
avtals giltighet enligt samtliga fyra upphandlingslagar.
Ett lagstadgat skyndsamhetskrav ska även införas för mål om utlämnande av kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna.
Överprövningsutredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. Utredningens förslag omfattar inte mål om överprövning av ett
avtals giltighet eller mål om utfående av kontrakt. Det omfattar inte heller
mål om överprövning enligt lagen om upphandling av koncessioner.
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Remissinstanserna: En majoritet av de remissinstanser som har yttrat
sig, däribland Almega, Domstolsverket, Företagarna, Försvarets materielverk, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Växjö, Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Sundsvall, Konkurrensverket, Socialstyrelsen och Statskontoret tillstyrker eller är positiva till förslaget.
Advokatfirman Lindahl avstyrker förslaget med motiveringen att krav på
skyndsam handläggning inte får ske på bekostnad av kvaliteten i domstolarnas prövning av målen.
Skälen för utkastets förslag
Ett lagstadgat skyndsamhetskrav bör införas i överprövningsprocessen
Antalet överprövade upphandlingar i Sverige under 2019 uppgick till 6,6
procent av samtliga annonserade upphandlingar (Upphandlingsmyndigheten 2020). Enligt Domstolsverkets uppgifter för 2019, sammanställda av
Konkurrensverket, var den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga överprövningsmål i förvaltningsrätterna 3,1 månader och för kammarrätternas del 2,4 månader. Statistiken omfattar både mål som prövades i
sak och mål som avslutades genom avvisning, avskrivning eller överlämnande till annan domstol. För de sakprövade målen var den genomsnittliga
handläggningstiden i förvaltningsrätten 3,9 månader och i kammarrätten
5,1 månader. Majoriteten av de mål som överklagades till kammarrätten
prövades inte i sak. För dessa mål var handläggningstiden i genomsnitt 1,8
månader.
I jämförelse med många andra måltyper i de allmänna förvaltningsdomstolarna avgörs överprövningsmålen snabbt. Många remissinstanser
upplever emellertid handläggningstiderna som både långa och oförutsägbara. Sådana effektivitetssynpunkter måste dock alltid balanseras mot berättigade krav på rättssäkerhet. De allmänna förvaltningsdomstolarna har
en allmän kommunikationsskyldighet och har att beakta vad omsorgen om
parts rättssäkerhet kräver i form av kommunikation (10–12 §§ FPL).
Av tillgänglig statistik går inte att utläsa hur höga kontraktsvärdena är i
de mål som har en längre handläggningstid än genomsnittet. Att domstolsprocessen i överprövningsmål generellt kan ske snabbt och effektivt utan
onödigt dröjsmål är, som nämns i föregående stycken, en viktig faktor för
att säkerställa att syftena med det EU-rättsliga upphandlingsregelverket
uppnås. En överprövningsprocess som drar ut på tiden påverkar inte bara
parternas möjlighet att ingå avtal, utan kan även få en negativ påverkan på
samhällsekonomin och i vissa fall även medföra att enskilda medborgares
behov inte kan tillgodoses i rimlig tid.
Särskilda åtgärder, dvs. författningsreglerade särlösningar, bör användas
endast när det finns ett behov av extra stor skyndsamhet. Behovet av
skyndsamhet för en viss måltyp bör också vara särskilt stort i förhållande
till det behov som övriga måltyper har i detta avseende, för att särskilda
åtgärder ska komma i fråga. Målutredningen identifierar fyra situationer
då det kan anses befogat att vidta särskilda åtgärder för att åstadkomma
särskild skyndsamhet. En av dessa är när särskilda skyndsamhetskrav
följer av Sveriges internationella åtaganden. Ett skyndsamhetskrav bör användas när det finns behov av att avgöra målen inom en tid av några få
månader från det att förfarandet inleds i domstolen eller överklagande32

fristen går ut. (SOU 2010:44 Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa
måltyper i domstol s. 335–338).
Ett lagstadgat skyndsamhetskrav finns bl.a. i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. I likhet med upphandlingslagarna bygger denna
lag på EU-direktiv. Syftet med lagen om elektronisk kommunikation är att
främja en väl fungerande konkurrens på telemarknaden till nytta för leverantörer, den inre marknaden och konsumenterna. Skyndsamhetskravet infördes för att nämnda syfte inte skulle motverkas genom utdragna domstolsprocesser (prop. 2006/07:119 s. 16, 17 och 25–27). Behovet av
snabba avgöranden i upphandlingsmål utgår från likartade överväganden,
varför ett lagstadgat skyndsamhetskrav även i dessa mål framstår som ett
lämpligt verktyg En sådan reglering skulle också kunna ge fungera som ett
ytterligare verktyg i syfte att hålla nere tiderna för kommunicering.
En klar majoritet av remissinstanserna, däribland Domstolsverket och de
flesta av domstolarna, är positiva till Överprövningsutredningens förslag i
denna del. Såsom Domstolsverket anför kan ett lagstadgat skyndsamhetskrav bidra till en mer enhetlig hantering av måltypen. Det skulle också
kunna leda till en effektivare och snabbare handläggning. Detta kan antas
särskilt gynna små och medelstora leverantörer, vars ekonomiska kapacitet
att driva en process i domstol många gånger är begränsad. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är dock möjligheten att få ett snabbt avgörande viktig
även för resursstarka leverantörer. Den omständigheten att målen ska prioriteras innebär inte heller en inskränkning i rättens utredningsskyldighet.
Det är fortfarande ytterst rätten som avgör när ett mål är tillräckligt utrett
för att kunna avgöras. Mot denna bakgrund, och till skillnad från vad
Advokatfirman Lindahl befarar, får risken för att skyndsamhetskravet kan
komma att påverka kvaliteten på domstolarnas avgöranden anses som
mycket liten.
Sammantaget bedöms införandet av ett lagstadgat skyndsamhetskrav
kunna bidra till en enhetligare handläggning av målen i domstolarna samt
till snabbare och mer förutsägbara handläggningstider i varje enskilt mål.
Därigenom kan de negativa effekterna av att en upphandling blir överprövad minskas, samtidigt som Sveriges förutsättningar att även i fortsättningen leva upp till skyndsamhetskravet i rättsmedelsdirektiven ökar.
Bestämmelsen bör, i enlighet med Överprövningsutrednings förslag, placeras i anslutning till bestämmelserna om överprövning i upphandlingslagarna.
Överprövningsutredningens förslag omfattar endast mål om överprövning av en upphandling. Behovet av en snabb och förutsägbar handläggning är dock lika stort i mål om överprövning av ett avtals giltighet. Kravet
bör därför gälla för båda dessa måltyper, dvs. även mål om överprövning
av avtals giltighet.
Förslaget är vidare utformat i förhållande till de numera upphävda lagarna lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt till den nu gällande lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet. Sedan Överprövningsutredningen lämnade sitt betänkande
2015 har de upphävda lagarna ersatts av två nya upphandlingslagar. Dessutom har regelverket kompletterats med lagen om upphandling av koncessioner (se avsnitt 4.2). Reglerna för överprövningar är desamma i samt33

liga fyra upphandlingslagar. Utredningens förslag bör därför anpassas till
nu gällande lagstiftning och även omfatta upphandling av koncessioner.
Skyndsamhetskrav i mål om utlämnande av kontrakt
Vid sidan av överprövningsmålen finns även de närbesläktade målen om
utlämnande av kontrakt. Ett kontrakt som en upphandlande myndighet
eller enhet tecknar är i de flesta fall en allmän handling. Den som vill ta
del av ett kontrakt kan därför oftast göra så genom en begäran om utfående
av allmän handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). För de
upphandlande myndigheter och enheter som inte omfattas av offentlighetsprincipen, finns i stället särskilda bestämmelser om utlämnande av
kontrakt i dels lagen om offentlig upphandling, dels lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna. Enligt dessa bestämmelser är en upphandlande myndighet eller enhet skyldig att, under vissa förutsättningar, lämna
ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt till leverantör som begär det
(12 kap. 18–20 §§ och 19 kap. 33 § LOU respektive 12 kap. 17–19 §§ och
19 kap. 33 § LUF). En sådan begäran ska behandlas skyndsamt (12 kap.
21 § LOU och 12 kap. 20 § LUF). Ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt
eller uppgifter i ett kontrakt får överklagas till den förvaltningsrätt i vars
domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist (12 kap. 23 §
LOU och 12 kap. 22 § LUF).
Kravet på skyndsamhet vid handläggningen hos den upphandlande myndigheten eller enheten motiverades i förarbetena med att ett snabbt utlämnande kan ha stor betydelse för en leverantör som överväger att ansöka om
överprövning av kontraktets giltighet. I likhet med vad som gäller vid utlämnande av allmänna handlingar, ansåg regeringen att den upphandlande
myndigheten eller enheten skulle vara skyldig att skyndsamt ta ställning
till begäran om utlämnande (prop. 2015/16:195 del 1 s. 703). Ett överklagande av ett beslut att inte lämna ut en allmän handling ska, enligt 2 kap.
19 § TF, också prövas skyndsamt. Någon motsvarande regel för mål om
utlämnande av ett upphandlingskontrakt finns inte. En leverantörs rätt att
få del av ett upphandlingskontrakt enligt upphandlingslagstiftningen utgår
dock från liknande överväganden som var och ens rätt att få del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. En långsam handläggning av målet kan få till följd att klagandens möjlighet att begära överprövning av ett avtals giltighet går förlorad. Mot denna bakgrund, och i
linje med vad som föreslås för överprövningsmålen, bör även mål om utlämnade av kontrakt handläggas skyndsamt. Ett lagstadgat skyndsamhetskrav bör därför införas också för dessa mål.
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5.3

En tidsfrist för målens avgörande bör inte
införas

Utkastets bedömning: Det bör inte införas en tidsfrist för avgörande
av ett mål om överprövning av en upphandling.
Överprövningsutredningens bedömning överensstämmer inte med
utkastets. Utredningen gör bedömningen att en tidsfrist om 90 dagar ska
införas i mål om överprövning av en upphandling och lämnar förslag till
bestämmelser i denna del.
Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna, däribland
Advokatfirman Delphi, Försvarets materielverk, Förvaltningsrätten i
Växjö, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenskt näringsliv och Sveriges
advokatsamfund, tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det.
En tidsfrist för handläggningen i förvaltningsrätt bedöms bidra till att öka
effektiviteten och förutsebarheten vid överprövningar för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer. Flera remissinstanser,
bl.a. Domstolsverket, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i
Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Jönköping, och Konkurrensverket, avstyrker eller är tveksamma till förslaget. Kammarrätten i Stockholm befarar att den föreslagna
fristen kommer leda till tillämpningssvårigheter. Några remissinstanser,
däribland Ekonomistyrningsverket och Stockholms universitet (juridiska
fakulteten) ifrågasätter om förslaget kommer få önskad effekt, bl.a. eftersom flertalet upphandlingsmål redan i dag avgörs inom tre månader. Förvaltningsrätten i Uppsala menar att en tremånadersfrist i vissa fall kan
komma att leda till sämre kvalitet vid handläggningen, vilket i sin tur kan
leda till fler överklaganden i andra instans. Domstolen anser vidare att
tidsfristen bör kompletteras med regler om bl.a. preklusion. SKL Kommentus Inköpscental, som är positiv till en tidsfrist i första instans, anser
att en tidsfrist på tre månader är för lång. Ett mindre antal remissinstanser,
bl.a. Nacka kommun och Transportstyrelsen, lämnar alternativa förslag till
reglering i fråga om bl.a. tidsfristens längd och domstolens prövning av
avtalsspärren.
Skälen för utkastets bedömning: En tidsfrist för målens avgörande
skulle utan tvekan öka förutsebarheten vid överprövningar för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer. Många mål skulle
även komma att avgöras snabbare än vad som sker i dag. En tidsfrist är
emellertid en mer kraftfull åtgärd än ett skyndsamhetskrav. Användandet
av tidsfrister bör därför, i enlighet med vad som uttalas av Målutredningen,
reserveras för de fall där det finns ett behov av ett mycket snabbt avgörande. Det bör snarare vara fråga om dagar eller veckor än månader. Ett
skäl för detta, utöver det allmänna behovet av att hushålla med de mest
kraftfulla åtgärderna, är att det är främmande för svensk rättstradition att i
lag uppställa krav på att domstolarna ska avgöra mål inom en viss tid.
Utgångspunkten bör därför vara att tidsfrister ska användas främst när det
finns anledning att ta upp målet till prövning inom en kortare tid – normalt
högst en månad – från det att förfarandet inleds i domstolen (SOU 2010:44
s. 351).
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Såsom bl.a. flera domstolar, liksom Konkurrensverket och Socialstyrelsen, framhåller finns det också en risk att kvaliteten i handläggningen och
dömandet påverkas på ett negativt sätt om en tidsfrist införs. Mot bakgrund
av att upphandlingsmålen ofta är både omfattande och juridiskt komplicerade är det därför önskvärt med en mer flexibel reglering.
Sammantaget bedöms kravet på skyndsam handläggning, och de regler
om preklusionsfrister som föreslås i avsnitt 6.3, för närvarande som mer
ändamålsenliga åtgärder för att med bibehållen kvalitet i dömandet åstadkomma snabbare avgöranden och mer förutsägbara handläggningstider än
en tidsfrist. En tidsfrist för avgörandet av mål om överprövning av en upphandling bör därför inte införas.

5.4

Ett krav på tidsplan för målens avgörande bör
inte införas

Utkastets bedömning: Det bör inte införas ett lagstadgat krav på tidsplan för avgörande av mål om överprövning av en upphandling eller
överprövning av ett avtals giltighet.
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Förenklingsutrednings bedömning överensstämmer med utkastets.
Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Förvaltningsrätten i
Härnösand, Kammarkollegiet, Statskontoret, Strängnäs kommun och
Upphandlingsmyndigheten instämmer i utredningens bedömning att det
inte bör införas en uttrycklig skyldighet för de allmänna förvaltningsdomstolarna att upprätta tidsplaner i överprövningsmål. Försvarsmakten, Livsmedelsgrossisterna och Sveriges Kommuner och Regioner är positiva till
en reglerad tidsplan för överprövningsmål. En tidsplan skulle enligt dem
öka förutsägbarheten för upphandlande myndigheter och enheter, vilket i
sin tur skulle förbättra rättssäkerheten vid t.ex. täckningsköp. Sveriges
advokatsamfund förordar att det införs en uttrycklig regel med innebörd
att domstolen, i varje fall efter det att skriftväxlingen har avslutats, ska
lämna uppgift om preliminär tidpunkt för målets avgörande.
Skälen för utkastets bedömning: Enligt Förenklingsutredningen är det
inte bara långa handläggningstider som orsakar problem och svårigheter
för parterna, utan även handläggningstidens oförutsägbarhet. Ett sätt att
göra handläggningstiderna i överprövningsmålen mer förutsägbara skulle
kunna vara att införa ett krav på att förvaltningsrätten ska upprätta en
tidsplan för målens handläggning. En sådan regel finns i t.ex. tvistemål
och mål om enskilt åtal (42 kap. 6 § fjärde stycket och 47 kap. 6 § fjärde
stycket rättegångsbalken). Hur snabbt ett mål kan komma att avgöras är
dock många gånger svårt att bedöma även för domstolen. Handläggningstiden påverkas inte bara av arbetsbelastningen hos domstolen, utan även
av parternas processföring och förekomsten av en eventuell tredje part.
Vidare innebär upprättande och revidering av en tidsplan merarbete för
både domstolen och parterna. Mot denna bakgrund, och i likhet med vad
bl.a. Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten förespråkar, görs
bedömningen att ett lagstadgat krav på upprättande av tidsplan inte bör
införas. Något hinder mot att domstolen på eget initiativ lämnar sådan information till parterna finns däremot inte. Varje åtgärd som domstolen vid-

tar i syfte att skyndsamt föra processen framåt och öka förutsägbarheten i
handläggningen är naturligtvis önskvärd.

5.5

Domstolens ansvar för materiell processledning
bör inte förtydligas i lag

Utkastets bedömning: Domstolarnas ansvar för materiell processledning i överprövningsmålen bör inte förtydligas genom lagstiftning.
Förenklingsutredningens bedömning överensstämmer med utkastets.
Remissinstanserna: Endast ett par remissinstanser yttrar sig över bedömningen. Upphandlingsmyndigheten anser att ansvaret för materiell
processledning i överprövningsmålen inte bör förtydligas i lag. SKL Kommentus Inköpscentral är av motsatt uppfattning och anser att det behövs
ett förtydligande i denna del.
Skälen för utkastets bedömning: Förvaltningsprocesslagen innehåller
bestämmelser om bl.a. kommunikation (10–12, 18, 19 §§) och rättens
utredningsansvar (8 §). Regleringen är flexibel och utformad för att kunna
anpassas till samtliga måltyper som handläggs av de allmänna förvaltningsdomstolarna. Möjligheten för rätten att genom riktade förelägganden
eller andra åtgärder inhämta yttranden över en viss fråga i målet finns
redan. I enlighet med vad utredningen har konstaterat saknas anledning att
i lag närmare precisera hur den materiella processledningen i överprövningsmålen ska gå till.

6

Preklusionsregler

6.1

Materiell och processuell preklusion

Det finns i svensk rätt i princip två former av preklusion: materiell respektive processuell preklusion. Materiell preklusion innebär att en rättighet
inte längre kan göras gällande om den inte anmäls eller görs föremål för
en talan i domstol inom en viss närmare föreskriven tid (se 6 § lagen
[1981:131] om kallelse på okända borgenärer). Processuell preklusion tar
däremot sikte på förfarandet i domstol. Exempelvis kan sådan preklusion
innebära att en ny omständighet inte får åberopas i ett mål efter det att en
viss tidpunkt har passerats (se 8 kap. 24 § andra stycket lagen [2003:389]
om elektronisk kommunikation).
Rent allmänt syftar regler om preklusion bl.a. till att skapa tydlighet och
förutsägbarhet.

6.2

En preklusionsfrist under anbudstiden bör inte
införas

Utkastets bedömning: En skyldighet för leverantörer att under anbudstiden påtala fel eller brister, för att dessa ska kunna prövas av domstol,
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bör inte införas. Det bör inte heller införas någon ytterligare begränsning av möjligheten att ansöka om överprövning av upphandlingens
konkurrensuppsökande skede efter tilldelningsbeslutet.
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Överprövningsutredningens förslag överensstämmer inte med utkastets bedömning. Utredningen föreslår att åberopanden av sådana fel och
brister i det konkurrensuppsökande skedet som inte har påtalats innan
halva tiden för att lämna anbud har gått ut, inte ska få beaktas vid en överprövning av en upphandling.
Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Flera remissinstanser,
bl.a. Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Jönköpings kommun, Kammarkollegiet, Kammarrätten i Göteborg, Luftfartsverket, Svenskt näringsliv, Sveriges bussföretag och Sveriges Kommuner och
Regioner, tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. Som skäl
för denna inställning anges bl.a. att förslaget bedöms uppmuntra till dialog
mellan upphandlande myndigheter eller enheter och leverantörer och bidra
till att tvistefrågor behandlas i ett tidigt skede upphandlingsprocessen.
Göteborgs kommun m.fl. föreslår att förslaget kompletteras med regler
som främjar ytterligare dialog mellan parterna. SKL Kommentus Inköpscentral anser att den s.k. mellanvägen eller någon annan liknande lösning
är nödvändig för att svensk lagstiftning fullt ut ska uppfylla kraven enligt
rättsmedelsdirektiven.
Flera remissinstanser, bl.a. Advokatfirman Delphi, Domstolsverket,
Företagarna, Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping, Kammarrätten i Stockholm, Konkurrenskommissionen och Stockholms universitet (juridiska fakulteten), avstyrker eller är tveksamma till förslaget. Flera av dessa, bl.a. Konkurrensverket och Arbetsförmedlingen som båda är negativa, menar att förslaget är otillräckligt utrett och att det kommer medföra ett flertal tolkningsproblem vid tillämpningen, med följden att domstolens prövning kompliceras och förlängs. Några remissinstanser, bl.a. Sveriges advokatsamfund
och Swedish Medtech, efterfrågar förtydliganden avseende hur en anmärkning ska göras samt hur reglerna ska tillämpas i vissa specifika situationer
som t.ex. vid förnyad konkurrensutsättning och i de fall anbudstiden förlängs. Förslaget bedöms vidare bli särskilt betungande för oerfarna och
resurssvaga leverantörer. Stena Metall AB, Återvinningsindustrierna m.fl.
befarar att många leverantörer kan se sig tvingade att anmärka mot allt som
framstår som tveksamt bara för att inte försitta sin möjlighet till överprövning i ett senare skede, vilket kan bli betungande för de upphandlande
myndigheterna och enheterna. Enligt Post- och telestyrelsen och Falu
Energi och Vatten riskerar förslaget att skapa motsättningar mellan den
upphandlande myndigheten och anbudsgivarna med minskad vilja till
dialog som följd. Några remissinstanser, bl.a. Förvaltningsrätten i Uppsala, ifrågasätter om förslaget är förenligt med upphandlingsdirektivens
bestämmelser om anbudstid. Syftet med reglerna om anbudstid är att leverantörerna ska få tillräckligt lång tid för att kunna göra en bedömning av
om de vill lämna anbud i upphandlingen. Enligt remissinstanserna riskerar
förslaget att motverka detta och hindra leverantörer från att lämna konkurrenskraftiga anbud.
Flera remissinstanser, däribland Försvarets materielverk och Polismyndigheten, förespråkar att en preklusionsregel som innebär att fel och brister

i det konkurrensuppsökande skedet måste prövas av domstolen före tilldelningsbeslutet bör övervägas.
Skälen för utkastets bedömning
Innebörden av förslaget om en preklusionsfrist under anbudstiden
Enligt sina kommittédirektiv skulle Överprövningsutredningen bl.a. analysera lämpligheten av att införa bestämmelser om en preklusionsfrist i
upphandlingslagarna. Utredningen menar att överprövningsmål som inleds i ett sent skede av upphandlingsförfarandet, och som innehåller invändningar mot både det konkurrensuppsökande skedet och anbudsutvärderingen, tenderar att bli omfattande och tungrodda för såväl parter som
domstol. Detta ger längre handläggningstider. Om domstolen sedan beslutar att upphandlingen ska göras om, t.ex. till följd av brister i förfrågningsunderlaget, leder det både till att upphandlingsförfarandet försenas
och till högre kostnader för parterna jämfört med om felet hade upptäckts
och korrigerats under anbudstiden (SOU 2015:12 s. 142).
Mot den bakgrunden föreslår utredningen att det införs en regel om
preklusion under anbudstiden. Utredningen kallar sitt förslag för mellanvägen eftersom det, till skillnad från vad som vanligtvis är fallet med
preklusionsfrister, inte krävs att talan väcks vid domstol inom en viss tid.
Enligt förslaget krävs det i stället att leverantören anmärker på sådana fel
eller brister som finns i upphandlingens konkurrensuppsökande skede
innan halva tiden för att lämna anbudsansökan eller anbud har gått ut. En
anmärkning ska dock alltid få göras inom tio dagar från det att leverantören
fick kännedom eller borde ha fått kännedom om felet eller bristen. Anmärkningen ska göras antingen till den upphandlande myndigheten eller
enheten eller till domstol genom en ansökan om överprövning.
Syftet med det aktuella förslaget om en s.k. anmälnings- eller påtalandeskyldighet är att ge leverantörer incitament att, i de fall felet eller bristen
avser det konkurrensuppsökande skedet, själva försöka begränsa sin skada
genom att redan i detta skede påtala felet eller bristen för den upphandlande myndigheten eller enheten. Leverantörer ska inte medvetet kunna
vänta med att påtala sådana fel och brister till dess tilldelningsbeslutet har
meddelats, utan ska i stället uppmuntras att föra en dialog med den upphandlande myndigheten eller enheten.
En preklusionsfrist under anbudstiden bör inte införas
Den överträdelse som oftast åberopas i ansökningar om överprövning av
en upphandling är brister i förfrågningsunderlaget. Denna grund förekommer i 45 procent av alla avgöranden. Endast i 13 procent av avgörandena
åberopas brister i myndighetens utvärdering (Upphandlingsmyndighetens
rapport 2017:7 s. 55). Såsom Överprövningsutredningen och flera remissinstanser – bl.a. Göteborgs kommun och Umeå kommun – anför, skulle
införandet av en påtalandesskyldighet kunna uppmuntra till dialog mellan
parterna. Möjligheten för myndigheten eller enheten att på så sätt upptäcka
och korrigera eventuella brister i det konkurrensuppsökande skedet redan
under anbudstiden kan därmed antas öka, med följden att leverantörernas
behov av att ansöka om överprövning på grund av sådana brister kan antas
minska. Förslaget skulle även kunna bidra till att skapa större förutsäg39

barhet för den upphandlande myndigheten eller enheten i fråga om vilka
frågor som kan komma att bli föremål för en eventuell överprövning.
Emellertid kan, som bl.a. Arbetsförmedlingen och Post- och telestyrelsen påpekar, den föreslagna preklusionsfristen bli betungande för leverantörerna, särskilt för små och mindre resursstarka leverantörer och för leverantörer med liten erfarenhet av att delta i upphandlingar. Förslaget innebär
att samtliga anbudsgivare kommer behöva lägga tid och resurser på att
upptäcka och påtala eventuella fel och brister i upphandlingen långt innan
fristen för att lämna anbud löper ut, samtidigt som de också måste förbereda sina anbud. Risken finns att många leverantörer upplever påtalandeskyldigheten som så betungande att de avstår från att delta i upphandlingar
med sämre konkurrens och dyrare anbud som följd. Som bl.a. Transportstyrelsen framhåller är det även sannolikt att vissa fel i upphandlingen,
avseende t.ex. bristande transparens, blir uppenbara för leverantörerna
först i samband med tilldelningsbeslutet. Även om det i sådana situationer
skulle vara teoretiskt möjligt att åberopa den alternativa tiodagarsfristen,
framstår tillämpningen av denna regel som både svår och oförutsägbar. En
sådan talan skulle dessutom ställa stora krav på leverantörens förmåga att
argumentera rättsligt, vilket kan antas vara till nackdel för framförallt små,
oerfarna och mindre resursstarka leverantörer. Som bl.a. Förvaltningsrätten i Uppsala lyfter fram finns även en risk att förslaget urholkar de direktivstyrda bestämmelserna om anbudstidens längd, vilket kan leda till att
färre leverantörer lämnar anbud och konkurrensen försämras.
Som många remissinstanser, bl.a. Förvaltningsrätten i Stockholm och
Konkurrensverket, påtalar kan förslaget även komma att belasta domstolsprocessen med omfattande tillämpningsproblem och bevisfrågor. Domstolen skulle vid varje ansökan om överprövning av en upphandling behöva ta ställning till om ett åberopat fel omfattas av påtalandeskyldigheten
och, om så är fallet, bedöma om en anmärkning har gjorts inom föreskriven
tid. Eftersom domstolen först måste utreda och besvara dessa frågor innan
en prövning i sak kan göras av ansökan, medför förslaget en risk för ökad
skriftväxling med dyrare processer och längre handläggningstider som
följd.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en preklusionsfrist under anbudstiden sannolikt skulle medföra att leverantörerna i större utsträckning
för fram sin kritik mot upphandlingen i ett tidigare skede än vad som görs
i dag. Samtidigt innebär förslaget att förfarandereglerna om offentlig upphandling kompliceras ytterligare, vilket kan antas bli särskilt betungande
för mindre resursstarka leverantörer och leverantörer med liten erfarenhet
av att delta i upphandlingar. Även överprövningsprocessen skulle belastas
med nya processuella frågor, vilket riskerar att leda till längre handläggningstider. Mot denna bakgrund bedöms nackdelarna med en preklusionsfrist under anbudstiden väga tyngre än fördelarna. En sådan regel bör därför inte införas.
En preklusionsfrist före tilldelningsbeslutet bör inte införas

40

Ett alternativ till den preklusionsregel som Överprövningsutredningen har
föreslagit skulle kunna vara att, som bl.a. Försvarets materielverk och
Polismyndigheten föreslår, begränsa leverantörernas möjligheter att ansöka om överprövning av brister i det konkurrensuppsökande skedet efter

det att anbudstiden har gått ut eller efter tilldelningsbeslutet. Detta alternativ har övervägts av lagstiftaren tidigare, senast i samband med genomförandet av ändringsdirektivet (prop. 2009/10:180 del 1 s. 155–161). Fördelen med en sådan regel, jämfört med den mellanväg som Överprövningsutredningen föreslår, är främst att möjligheten att ansöka om överprövning
av brister i det konkurrensuppsökande skedet definitivt upphör vid en viss
tidpunkt. Det skulle möjligen kunna leda till att fler upphandlingar kan
avslutas fortare. En annan fördel är att domstolen inte skulle behöva ta
ställning till huruvida leverantören har fullgjort sin påtalandeskyldighet
innan den kan pröva målet i sak.
En preklusionsfrist som löper ut före tilldelningsbeslutet är dock, på
samma sätt som den s.k. mellanvägen, problematisk ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Eftersom det ofta är först när leverantörerna tar del av tilldelningsbeslutet som brister i förfarandet blir uppenbara, försvårar en sådan
preklusionsfrist väsentligt för en rättssökande leverantör att få överträdelser av t.ex. öppenhetsprincipen överprövade i domstol. Som Överprövningsutredningen pekar på finns även en risk för att leverantörer avstår
från att ansöka om överprövning före tilldelningsbeslutet endast av rädsla
för att framstå som besvärliga inför den upphandlande myndigheten eller
enheten. Följden kan bli att brister i det konkurrensuppsökande skedet
sällan eller aldrig blir föremål för prövning. En preklusionsfrist som löper
ut före tilldelningsbeslut skulle därmed inte bara påverka leverantörernas
rättssäkerhet negativt utan även riskera att hämma rättsutvecklingen på
området. Med hänsyn härtill, och i likhet med vad Överprövningsutredningen har kommit fram till i sitt betänkande, bör en sådan preklusionsfrist
inte införas.

6.3

Preklusionsfrister i mål om offentlig
upphandling

Utkastets förslag: I överprövningsmål ska omständigheter som leverantören åberopar till grund för sin talan efter två veckor från det att
ansökan kom in till förvaltningsrätten, få beaktas av rätten endast om
leverantören gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har giltig ursäkt för att inte göra det.
Reglerna om preklusion ska inte gälla vid en överprövning av ett
avtals giltighet på yrkande av en leverantör under en pågående överprövning av en upphandling. Reglerna ska inte heller gälla sådana
omständigheter som åberopas till grund för att ett avtal ska bestå till
följd av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.
Överprövningsutredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. Utredningen föreslår en preklusionsregel enligt vilken en part i ett
mål om överprövning av en upphandling, till stöd för sin talan i kammarrätten, får åberopa en omständighet eller ett bevis som inte lagts fram vid
förvaltningsrätten endast om parten gör sannolikt att omständigheten eller
beviset inte kunnat åberopas där, eller parten annars haft giltig ursäkt att
inte göra det.
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Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. En majoritet av remissinstanserna, bl.a. Advokatfirman Lindahl, Domstolsverket, Företagarna,
Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Falun, Jönköpings
kommun, Kammarkollegiet, Kammarrätten i Stockholm, Nacka kommun,
Socialstyrelsen, Skatteverket, SKL Kommentus Inköpscental, Svenskt
näringsliv och Trafikverket, tillstyrker förslaget eller har inget att invända
emot det. Förslaget bedöms av remissinstanserna leda till en tidsmässigt
kortare överprövningsprocess och till att tvistefrågor i första hand koncentreras till första instans. Förslaget bidrar enligt dem även till effektivitetsmålet i EU-direktiven. Swedish Medtech menar att det visserligen inte är
något utbrett problem med att parterna åberopar nya omständigheter i kammarrätten. En preklusionsregel kan dock enligt bolaget komma att stoppa
de fåtal leverantörer som har ett pågående avtal och som överklagar främst
i hopp om att få fortsätta leverera. Läkemedelsföreningen efterfrågar ytterligare vägledning om tillämpningen av bestämmelsen i olika situationer,
t.ex. när det gäller omständigheter som åberopas till grund för att ett avtal
ska få bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänt intresse
Flera av de remissinstanser som är positiva till förslaget eller inte har
något att invända mot det, lämnar även förslag till kompletterande preklusionsregler. Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Växjö förespråkar en regel med innebörden
att den som ansöker om överprövning ska åberopa de omständigheter och
bevis som ligger till grund för ansökan om överprövning direkt i ansökan
eller inom en viss tid från det att ansökan kommer in till förvaltningsrätten.
Flera remissinstanser, bl.a. Advokatfirman Delphi, Förvaltningsrätten i
Linköping, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Umeå, Kammarrätten i Jönköping, Kammarrätten i Sundsvall, Konkurrenskommissionen, Statskontoret, Sveriges advokatsamfund och Sveriges bussföretag,
avstyrker förslaget eller är tveksamma till det. Som skäl anges bl.a. att
upphandlingsmålen riskerar att bli mer resurskrävande och att det inte kan
uteslutas att det först i och med förvaltningsrättens dom står klart för parten
vilka bevis eller omständigheter som borde ha åberopats. Konkurrensverket, som avstyrker förslaget, anser att om bestämmelsen införs bör det
övervägas om den även ska vara tillämplig vid överprövning av ett avtals
giltighet.
Skälen för utkastets förslag
Allmänt om av preklusionsfrister
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Om en part åberopar nytt processmaterial sent under domstolsförfarandet,
finns det en betydande risk för att detta försenar avgörandet av målet. Det
kan leda till att planeringen av målets handläggning måste göras om, att
skriftväxlingen måste återupptas och att motparten på nytt måste ta ställning till sin egen bevissituation. Preklusionsregler begränsar parternas
möjligheter att efter en viss angiven tidpunkt t.ex. åberopa nya omständigheter eller ny bevisning. Genom sådana regler är det möjligt att skapa bättre ordning i processen, hindra att onödigt material tillförs denna samt få
till stånd ett snabbare avgörande. Preklusionsregler kan därmed vara ett
effektivt sätt att åstadkomma särskild skyndsamhet. Samtidigt är preklusion en ingripande åtgärd som ökar sannolikheten för materiellt felaktiga
domar, eftersom det finns en risk för att framförallt en svagare part inte

förmår att tillvarata sin rätt. Dessutom kan preklusionsreglerna leda till att
förfarandet belastas med nya processuella frågor om huruvida det finns
skäl att göra undantag från reglerna om preklusion och tillåta att en part
får åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis (SOU 2010:44 s. 371).
Regler om preklusion är ovanliga i förvaltningsprocessen
I syfte att korta handläggningstiderna i domstol och öka förutsebarheten i
processen, föreslås ett generellt skyndsamhetskrav (se avsnitt 5.2). För att
kravet på skyndsam handläggning ska få avsedd effekt är det viktigt att
parterna redan tidigt i domstolsprocessen anger de omständigheter de vill
åberopa till grund för ingripande eller ogiltighet. Detta är särskilt angeläget
mot bakgrund av att sökandena ofta åberopar fler än en grund till stöd för
sina ansökningar om överprövning (Upphandlingsmyndighetens rapport
2017:7 s. 56). Ett sätt att förmå parterna att slutföra sin talan i ett tidigt
skede skulle kunna vara att, såsom Överprövningsutredningen föreslår, införa en processessuell preklusionsfrist i domstolsprocessen.
Processuella preklusionsfrister är emellertid ovanliga i förvaltningsprocessen. Vikten av att uppnå materiellt riktiga avgöranden, i kombination
med det ofta ojämna styrkeförhållandet mellan parterna, ställer stora krav
på de allmänna förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar. Eftersom en
preklusionsfrist kan medföra att processens ram begränsas, och därmed
även skyldigheten att utreda, kan en sådan regel i de flesta förvaltningsmål
anses olämplig (se prop. 2006/07:119 s. 33 och SOU 2010:44 s. 371–373).
I enstaka måltyper har dock preklusionsfrister ansetts ändamålsenliga.
Enligt 13 kap. 7 § kommunallagen (KL), får domstolen inte beakta andra
omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång, dvs. inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs
på beslutsmyndighetens anslagstavla att protokollet över beslutet har justerats (13 kap. 5 § KL). Anledningen till denna regel är främst att kommunala beslut ska kunna verkställas även om de överklagas. Kommunen
måste därför redan i samband med överklagandet få möjlighet att bedöma
lämpligheten i att verkställa beslutet utifrån sannolikheten att det kan komma att upphävas. Dessutom har det ansetts acceptabelt att ha preklusionsregler i mål om laglighetsprövning, eftersom prövningen av dessa mål
framför allt syftar till att kommunmedlemmarna ska kunna få till stånd en
kontroll av kommunala besluts laglighet samt att det av hänsyn till den
kommunala självstyrelsen är motiverat att denna kontroll hålls inom bestämda gränser (prop. 2016/17:171 s. 264 och 265, se även SOU 2010:44
s. 372).
En preklusionsfrist finns även i vissa mål enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation (LEK). De aktuella målen, som enligt 8 kap.
23 § LEK även ska handläggas skyndsamt, gäller identifiering av företag
med betydande inflytande på en fastställd marknad, fastställande av särskilda skyldigheter för dessa företag samt tillsyns- och tvistlösningsmål
som grundar sig på sådana särskilda skyldigheter. Enligt 8 kap. 24 § LEK
får en part i sådana mål åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis
efter det att fyra månader har gått från det att tiden för överklagande gått
ut, endast om parten gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller annars har haft giltig ursäkt att inte
göra det. En ny omständighet eller ett nytt bevis får åberopas först i kam-
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marrätten om det finns synnerliga skäl. Kammarrätten är i dessa mål sista
instans. I förarbetena till 8 kap. 24 § LEK konstaterades bl.a. att det kunde
vara behövligt att komplettera reglerna i förvaltningsprocessen med för
dessa måltyper särskilt anpassade regler. Mot bakgrund av att den enskilda
parten vanligen företräds av erfarna juridiska ombud ansågs styrkeförhållandena mellan parterna inte vara sådana att det motiverade nästan obegränsade möjligheter för en enskild part att åberopa ny bevisning och nya
omständigheter. Särskilt tvistlösningsmålen ansågs ha ett visst släktskap
med tvistemål, eftersom de frågor som avhandlas slutligen berör vilka villkor som ska gälla i ett avtalsförhållande mellan två kommersiella bolag.
Enligt regeringen fanns därför inte skäl att fullt ut tillämpa officialprincipen i dessa mål (prop. 2006/07:119 s. 33 och 34).
Även i 37 § förvaltningsprocesslagen finns en regel om preklusion enligt
vilken Högsta förvaltningsdomstolen, i mål där prövningstillstånd krävs,
får beakta en omständighet eller bevis som klaganden åberopar först där
endast om det finns särskilda skäl. Syftet med bestämmelsen är att begränsa processramen till de frågor som har prövats av underinstanserna och
därigenom underlätta för domstolen att skapa prejudikat (prop. 1971:30
s. 595).
En preklusionsfrist bör införas i kammarrätten
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Som framgår ovan kan det konstateras att det finns exempel i förvaltningsprocessen på måltyper där behovet av ett snabbt avgörande, förutsägbarhet
i processen eller prejudikat har ansetts motivera införandet av preklusionsfrister. Behoven av skyndsamhet och förutsägbarhet kan i sig anses
tala för att preklusionsfrister bör införas även i upphandlingsmålen. Regler
om preklusion skulle vidare kunna motiveras av det i regel jämna styrkeförhållandet mellan parterna i dessa mål och det långtgående ansvar för
utredningen i målet som ålagts dem (se RÅ 2009 ref. 69 och RÅ 2015
ref. 55). Till detta kommer att parterna ofta är resursstarka. Det kan vidare
konstateras att det första rättsmedelsdirektivet enligt EU-domstolen inte
heller utgör något hinder mot nationella regler om preklusionsfrister i upphandlingsmål, under förutsättning att fristen är skälig (se bl.a. Lämmerzahl, mål C-241/06, EU:C:2007:597, punkten 50).
Det finns alltså flera skäl som talar för att regler om preklusion vore en
lämplig åtgärd för att begränsa parternas möjligheter att komplettera sin
talan i ett sent skede av överprövningsprocessen.
Vidare skulle, såsom bl.a. Advokatfirman Delphi och Kammarrätten i
Stockholm framhåller, en preklusionsregel i kammarrätten bidra till att
tyngdpunkten i prövningen i ännu högre grad förläggs till första instans,
samtidigt som risken för att kammarrättens prövning kan komma att omfatta fler frågor än de som har prövats i förvaltningsrätten minskar. Ett par
remissinstanser, däribland Förvaltningsrätten i Umeå, uttrycker emellertid
en oro över att tillämpningen av en preklusionsfrist i kammarrätten kan
komma att bli betungande för domstolen. Det kan dock konstateras att den
prövning som kammarrätten måste göra av vilka frågor som är nya i förhållande till målet i förvaltningsrätten i stor utsträckning påminner om den
prövning som domstolen redan gör avseende vilka frågor den bör pröva
med hänsyn till instansordningsprincipen. Fördelen med förslaget är vidare att kammarrätten, som huvudregel, inte behöver lägga resurser på att

pröva frågor som inte redan har prövats av förvaltningsrätten. Som helhet
bedöms därför förslaget snarare minska än öka arbetsbördan för kammarrätten.
En preklusionsregel i kammarrätten kan däremot, som bl.a. och Postoch telestyrelsen uppmärksammar, leda till att parternas processföring i
första instans blir utförligare och att fler frågor måste behandlas i målet i
förvaltningsrätten. Samtidigt innebär förslaget om skyndsamhetskrav att
parterna ges starka incitament att föra fram sina argument i ett tidigare
skede av processen jämfört med vad som gäller i dag. Införandet av en
preklusionsfrist även för förvaltningsrätternas del (se nedan) skulle också
kunna motverka att processen där sväller till följd av preklusionsregeln i
högre rätt.
Som Kammarrätten i Jönköping anför kan det visserligen inte uteslutas
att det i vissa fall först i och med förvaltningsrättens dom står klart för
parterna vilka omständigheter som borde ha åberopats i förvaltningsrätten.
Som anförts ovan är parterna i regel både resursstarka och företräds ofta
av juridiska ombud. Förvaltningsprocesslagens regler om kommunikation
säkerställer vidare att parterna får möjlighet att yttra sig över alla de omständigheter som avgörandet grundas på. En regel som begränsar parternas
rätt åberopa nya omständigheter i kammarrätten framstår mot denna bakgrund som godtagbar ur rättssäkerhetssynpunkt.
Med beaktande av vad som anförts ovan görs här bedömningen att en
preklusionsregel, som i huvudsak motsvarar den som utredningen föreslår,
bör införas i kammarrätten.
En preklusionsfrist bör även införas i förvaltningsrätten
Frågan är då om en preklusionsregel bör införas även i förvaltningsrätten.
Överprövningsutredningen lämnar förvisso inte något sådant förslag, men
detta ska ses mot bakgrund av att utredningen i stället föreslår en
preklusionsfrist under anbudstiden (se avsnitt 6.2). Flera av de skäl som
talar för en preklusionsfrist i kammarrätten gör sig gällande med samma
styrka när det gäller målet i förvaltningsrätten. Till exempel skulle processen bli mer förutsägbar för parterna samtidigt som en utdragen skriftväxling kan undvikas och målen kan avgöras snabbare. I likhet med en
materiell preklusionsregel kan en processuell preklusionsregel förväntas
bli mer betungande för små och oerfarna leverantörer än för övriga leverantörer. En leverantör som ansöker om överprövning får dock förutsättas
ha identifierat de fel och brister i upphandlingen den vill åberopa till grund
för sin talan redan i samband med att ansökan ges in. Även om kraven på
leverantörens förmåga att föra sin talan effektivt ökar något, bedöms en
preklusionsregel inte försvåra nämnvärt för leverantörerna att ange grunderna för sin ansökan. Till skillnad från en materiell preklusionsfrist som
löper ut före tilldelningsbeslutet, skulle en processuell preklusionsfrist i
förvaltningsrätten inte heller innebära några nya rättsliga krav på leverantören under själva anbudsförfarandet. Regeln skulle endast medföra
krav på en effektivare processföring i de fall en ansökan om överprövning
faktiskt ges in. Mot denna bakgrund, och i enlighet med vad bl.a. Förvaltningsrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Växjö föreslår, bör en
preklusionsfrist i samband med att en ansökan om överprövning ges in till
förvaltningsrätten införas.
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Preklusionsreglerna bör utformas så att de uttryckligen riktar sig till
rätten
Domstolens uppgift i överprövningsmålen är att granska om den upphandlande myndigheten eller enheten har agerat formellt korrekt och iakttagit
de upphandlingsprinciper och förfaranderegler som anges i den aktuella
upphandlingslagen. Även om parterna i en upphandling är kommersiella
aktörer och målet med upphandlingen är att de ska ingå ett avtal med ekonomiska villkor, syftar själva överprövningen alltså inte till att slita en tvist
eller förmå parterna att förlikas. Överprövningen liknar i detta avseende
snarare förvaltningsrättens prövning i ett mål om laglighetsprövning enligt
kommunallagen än de allmänna domstolarnas prövning i ett dispositivt
tvistemål. Mot den bakgrunden ligger det närmare till hands att utforma
preklusionsregeln efter mönster av 13 kap. 7 § KL och 37 § FPL, än efter
motsvarande bestämmelser i rättegångsbalken och i 8 kap. 24 § LEK, såvitt avser till vem bestämmelserna uttryckligen riktar sig till. Bestämmelsen bör således rikta sig direkt till rätten och inte till parterna. Tillsammans
med den åberopsbörda som ålagts parterna i praxis (RÅ 2009 ref. 69 och
HFD 2015 ref. 55) innebär bestämmelsen alltså ett förbud för domstolen
att efter den aktuella tidpunkten beakta vissa åberopade omständigheter.
Bör preklusionsreglerna vara fakultativa eller obligatoriska?
Handlingsregler för domstolen kan med en viss förenkling sägas vara antingen fakultativa eller obligatoriska. Fakultativa regler lämnar ett större
eller mindre utrymme åt domstolens bedömning. Obligatoriska regler
innebär däremot att domstolen är i princip tvungen att göra eller underlåta
något. Frågan är då hur de nu aktuella preklusionsreglerna i upphandlingslagarna bör utformas.
Risken för att regler om preklusion leder till materiellt felaktiga domar
skulle minska om det överlämnades åt rätten att i varje enskilt fall avgöra
dels om någon preklusionsverkan behövs, dels när preklusionstidpunkten
ska inträda. En sådan ordning skulle göra det möjligt att beakta det enskilda målets art och de aktuella parternas styrkeförhållanden; t.ex. saknar
leverantörerna ombud i hälften av alla mål och leverantörernas storlek
varierar. En fakultativ lösning i detta avseende har också valts i rättegångsbalken (RB) när det gäller preklusionsförelägganden (se 42 kap. 15 § och
15 a § RB). Emellertid finns det även andra preklusionsregler i RB som
har en annan konstruktion (se t.ex. 50 kap. 25 § andra stycket RB).
Det kan i sammanhanget konstateras att de befintliga preklusionsreglerna i förvaltningsprocessen som det redogjorts för ovan (bl.a. 13 kap. 7 §
KL och 8 kap. 24 § LEK) inte har konstruerats som preklusionsförelägganden. Redan detta förhållande kan med viss styrka anses tala för att inte
heller de nu aktuella reglerna bör utformas så. Därtill kommer det faktum
att parterna i en upphandlingsprocess alltid är två kommersiella aktörer –
låt vara av skiftande storlek –, medan parterna i en tvistemålsprocess lika
gärna kan vara t.ex. två privatpersoner eller en privatperson och ett företag.
Behovet av en förutsägbar och relativt lättillämpad regel får därför anses
väga tyngre än det motstående intresse som skulle kunna motivera en
fakultativ regel. De föreslagna preklusionsreglerna bör därför göras
obligatoriska.
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Vems åberopanden ska prekluderas?
När det gäller förvaltningsrätten kan konstateras att rättens prövning sker
med utgångspunkt i de fel och brister som leverantören åberopar till grund
för sin ansökan. För att uppnå de avsedda effekterna torde det därför vara
tillräckligt att preklusionsfristen där endast omfattar de omständigheter
som åberopas av den sökande leverantören. Såväl den upphandlande myndigheten eller enheten som en eventuell tredje part bör således även i fortsättningen ha möjlighet att åberopa nya omständigheter till grund för sina
respektive inställningar ända fram till dess att förvaltningsrätten har avgjort målet.
När det gäller prövningen i kammarrätten förhåller det sig dock något
annorlunda. När målet når dit har samtliga parter i regel fått komma till
tals och föra fram sina argument i första instans. Kammarrättens prövning
bör därför främst syfta till att kontrollera riktigheten av förvaltningsrättens
avgörande. I likhet med vad Överprövningsutredningen har föreslagit bör
därför preklusionsfristen i kammarrätten, av instansordningsskäl, omfatta
åberopanden från samtliga parter.
Preklusionsfristernas tillämpningsområde
Överprövningsutredningens förslag om preklusionsfrist i kammarrätten
omfattar endast mål om överprövning av en upphandling. Behoven av förutsägbarhet och skyndsamhet får emellertid antas vara lika stora i mål om
överprövning av ett avtals giltighet. Något skäl till varför denna måltyp
skulle behandlas annorlunda förs inte heller fram av utredningen. I linje
med vad Konkurrensverket anför, bör de nu föreslagna preklusionsreglerna därför omfatta båda typerna av överprövningsmål.
Utredningens förslag är vidare utformat i förhållande till äldre lagstiftning. I likhet med vad som anförs i fråga om kravet på skyndsam handläggning (se avsnitt 5.2), bör förslaget om preklusionsfrister anpassas till nu
gällande upphandlingslagar och även omfatta upphandling av koncessioner.
Preklusionsfristerna bör inte omfatta nya bevis
Överprövningsutredningen har i fråga om sitt förslag till preklusionsfrist i
kammarrätten, i likhet med vad som gäller enligt 8 kap. 24 § LEK och bl.a.
42 kap. 15 a § RB, föreslagit att fristen ska omfatta både omständigheter,
s.k. rättsfakta, och bevis. Som Målutredningen konstaterar är en regel om
preklusion en ingripande åtgärd, eftersom den ökar risken för materiellt
oriktiga domar (SOU 2010:44 s. 371). Även om parterna har ålagts ett stort
ansvar för utredningen i målet och officialprincipen ska tillämpas med försiktighet (RÅ 2009 ref. 69), finns det fortfarande ett intresse av att avgörandena i upphandlingsmålen blir materiellt riktiga i förhållande till vad
parterna har åberopat. Utgångspunkten är därför att regleringen inte bör
vara mer ingripande än vad som är motiverat med hänsyn till behoven av
förutsägbarhet och skyndsamhet.
Omfattningen av en överprövningen, liksom möjligheten för parterna att
överblicka processens gång och för rätten att planera handläggningen av
målet, beror ytterst på hur många frågor som rätten har att pröva. I likhet
med vad som gäller i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
bör preklusionsfristen därför omfatta de omständigheter som aktuell part
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åberopar till grund för sin talan. En regel som inskränker parternas rätt att
åberopa ny bevisning i målet framstår däremot som mer tveksam. En sådan
regel bedöms inte kunna påskynda handläggningen i en sådan utsträckning
att det väger upp risken för att avgöranden blir materiellt felaktiga. Av
artikel 1.1 rättsmedelsdirektivet och EU-domstolens praxis följer vidare en
unionsrättslig skyldighet för rätten att vidta de åtgärder som behövs för att
säkerställa en effektiv granskning av den upphandling som är föremål för
överprövning (jfr t.ex. Varec, C-450/06, EU:C:2008:91). Eftersom det är
svårt att fullt ut förutse vilka processuella åtgärder som kan bli nödvändiga
för att uppfylla skyldigheten, bör regelverket även i fortsättningen lämna
stort utrymme för rätten att i varje enskilt överprövningsmål avgöra i vilken utsträckning utredningen i målet behöver kompletteras samt vid vilken
tidpunkt det ska ske. Rättens möjligheter att beakta ny bevisning bör därför
inte inskränkas i förhållande till förvaltningsprocesslagen. Mot denna bakgrund bör endast de nya omständigheter som åberopas till grund för talan
prekluderas och inte nya bevis.
Preklusionsfristens längd i förvaltningsrätten
I mål om överprövning av en upphandling har sökanden alltid minst tio
dagar på sig från tilldelnings- eller avbrytandebeslut att ansöka om överprövning. Mot bakgrund av att sökanden redan före beslutet kan antas vara
väl förtrogen med upphandlingsdokumenten och det valda upphandlingsförfarandet, behöver tiden för att göra önskade åberopanden inte vara särskilt lång. En tidsfrist på ytterligare två veckor från det att ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten får därför anses tillräcklig för att
sökanden ska hinna göra samtliga åberopanden till grund för sin ansökan.
I fråga om överprövningar av ett avtals giltighet är det inte säkert att
sökanden känner till upphandlingen före avtalets ingående. Hänsyn har
tagits till detta genom att tiden för att ansöka om överprövning i dessa fall
har bestämts till 30 dagar från efterannonsering, om någon annonsering
har skett, och i andra fall till sex månader från avtalets ingående (se 20 kap.
17 § LOU och LUF respektive 16 kap. 17 § LUFS och LUK). En tid om
ytterligare två veckor för sökanden att komplettera sin ansökan får därför
anses tillräcklig även i dessa mål.
Undantag från preklusionsfristerna
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Av rättssäkerhetsskäl bör det, i likhet med vad som gäller enligt bl.a. 8 kap.
24 § LEK, införas ett undantag från preklusionsreglerna i sådana fall då
parten antingen gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten i rätt tid eller annars har haft giltig ursäkt att inte göra det (se övervägandena i prop. 2006/07:119 s. 33–35). Undantagen bör gälla i både förvaltningsrätten och i kammarrätten.
Om en upphandlande myndighet eller enhet under pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med reglerna om avtalsspärr
m.m., ska rätten på yrkande av leverantören i stället överpröva avtalets
giltighet (20 kap. 7 § LOU och LUF respektive 16 kap. 7 § LUFS och
LUK). Genom denna regel ges en leverantör som har ansökt om överprövning av en upphandling möjlighet att ändra sin talan till att avse överprövning av ett avtals giltighet utan att behöva ge in en ny ansökan. En sådan
taleändring kan göras i både förvaltningsrätten och i kammarrätten. Frågan

är då hur sådana situationer bör betraktas i preklusionshänseende. Ett sätt
vore att hantera dem såsom fall då sökanden har giltig ursäkt för att åberopa nya omständigheter. Ur systematisk synvinkel framstår dock det som
mindre tilltalande, eftersom det handlar om en ny talan.
Ett ytterligare alternativ är att konstruera en specialreglering för dessa
fall, där preklusionsfristen börjar att löpa vid den tidpunkt då yrkandet
framställs i förvaltningsrätten eller i kammarrätten. En eventuell reglering
skulle dock behöva utformas på olika sätt beroende på i vilken instans omständigheterna åberopas och i förhållande till vem som gör åberopandet.
Följden skulle bli ett förhållandevis komplicerat regelverk som trots sin
detaljnivå ändå skulle ge upphov till vissa tolkningsproblem vid tillämpningen. Det är därför tveksamt om en särskild preklusionsregel för dessa
situationer skulle bidra till en snabbare och mer förutsägbar handläggning.
Taleändringar av detta slag är inte heller särskilt vanligt förekommande, i
alla fall inte i kammarrätterna, varför en kompletterande regel sannolikt
inte skulle få någon större samhällsekonomisk effekt. Mot denna bakgrund, och för att inte tynga regelverket med ytterligare processuella regler
utöver vad som redan föreslås, bör överprövningar av ett avtals giltighet
på yrkande av en leverantör under pågående överprövning av en upphandling uttryckligen undantas från reglerna om preklusion.
Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse ska rätten
besluta att ett avtal får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt
13 § är uppfyllda (20 kap. 14 § LOU och LUF respektive 16 kap. 14 §
LUFS och LUK). Med tvingande hänsyn till ett allmänintresse avses bl.a.
hänsyn till allmän säkerhet, skydd för människors liv och hälsa, konsumentskydd och skydd av arbetstagare, skydd av miljö m.m. (prop.
2009/10:180 s. 362). Syftet med bestämmelsen är således att tillgodose de
allmännas behov i vissa särskilt viktiga avseenden. Med hänsyn härtill,
och i linje med vad Läkemedelsföreningen anför i sitt yttrande, framstår
det som olämpligt att omständigheter som åberopas till skydd för det allmänna riskerar att prekluderas och därmed inte beaktas. Ett undantag även
för sådana omständigheter bör därför införas. Eftersom åberopanden av
detta slag endast torde göras av den offentliga parten är det tillräckligt att
undantaget avser preklusionsfristen i kammarrätten.

7

Ansökningsavgift och
processkostnadsansvar

7.1

Ansökningsavgift

Utkastets bedömning: En ansökningsavgift bör inte införas i mål om
överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet.
Överprövningsutredningens bedömning överensstämmer med utkastets.
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Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig i
denna fråga, däribland Almega, Företagarna, Kammarkollegiet, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Stockholm, Kils kommun, Konkurrensverket, Socialstyrelsen och Stockholms universitet (juridiska fakulteten),
instämmer i Överprövningsutredningens bedömning. Domstolsverket,
Försvarets materielverk och Sveriges advokatsamfund efterfrågar ytterligare utredning av frågan om ansökningsavgift. Ett mindre antal remissinstanser, bl.a. Nacka kommun, Polismyndigheten, Trafikverket, Sunne
kommun och Västra Götalandsregionen, delar inte utredningens bedömning, utan ställer sig positiva till att en ansökningsavgift införs.
Förenklingsutredningens förslag: Utredningen föreslår att det ska införas en ansökningsavgift på 7 500 kronor i mål om överprövning av en
upphandling och överprövning av ett avtals giltighet.
Remissinstanserna: Majoriteten av de upphandlande myndigheter och
enheter som yttrar sig över förslaget, bl.a. Arbetsförmedlingen, Eskilstuna
kommun, Försvarets materielverk, Förvaltningsrätten i Växjö, Göteborgs
kommun, Kiruna kommun, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Trafikverket
och Vinnova, tillstyrker eller uttrycker en positiv inställning till det. Även
ett fåtal andra aktörer, däribland Byggherrarna, Famna och Energiföretagen, är positiva till införandet av en ansökningsavgift. Som skäl anger
remissinstanserna främst att en ansökningsavgift bedöms minska antalet
överprövningar och främja dialogen mellan parterna under ett pågående
upphandlingsförfarande. Flera remissinstanser, däribland Förvaltningsrätten i Uppsala, Naturvårdsverket och Haninge kommun, är positiva till
förslaget, men påpekar samtidigt att det finns en risk för att avgiften kommer att påverka rättssäkerheten för små och medelstora leverantörer negativt. Några remissinstanser, bl.a. Eskilstuna kommun, Försvarsmakten och
Västra Götalandsregionen, anser att beloppet bör höjas ytterligare för att
förslaget ska få avsedd effekt. Några remissinstanser, däribland Livsmedelsgrossisterna, Setterwalls advokatbyrå och Upphandlingsmyndigheten,
förespråkar en lägre eller differentierad avgift.
Majoriteten av företrädarna för leverantörerna, bl.a. Företagarna, Fysioterapeuterna, Swedish Medtech, Småföretagarnas riksförbund, Svenskt
näringsliv och Visita, avstyrker eller är tveksamma till förslaget. Detsamma gäller flera andra remissinstanser, däribland Advokatfirman Cederquist, Almega, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Malmö, Kammarkollegiet, Migrationsverket, Sveriges advokatsamfund och
SKL Kommentus Inköpscentral. De skäl som remissinstanserna anger är
främst att avgiften inte kommer att ha någon större effekt när det gäller att
minska antalet mål i domstol, samtidigt som den kommer leda till att små
och mindre resursstarka företag avstår från att ansöka om överprövning.
Detta kan i sin tur leda till att de mindre företagen helt avstår från att lägga
anbud i upphandlingar med följden att konkurrensen på marknaden minskar. Några remissinstanser, däribland Kammarrätten i Stockholm och
Sundsvalls kommun, framhåller vidare att ansökningsavgifter är principiellt främmande för förvaltningsprocessen. Enligt Stockholms universitet
(juridiska fakulteten) är en avgift som syftar till att begränsa möjligheterna
att ansöka om överprövning inte heller förenlig med rätten till effektiva
rättsmedel. Flera domstolar, bl.a. Förvaltningsrätten i Stockholm och
Förvaltningsrätten i Härnösand framhåller att en avgift riskerar att leda
till ökat administrativt arbete för domstolarna. Förvaltningsrätten i Lin-

köping är av samma uppfattning och menar vidare att förslaget kan leda
till längre handläggningstider. Sveriges bussföretag menar att kostnaden
för avgiften kommer att vältras över på det allmänna i form av dyrare anbud. Konkurrensverket anser att avgiftens storlek bör övervägas ytterligare
och avstyrker att en ansökningsavgift införs samtidigt som Förenklingsutredningens övriga ändringsförslag av det icke-direktivstyrda regelverket
genomförs.
Skälen för utkastets bedömning
Utgångspunkter för bedömningen
En stor del av den kritik som under senare år har riktats mot upphandlingsregelverket har avsett de negativa effekterna av att många upphandlingar
blir överprövade och stoppade i domstol. En åtgärd för att minska antalet
överprövningar skulle kunna vara att införa en ansökningsavgift i överprövningsmålen. Både Överprövningsutredningen och Förenklingsutredningen hade därför i uppdrag att utreda och analysera förutsättningarna för
att införa en sådan avgift. Förenklingsutredningen hade även i uppdrag att
lämna författningsförslag i denna del.
Som båda utredningarna framhåller i sina respektive betänkanden, vore
en ansökningsavgift principiellt främmande för förvaltningsprocessen.
Överprövningsmålen påminner visserligen i vissa avseenden om de förmögenhetsrättsliga mål som prövas i allmän domstol. Det centrala syftet
med processen är dock inte att slita tvister mellan enskilda parter utan att
kontrollera riktigheten i den upphandlande myndighetens eller enhetens
beslut. Genom rätten till överprövning tillförsäkras leverantörer som berörs av ett myndighetsbeslut i samband med ett förfarande om offentlig
upphandling en möjlighet att få lagligheten i beslutet prövat av domstol.
Bifallsfrekvensen i överprövningsmålen är dessutom förhållandevis hög
jämfört med andra förvaltningsrättsliga måltyper. Enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten biföll förvaltningsrätterna leverantörens ansökan i
25 procent av alla sakprövade överprövningsmål under 2019 (Upphandlingsmyndigheten 2020). Detta tyder på att en förhållandevis hög andel av
de ansökningar som ges in till domstol är välgrundade. Med hänsyn härtill
och mot bakgrund av den vidsträckta rätt till en kostnadsfri domstolsprövning av myndighetsbeslut som har funnits i Sverige under lång tid är det,
såsom – förvisso med olika eftertryck – båda utredningarna och flera
remissinstanser framhåller, tveksamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att
skapa ekonomiska hinder i syfte att begränsa denna rätt. Sammantaget bedöms att en ansökningsavgift i överprövningsmålen endast bör komma i
fråga om avgiften kan antas medföra en inte obetydlig minskning av andelen obefogade överprövningar, utan att leverantörernas rättssäkerhet påverkas alltför negativt.
Effekterna av att införa en ansökningsavgift
Båda utredningarna resonerar kring de möjliga effekter som olika avgiftsnivåer skulle kunna få för måltillströmningen och för skilda kategorier
av leverantörer. Enligt Överprövningsutredningen skulle avgiften, för att
avhålla leverantörerna från att ansöka om överprövning även när det gäller
upphandlingar till stora värden, behöva vara hög. Höga avgifter skulle
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dock kunna medföra att små och kapitalsvaga leverantörer avstår från att
ansöka om överprövning även i de fall det finns skäl att förvänta sig ett
bifall. Överprövningsutredningen gör mot denna bakgrund bedömningen
att en ansökningsavgift inte bör införas (SOU 2015:12 s. 108–111).
Förenklingsutredningen gör motsatt bedömning och anser att övervägande skäl talar för att införa en ansökningsavgift i överprövningsmål. Förenklingsutredningen anser visserligen, i likhet med Överprövningsutredningen, att det finns en risk att en avgift kan komma att påverka små företags vilja att ta till vara sin rätt i upphandlingar. Förenklingsutredningen
menar dock att beloppet 7 500 kronor är överkomligt även för små företag
och att rättssäkerheten för dessa leverantörer därför inte skulle hotas (SOU
2018:44 s. 473–476). Förenklingsutredningen uppskattar att en ansökningsavgift på 7 500 kronor skulle minska antalet mål om överprövning
med ca 5 procent (SOU 2018:44 s. 515).
De båda utredningarna har således kommit till olika slutsatser i frågan
om huruvida en ansökningsavgift bör införas. Svårigheterna med att förutse effekterna av en eventuell ansökningsavgift, liksom med att bedöma
vilken avgiftsnivå som skulle vara den optimala avspeglas också i det
blandade mottagande som Förenklingsutredningens förslag har fått av
remissinstanserna. Majoriteten av de upphandlande myndigheterna och
enheterna tillstyrker visserligen förslaget på den grunden att det bedöms
minska antalet överprövningar. Beloppet 7 500 kronor är dock lågt i förhållande till de värden som upphandlas. Som majoriteten av leverantörerna
och även flera myndigheter pekar på, är det osäkert om förslaget får någon
avhållande effekt, i varje fall för de större leverantörerna och vid upphandlingar till stora värden. I sammanhanget bör också noteras att även Förenklingsutredningen anser att en eventuell effekt kan förväntas bli som störst
inledningsvis för att därefter avta (SOU 2018:44 s. 514).
Med hänsyn till att leverantören i ett upphandlingsmål uppträder i egenskap av näringsidkare bör det kunna ställas stora krav på dennes förmåga
att föra sin talan i en överprövningsprocess. Likväl skiljer sig leverantörernas förutsättningar att föra domstolsprocesser åt beroende på kompetens
samt organisatorisk och ekonomisk kapacitet. I den utsträckning förslaget
leder till färre överprövningar ligger det nära till hands att anta att det
främst är små och mindre resursstarka leverantörer som kommer avstå från
att ansöka om överprövning, även i de fall då det är befogat. Detta kan,
såsom bl.a. Almega och Svenskt näringsliv framhåller, i sin tur leda till att
dessa leverantörer helt avstår från att delta i upphandlingar, med sämre
konkurrens och dyrare anbud som följd. En sådan utveckling vore olycklig
och skulle strida mot såväl syftet med upphandlingsdirektiven som regeringens politik för att främja en mångfald av leverantörer och en välfungerande konkurrens i upphandlingar (prop. 2015/16:195 del 1 s. 292 och
Nationella upphandlingsstrategin s. 14).
En differentierad ansökningsavgift bör inte införas
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Ett alternativ till den enhetliga och fasta avgift som Förenklingsutredningen föreslår, och som förs fram av bl.a. Försvarsmakten, Lantbrukarnas
riksförbund och SKL Kommentus Inköpscentral, vore en differentierad
avgift som bestäms i relation till exempelvis leverantörens ekonomiska
kapacitet eller upphandlingens värde. Differentierade ansökningsavgifter

övervägdes men avfärdas av både Överprövningsutredningen och Förenklingsutredningen. Ett sådant avgiftssystem skulle förvisso, beroende på
dess närmare utformning, kunna vara mer tilltalande ur ett rättssäkerhetsperspektiv och sannolikt mer effektivt när det gäller att minska antalet
överprövningsmål än det fasta belopp som Förenklingsutredningen föreslår. En differentierad avgift skulle dock medföra ett betydande administrativt merarbete för domstolarna oavsett vilken beräkningsgrund som
används (se SOU 2015:12 s. 111). En avgift som baseras på kontraktsvärdet skulle också tydligt missgynna mindre leverantörer vid en ansökan
om överprövning av upphandlingar till stora värden. Bland annat mot denna bakgrund framstår en differentierad avgift inte som ett lämpligt alternativ.
En ansökningsavgift bör inte införas i överprövningsmålen
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att hitta den optimala
nivån på en fast ansökningsavgift och att effekterna av att införa en sådan
i överprövningsmålen också framstår som osäkra på både kort och lång
sikt. Det finns även en risk för att små och mindre resursstarka leverantörer
kan komma att avstå från överprövning endast av ekonomiska skäl. Mot
denna bakgrund, och med beaktande av de principiella utgångspunkter
som det redogjorts för ovan, bedöms en ansökningsavgift inte vara en
lämplig åtgärd för att minska antalet obefogade överprövningar i domstol.
Förenklingsutredningens förslag i denna del bör därför inte genomföras.

7.2

Ett ömsesidigt processkostnadsansvar

Utkastets bedömning: Ett ömsesidigt processkostnadsansvar bör inte
införas i mål om överprövning av en upphandling eller överprövning av
ett avtals giltighet.
Överprövningsutredningens bedömning överensstämmer med utkastets.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig
över bedömningen, däribland Företagarna, Förvaltningsrätten i Växjö,
Kammarrätten i Stockholm, Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Oskarshamns kommun och Transportstyrelsen instämmer i den. Några remissinstanser, bl.a. Domstolsverket och Lindahls advokatbyrå, anser att frågan
om processkostnadsansvar bör utredas vidare. Endast Sunne kommun anser att processkostnadsansvar bör införas i överprövningsmålen.
Förenklingsutredningens förslag: Utredningen föreslår att domstolen,
utifrån vad som är skäligt, ska få förordna att den förlorande parten ska
ersätta den vinnande partens kostnader i mål om överprövning av en upphandling och överprövning av ett avtals giltighet.
Remissinstanserna: En majoritet av de remissinstanser som yttrar sig
över förslaget, bl.a. Advokatfirman Cederquist, Advokatfirman Kahn
Pedersen, Affärsverket svenska kraftnät, Domstolsverket, Front advokater
AB, Företagarna, Försvarsmakten, Förvaltningsrätten i Göteborg, Kammarkollegiet, Kammarrätten i Stockholm, Migrationsverket, Lantbrukarnas riksförbund, Småföretagarnas riksförbund, Stockholms kommun,
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Svenskt näringsliv, Sveriges advokatsamfund och Upphandlingsmyndigheten, avstyrker eller är negativa till det. Som skäl anförs sammanfattningsvis att rättsutvecklingen hämmas, att rättssäkerheten för de små företagen försämras, att rädslan för processkostnader kan komma att motverka
innovation och nytänkande i upphandlingsförfarandet, att handläggningstiderna i domstol riskerar att bli längre samt att kostnaderna för överprövningsprocessen riskerar att bli högre med dyrare anbud som följd. Stockholms universitet (juridiska fakulteten), som avstyrker förslaget, ifrågasätter om det är förenligt med den unionsrättsliga likvärdighetsprincipen.
Konkurrensverket avstyrker att förslagen om ansökningsavgift och processkostnadsansvar införs samtidigt samt att förslaget om processkostnadsansvar införs samtidigt som förslagen om förenkling av de ickedirektivstyrda upphandlingsreglerna. Förvaltningsrätten i Växjö anser att
förslaget bör utredas vidare. Kommerskollegium ifrågasätter om förslaget
är förenligt med WTO:s upphandlingsavtal. Flera remissinstanser, bl.a.
SKL Kommentus Inköpscentral, Sveriges offentliga inköpare och Transportstyrelsen, anser att problemet snarare är de långa och oförutsägbara
handläggningstiderna i domstol än det höga antalet överprövningsmål.
En minoritet av de remissinstanser som yttrar sig över förslaget, däribland Arbetsförmedlingen, Byggherrarna, Energiföretagen, Famna, Försvarets materielverk, Göteborgs kommun, Naturvårdsverket, Region
Värmland och Vinnova, tillstyrker eller är positiva till det. Som skäl anförs
sammanfattningsvis att förslaget bedöms leda till färre överprövningar, att
båda parter kan få ersättning för sina rättegångskostnader samt att förslaget
främjar innovation och dialog.
Skälen för utkastets bedömning
Utgångspunkter för bedömningen
Både Överprövningsutredningen och Förenklingsutredningen har haft i
uppdrag att, vid sidan av ansökningsavgiften, utreda och analysera förutsättningarna för att införa ett ömsesidigt processkostnadsansvar i överprövningsprocessen. Förenklingsutredningen har även haft i uppdrag att
lämna författningsförslag i denna del.
Inledningsvis kan konstateras att i likhet med vad som tidigare anförts
om förslaget om införande av en ansökningsavgift (se avsnitt 7.1) skulle
ett införande av ett ömsesidigt processkostnadsansvar innebära en förhållandevis stor inskränkning av rätten till en kostnadsfri domstolsprövning
av myndighetsbeslut. Inte heller detta förslag bör därför genomföras om
det inte leder till färre obefogade överprövningar utan att leverantörernas
rättssäkerhet påverkas alltför negativt. I sammanhanget bör även beaktas i
vilken utsträckning ett processkostnadsansvar skulle kunna ha en återhållande effekt på de upphandlande myndigheternas ambitioner att använda
den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att både göra
goda affärer och uppnå andra samhälleliga mål.
Fördelar med ett processkostnadsansvar
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Som båda utredningarna framhåller i sina respektive betänkanden, skulle
ett ömsesidigt processkostnadsansvar sannolikt leda till en minskning av
antalet mål om överprövning. Leverantörerna skulle då behöva väga risken

för att behöva betala motpartens rättegångskostnader mot möjligheten att
nå framgång med en överprövning innan de tar ställning till om en ansökan
ska ges in. Detta skulle sannolikt leda till att leverantörer i vissa fall avstod
från att ansöka om överprövning. I linje med vad bl.a. Nacka kommun och
Vinnova anför, är det möjligt att leverantörerna i stället skulle bli mer aktiva under upphandlingsförfarandet och i större utsträckning än i dag skulle
påpeka eventuella fel och brister i upphandlingen redan under anbudstiden.
Den upphandlande myndigheten eller enheten skulle då ges ett naturligt
tillfälle att på egen hand vidta nödvändiga rättelser och på så sätt undvika
att upphandlingen begärs överprövad.
Ytterligare en fördel med förslaget är att de skillnader som i dag finns
mellan parterna när det gäller möjligheten att få ersättning för rättegångskostnader skulle undanröjas. Enligt praxis har nämligen leverantören under vissa förutsättningar möjlighet att få ersättning för rättegångskostnader
i form av skadestånd (20 kap. 20 § andra stycket LOU respektive LUK och
16 kap. 20 § andra stycket LUFS respektive LUK). Någon motsvarande
möjlighet finns inte för den offentliga parten. Denna obalans mellan parterna skulle, som bl.a. Försvarets materielverk och Västra Götalandsregionen framhåller, försvinna i och med förslaget. Som Stadskontoret
m.fl. anför skulle det vidare vara en processekonomisk fördel att låta rätten
ta ställning till frågan om ersättning för rättegångskostnader i samband
med att den avgör målet om överprövning, i stället för att leverantören ska
behöva väcka en talan om skadestånd vid tingsrätten.
Nackdelar med ett processkostnadsansvar
Det finns emellertid vissa nackdelar med ett ömsesidigt processkostnadsansvar. En sådan ordning skulle i ännu högre grad än en ansökningsavgift,
ställa upp ekonomiska hinder i form av en ekonomisk risk vid en ansökan
om överprövning. Som både Förenklingsutredningen och en övervägande
majoritet av remissinstanserna påpekar får förslaget störst konsekvenser
för de små och mindre resursstarka leverantörerna. Mot bakgrund av de
förhållandevis stora belopp som skulle kunna komma att dömas ut, är det
tänkbart att risken för avslag skulle göra att dessa företag avstår från att
ansöka om överprövning även i de fall där det finns goda skäl att förvänta
sig bifall till ansökan. I likhet med vad som tidigare anförts ifråga om förslaget om ansökningsavgift (se avsnitt 7.1) kan detta leda till att små och
mindre resursstarka leverantörer helt avstår från att delta i upphandlingar,
vilket i sin tur skulle påverka konkurrensen negativt och i förlängningen
leda till dyrare anbud.
Som bl.a. Konkurrensverket framhåller fyller överprövningen även en
viktig funktion för att i form av rättspraxis ge vägledning i oklara rättsfrågor. Detta är viktigt inte minst om Förenklingsutredningens förslag till
nya regler på det icke-direktivstyrda området genomförs. En minskning av
antalet ansökningar från små leverantörer, eller av antalet överprövningar
av upphandlingar till låga värden, skulle kunna hämma rättsutvecklingen
på området.
Ett ömsesidigt processkostnadsansvar skulle även få ekonomiska konsekvenser för de upphandlande myndigheterna och enheterna. Visserligen
avslås ca 70 procent av alla ansökningar, vilket innebär att fördelningen
av rättegångskostnaderna kan förväntas falla ut till den offentliga partens
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fördel i motsvarande mån. Varje upphandling kan emellertid bli föremål
för flera överprövningar och varje mål kan omfatta fler än två parter. I de
fall domstolen bedömer att det finns skäl för ingripande eller ogiltighet,
kan rättegångskostnaderna för en och samma upphandling därmed komma
att uppgå till betydande och kännbara belopp även för den offentliga parten.
Några remissinstanser, bl.a. Vinnova, menar vidare att en minskad risk
för överprövning leder till att upphandlande myndigheter och enheter i
större utsträckning vågar pröva strategisk upphandling, inklusive innovationsupphandling. Förenklingsutredningen bedömer dock att förslaget,
tillsammans med förslaget om ansökningsavgift, kan förväntas minska
antalet mål om överprövningar med endast 15 procent. Det är tveksamt om
en så pass liten skillnad kan få den effekt som Vinnova m.fl. gör gällande.
I enlighet med vad ett stort antal remissinstanser, bl.a. Advokatfirman
Cederquist, Svenskt näringsliv och Trafikverket, befarar är det tvärtom mer
troligt att förslaget bromsar utvecklingen av den offentliga upphandlingen,
åtminstone när det gäller upphandlande myndigheter och enheter med en
mindre omfattande upphandlingsbudget. I stället för att utnyttja alla de
möjligheter som upphandlingsregelverket medger, kan rädslan för höga
och oförutsägbara rättegångskostnader leda till att upphandlande myndigheter och enheter i stor utsträckning väljer enkla och väl beprövade
upphandlingsförfaranden. En sådan utveckling skulle motverka regeringens politik för att främja innovationer och alternativa lösningar genom
strategiska upphandlingar (Nationella upphandlingsstrategin s. 18).
Ytterligare en nackdel med förslaget är att överprövningsprocessen
skulle belastas med nya och komplicerade rättsfrågor vilka skulle ta såväl
parternas som rättens resurser i anspråk. Som bl.a. Förvaltningsrätten i
Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö och Upphandlingsmyndigheten
pekar på, är det inte alltid enkelt att avgöra vilken part som vunnit målet
eller hur en eventuell tredje parts kostnader ska hanteras. Frågan om vilka
kostnader som kan anses skäliga samt hur kostnaderna ska fördelas mellan
parterna kan därför antas medföra både ökad skriftväxling och längre
handläggningstider. Det kan även tänkas att måltillströmning i kammarrätten ökar till följd av överklaganden i den del som avser fördelningen av
rättegångskostnadsansvaret. En sådan utveckling skulle motverka syftet
med förslagen om skyndsamhetskrav och preklusionsfrist (se avsnitt 5.2
och 6.3). Som bl.a. Almega befarar kan risken för processkostnadsansvar
även leda till att fler parter anlitar juridiska ombud, vilket i sin tur riskerar
att driva upp kostnaderna för processen ytterligare, med dyrare anbud som
följd.
Ett ömsesidigt processkostnadsansvar bör inte införas
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Sammanfattningsvis kan konstateras att förslaget om ett ömsesidigt processkostnadsansvar har både för- och nackdelar. En tydlig fördel är att det
sannolikt bidrar till att minska antalet mål om överprövning. Vidare skulle
den offentliga parten kunna bli kompenserad för sina kostnader i samband
med överprövningen. Samtidigt finns en överhängande risk för att framförallt de små och mindre resursstarka leverantörerna kommer att avstå
från att ansöka om överprövning endast av ekonomiska skäl. Den effektivitetsvinst som det minskade antalet överprövningar skulle medföra för de

upphandlande myndigheterna och enheterna på kort sikt, måste också vägas mot dels den hämmande effekt som förslaget på lång sikt kan komma
att få på utvecklingen av den strategiska upphandlingen, dels risken för
längre och dyrare överprövningsprocesser. Mot denna bakgrund, och i
enlighet med vad majoriteten av remissinstanserna anser, görs bedömningen att nackdelarna med förslaget väger tyngre än fördelarna. Ett ömsesidigt
processkostnadsansvar bör därför inte införas i överprövningsprocessen.

8

Övriga frågor rörande överprövning

8.1

Reglerna om förlängd avtalsspärr bör inte
ändras

Utkastets bedömning: Reglerna om förlängd avtalsspärr i upphandlingslagarna bör inte ändras.
Överprövningsutredningens bedömning överensstämmer med utkastets.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat
sig över bedömningen, däribland Företagarna, Förvaltningsrätten i Uppsala, Förvaltningsrätten i Växjö, Kammarkollegiet, Kammarrätten i
Stockholm, Kammarrätten i Sundsvall, Konkurrensverket, Socialstyrelsen,
Jönköpings kommun, Svenskt näringsliv och Trafikverket, delar eller har
inga invändningar mot den. Säkerhetspolisen och Nacka kommun anser att
den förlängda avtalsspärren bör ersättas med en möjlighet för domstolen
att fatta interimistiska beslut om att avtal inte får ingås. Kammarrätten i
Jönköping anser att en förlängd avtalsspärr i kammarrätten skulle förenkla
kammarrättens handläggning. Kammarrätten i Göteborg är av samma
uppfattning och tillägger att en sådan ordning även skulle gynna små leverantörer utan juridiska ombud.
Skälen för utkastets bedömning: Utredningen har haft i uppdrag att
analysera i vilken omfattning den förlängda avtalsspärren i 20 kap. 8 §
LOU respektive LUF och 16 kap. 8 § LUFS respektive LUK ska gälla.
Som redogörs för i avsnitt 4.4.2, upphör möjligheten att få en upphandling överprövad när den upphandlande myndigheten eller enheten ingår
avtal med en leverantör. Ett avskaffande av den förlängda avtalsspärren
skulle därför innebära en återgång till den ordning som gällde tidigare när
förvaltningsrätten, för att möjliggöra en överprövning, behövde fatta
interimistiska beslut om att avtal inte får ingås (prop. 2009/10:180 s. 121–
125). Detta innebär, som Säkerhetspolisen och Nacka kommun påpekar,
att en skadebedömning då måste göras i varje enskilt fall. Eftersom skadebedömningen i de flesta fall torde falla ut till sökandens fördel (se RÅ 2003
ref. 64 samt jfr även HFD 2020 ref. 19 och 2017 ref. 60), skulle dock en
sådan ordning inte leda till att problemet med stoppade upphandlingar
minskade i någon större utsträckning. Med hänsyn till mängden mål i
första instans skulle handläggningen av de interimistiska besluten vidare
skapa ett relativt stort merarbete för förvaltningsrätterna. Mot denna bakgrund framstår den nuvarande ordningen med en förlängd avtalsspärr som
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ändamålsenlig och effektiv. Den förlängda avtalsspärren bör därför, i likhet med vad utredningen har bedömt, kvarstå i befintlig omfattning i förvaltningsrätten.
Utredningen har vidare övervägt om den förlängda avtalsspärren ska
gälla även under kammarrättens prövning. Både för- och nackdelarna med
en sådan ordning i kammarrätten är i princip desamma som i förvaltningsrätten. En ordning med förlängd avtalsspärr i kammarrätten skulle för det
första innebära att kammarrätterna inte behöver lägga resurser på att ta
ställning till interimistiska yrkanden. För det andra skulle den, som bl.a.
Kammarrätten i Göteborg anför, sannolikt även underlätta för de leverantörer som överklagar förvaltningsrättens avgörande i rätt tid men som inte
känner till att de måste framställa interimistiska yrkanden. Nackdelen är
att vissa upphandlingar skulle riskera att stoppas under längre tid än vad
som är fallet i dag när domstolen prövar varje yrkande om interimistiskt
förordnande för sig. Detta skulle i sin tur riskera att skapa förseningar i de
upphandlande myndigheternas och enheternas verksamheter med följden
att samhällsviktiga behov inte kan tillgodoses i rimlig tid. Den ordning
som gäller i dag, med en förlängd avtalsspärr i första instans som inträder
automatiskt till förmån för den sökande leverantören och möjligheten att
framställa interimistiska beslut i andra instans till förmån för den upphandlande myndigheten eller enheten, framstår mot denna bakgrund som
väl avvägd. Med hänsyn härtill, och i likhet med vad utredningen och majoriteten av remissinstanserna anser, bör en förlängd avtalsspärr i kammarrätten inte införas.

8.2

Ett ingående av avtal bör även i fortsättningen
förhindra överprövning av en upphandling

Utkastets bedömning: Ett ingånget avtal bör även i fortsättningen
förhindra överprövning av en upphandling.
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Överprövningsutredningens bedömning överensstämmer utkastets.
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig över
bedömningen, bl.a. Företagarna, Förvaltningsrätten i Uppsala, Jönköpings kommun, Kammarkollegiet, Kammarrätten i Sundsvall, Konkurrensverket, Socialstyrelsen, Svenskt näringsliv och Trafikverket, delar eller har
ingen invändning mot den.
Skälen för utkastets bedömning: Som det redogörs för i avsnitt 4.4.2,
får en överprövning av en upphandling inte ske efter det att avtal har slutits
mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör (20 kap. 6 §
andra stycket LOU respektive LUF och 16 kap. 6 § andra stycket LUFS
respektive LUK). Leverantörerna har i en sådan situation i stället möjlighet
att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet. Om rätten ogiltigförklarar ett avtal anses det medföra att det eventuella tilldelningsbeslut som
föregår avtalet inte längre gäller. Det tilldelningsbeslut som senare meddelas kan i stället överprövas i vanlig ordning (prop. 2009/10:180 s. 150
och 151.).
Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att analysera om en domstol ska
kunna överpröva en upphandling trots att ett avtal har ingåtts. Som utred-

ningen konstaterar förefaller det inte medföra några effektivitetsvinster att
låta domstolen, inom ramen för en överprövning av ett avtals giltighet,
även överpröva upphandlingen. Det finns således inte något behov av att
inom ramen för ett mål om överprövning av ett avtals giltighet ge domstolen möjlighet att förordna om att upphandlingen ska göras om eller
rättas. Ett ingående av avtal bör därför även i fortsättningen förhindra en
överprövning av en upphandling.

8.3

Temporär direktupphandling

Utkastets bedömning: Det bör inte införas en ny möjlighet att upphandla utan föregående annonsering med anledning av att en tidigare
annonserad direktivstyrd upphandling har blivit stoppad i en överprövningsprocess.
Det bör inte i lag exemplifieras vilka omständigheter som en upphandlande myndighet eller enhet kan förväntas förutse och som därför
inte får åberopas till stöd för ett förhandlat förfarande utan föregående
annonsering.
Överprövningsutredningens bedömning och förslag överensstämmer
delvis med utkastets bedömning. Utredningens bedömning att det inte bör
införas en ny möjlighet att upphandla utan föregående annonsering (s.k.
direktupphandling) under en pågående överprövning omfattar både
direktivstyrda och icke-direktivstyrda upphandlingar. Vidare föreslår utredningen att det i lag ska ges exempel på sådana omständigheter som en
upphandlande myndighet eller enhet har kunnat förutse och som därför
inte kan läggas till grund för ett förhandlat förfarande utan föregående
annonsering.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig i
denna del, däribland Förvaltningsrätten i Umeå, Justitiekanslern, Kammarkollegiet, Trafikverket, Socialstyrelsen och Umeå kommun, tillstyrker
eller har inga synpunkter på bedömningen och förslaget. Försvarets
materielverk och Göteborgs kommun tillstyrker förslaget att ge exempel i
lag på sådana omständigheter som en upphandlande myndighet eller enhet
bör kunna förutse. Remissinstanserna anser dock att möjligheterna att
direktupphandla varor och tjänster under tröskelvärdena bör utökas.
Skatteverket tillstyrker förslaget och anser att direktupphandling ska tillåtas även i de fall tidsfristen för målens avgörande ännu inte har löpt ut.
Advokatfirman Lindahl anser att det bör vara möjligt att genomföra temporära direktupphandlingar när det är nödvändigt för att utföra en tjänst av
allmänt intresse. Riksdagens ombudsmän (JO), Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala, Kammarrätten i Jönköping och Kammarrätten i Sundsvall, avstyrker eller är
tveksamma till förslaget. Förvaltningsrätterna i Stockholm och Göteborg
är dock positiva till en möjlighet att direktupphandla för att täcka nödvändiga behov under en överprövning av upphandlingar under tröskelvärdena. Ett flertal remissinstanser, däribland Konkurrensverket, Region
Stockholm och Polismyndigheten, har även synpunkter på förslagets lagtekniska utformning. Stockholms universitet (juridiska fakulteten) anser att
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utredningens förslag bör utredas ytterligare för att säkerställa att det inte
strider mot unionsrätten.
Skälen för utkastets bedömning
Någon temporär direktupphandling på det direktivstyrda området bör
inte införas
Av 6 kap. 15 § LOU framgår att en upphandlande myndighet får tilldela
ett kontrakt utan föregående annonsering om det är absolut nödvändigt och
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kan tillskrivas och
inte har kunnat förutses av den upphandlande myndigheten, gör det omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet, selektivt eller förhandlat
förfarande med föregående annonsering. Motsvarande bestämmelser finns
i 6 kap. 8 § LUF och 4 kap. 4 § första stycket 3 LUFS. Dessa bestämmelser
genomför i princip ordagrant artikel 32.2 c i LOU-direktivet, artikel 50 d i
LUF-direktivet och artikel 28.1 d LUFS-direktivet.
Uppräkningen i direktiven av de situationer då förhandlat förfarande
utan föregående annonsering får användas är uttömmande. Som utredningen och majoriteten av remissinstanserna konstaterar är det därför inte
möjligt att för direktivstyrda upphandlingar införa en ny möjlighet att
använda ett sådant förfarande när en upphandling överprövas. När det
gäller de icke-direktivstyrda upphandlingarna föreslår emellertid Förenklingsutredningen att det ska införas en särskild möjlighet till direktupphandling när en upphandling överprövas, s.k. täckningsköp (SOU 2018:44
s. 356–360). Den frågan bereds vidare i annan ordning inom Regeringskansliet tillsammans med de övriga förslag i Förenklingsutredningen som
inte berörs i detta utkast till lagrådsremiss.
Bestämmelserna om undantaget för synnerlig brådska bör inte ändras
Överprövningsutredningen föreslår att det i anslutning till regeln om
undantaget från annonsering vid synnerlig brådska, ska anges att en omständighet som den upphandlande myndigheten eller enheten ska anses ha
kunnat förutse är att en upphandling blir överprövad och att överprövning
sker i en instans. Enligt utredningen skulle en sådan regel bidra till en mer
ändamålsenlig tillämpning av undantaget vid synnerlig brådska.
Det finns inte någon praxis från EU-domstolen som behandlar frågan
om hur undantaget för synnerlig brådska i upphandlingsdirektiven ska
tolkas i den situationen att en upphandlande myndighet eller enhet hamnar
i tidsnöd på grund av överprövning i domstol. Det kan dock konstateras att
Högsta förvaltningsdomstolen i avgörandet HFD 2019 ref. 65 ansåg att en
utdragen överprövningsprocess kan vara en sådan oförutsedd omständighet som gör att förutsättningarna för direktupphandling är uppfyllda. I det
aktuella målet hade upphandlingen påbörjats ungefär 16 månader före ett
den tidpunkt då det befintliga ramavtalet skulle upphöra, vilket enligt
domstolen var tillräckligt god framförhållning. Någon närmare vägledning
i fråga om hur mycket tid som i allmänhet bör avsättas för överprövning
ges emellertid inte i avgörandet.
Utredningens förslag om exemplifiering av oförutsedda omständigheter
hänger samman med förslaget om en tidsfrist på 90 dagar för målen avgörande. Indirekt innebär förslaget alltså att den upphandlande myndigheten
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eller enheten ska kunna förvänta sig att överprövningen tar högst 90 dagar
från det att ansökan kom in till domstolen. Som föreslås i avsnitt 5.2 ska
mål om överprövning av en upphandling handläggas skyndsamt. En tidsfrist för målens avgörande bedöms däremot inte vara en lämplig åtgärd.
Handläggningstiden beror ju inte bara på domstolen, utan även på målets
karaktär och komplexitet i övrigt. Mot denna bakgrund är det inte heller
lämpligt att i lag föreskriva hur många instanser som en upphandlande
myndighet eller enhet ska behöva räkna med att målet prövas i. Såsom
Kammarrätten i Jönköping påpekar bör det även i fortsättningen vara en
fråga för rättstillämpningen att i varje enskilt fall avgöra vad den upphandlande myndigheten borde ha kunnat förutse ifråga om överprövning av
upphandlingen.

8.4

Tidsfristen för att ansöka om överprövning av
ett avtals giltighet

Utkastets förslag: När en upphandlande myndighet eller enhet har publicerat en icke-direktivstyrd efterannons i en registrerad annonsdatabas,
ska ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ha kommit in till
förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att annonsen publicerades.
Skälen för utkastets förslag
Huvudregeln enligt 20 kap. 17 § LOU respektive LUF och 16 kap. 17 §
LUK respektive LUFS är att en ansökan om överprövning av ett avtals
giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från
det att avtalet slöts. Om Europeiska kommissionen har publicerat en efterannons ska dock ansökan ges in inom 30 dagar från publicering. Detsamma gäller om den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen
har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har
slutits samt har lämnat en sammanfattning av de upplysningar som anges
i 12 kap. 13 § LOU respektive LUF, 10 kap. 13 § LUK och 10 kap. 10 §
LUFS (skälen för beslutet m.m.). Bestämmelserna genomför artikel 2 f) i
ändringsdirektivet och artikel 62 i LUFS-direktivet, men gäller även för
icke-direktivstyrda upphandlingar (se prop. 2009/10:180 s. 168–170 och
prop. 2010/11:150 s. 308).
Vid tidpunkten för reglernas tillkomst var det endast obligatoriskt att
efterannonsera resultatet av direktivstyrda upphandlingar. Från och med
den 1 januari 2021 är de upphandlande myndigheterna och enheterna skyldiga att även efterannonsera resultatet av icke-direktivstyrda upphandlingar (prop. 2018/19:142 s. 25 och 26). Efterannonserna ska publiceras i
annonsdatabaser som är registrerade enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. De icke-direktivstyrda efterannonserna ska i allt väsentligt
innehålla samma information som de direktivstyrda, bl.a. ska uppgift om
vinnande leverantör och tidpunkt för ingående av kontrakt eller ramavtal
lämnas (14 c § upphandlingsförordningen). Den ökade öppenheten kring
icke-direktivsstyrda upphandlingar som de nya kraven på efterannonsering
innebär, stärker rättssäkerheten för leverantörerna och ökar deras möjlig-
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heter att få giltigheten av ett avtal under tröskelvärdena prövat i domstol.
Samtidigt är ogiltigförklaring av ett avtal en mycket ingripande åtgärd.
Upphandlande myndigheter och enheter bör därför vid någon tidpunkt
kunna vara säkra på att ett avtal som slutits inte kan komma att förklaras
ogiltigt. Mot bakgrund av den nya skyldigheten att efterannonsera även
icke-direktivstyrda upphandlingar i registrerade annonsdatabaser bör tidsfristerna ändas. Tidsfristen för att ansöka om överprövning av en ickedirektivstyrd upphandling som har efterannonserats, bör därför förkortas
till 30 dagar från publicering av efterannonsen i den registrerade annonsdatabasen.

9

Skadestånd

9.1

Ersättning för rättegångskostnader

Utkastets bedömning: Rättegångskostnader bör inte undantas från en
upphandlade myndighets eller enhets skadeståndsskyldighet enligt upphandlingslagstiftningen.
Överprövningsutredningens förslag överensstämmer inte med
utkastets bedömning. Utredningen föreslår att rättegångskostnader i överprövningsmål inte ska kunna utgöra en ersättningsgill skada enligt upphandlingslagstiftningen.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig
över förslaget, däribland Almega, Försvarets materielverk, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall, Konkurrensverket, Sveriges Kommuner
och Regioner och Svenskt näringsliv, tillstyrker eller har inget att invända
mot det. Som skäl anför de bl.a. att rådande ordning skapar en obalans
mellan parterna och verkar processdrivande. Enligt SKL Kommentus
Inköpscentral riskerar obalansen att hämma upphandlingsverksamheten,
eftersom upphandlande myndigheter måste ta hänsyn till risken för en
skadeståndstalan vid bedömningen av om invändningar från en leverantör
ska beaktas eller inte. Förvaltningsrätten i Linköping och Läkemedelsindustriföreningen ifrågasätter rimligheten i att en leverantör aldrig ska
kunna få ersättning för sina processkostnader. Konkurrenskommissionen,
som avstyrker förslaget, och Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
befarar att utredningens förslag strider mot EU-rätten. Enligt Sveriges
advokatsamfund och Advokatfirman Delphi, som båda avstyrker förslaget,
är skadeståndsmål om processkostnader ovanliga och det kan enligt dem
därför ifrågasättas om obalansen mellan parterna är ett reellt problem.
Skälen för utkastets bedömning
Rättsmedelsdirektivens regler om skadestånd
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Enligt 20 kap. 20 § LOU respektive LUF och 16 kap. 20 § LUK respektive
LUFS ska en upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt upphandlingsregelverket ersätta den skada som därigenom har uppkommit för

en leverantör. Bestämmelserna om skadestånd genomför artikel 2.1 c i
första rättsmedelsdirektivet samt artiklarna 2.1 d och 2.7 i andra rättsmedelsdirektivet. I direktiven preciseras inte villkoren för skadeståndsskyldigheten. I stället ankommer det på varje medlemsstat att i sin rättsordning ange de kriterier som gör det möjligt att fastställa och beräkna
skadestånd vid överträdelser av unionsbestämmelserna om offentlig upphandling.
Enligt EU-domstolen är de upphandlingsrättsliga bestämmelserna om
skadestånd en konkretisering av principen om statens ansvar för skada som
har vållats enskilda genom sådana överträdelser av unionsrätten som kan
tillskrivas staten. Principen är enligt domstolens praxis en inneboende del
av unionens rättsordning och innebär att en enskild har rätt till skadestånd
när tre förutsättningar är uppfyllda. För det första ska syftet med den
unionsbestämmelse som har överträtts vara att ge enskilda rättigheter. För
det andra ska överträdelsen vara tillräckligt klar. För det tredje ska det
finnas ett direkt orsakssamband mellan överträdelsen och den skada som
den enskilde har lidit.
I enlighet med den EU-rättsliga principen om processuell autonomi har
medlemsstaterna stor frihet att utforma sina processrättsliga regler. Förfarandet vid den nationella domstolen måste dock utformas med beaktande
av likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen. Likvärdighetsprincipen innebär att de processuella regler som tillämpas i dessa mål inte får
vara mindre förmånliga än de som avser en liknande talan grundad i renodlad nationell rätt. Effektivitetsprincipen innebär att förfarandet inte får
utformas på ett sådant sätt att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt
svårt att utöva de rättigheter som tillkommer en enskild enligt unionsrätten
(se EU-domstolens mål C-568/08, Combinatie Spijker, EU:C:2010:751,
punkterna 85–90 och de avgöranden som det hänvisas till i målet).
Möjligheten till skadestånd för rättegångskostnader enligt praxis
Eftersom utgångspunkten i den svenska förvaltningsprocessen är att vardera parten står sina egna rättegångskostnader, var det under lång tid en
utbredd uppfattning att sådana kostnader inte omfattades av de upphandlingsrättsliga skadeståndsreglerna. Genom Högsta domstolens avgörande
i NJA 2013 s. 762 (Fidelia) klargjordes emellertid att ersättning kan utgå
för sådana kostnader. Domstolen fann i det målet att den kostnad som en
anbudsgivare hade haft genom att framgångsrikt driva en överprövningsprocess kan utgöra en ersättningsgill skada. Enligt domen hade skadan ett
så nära samband med upphandlingsfelet att den i allmänhet bör anses ha
uppkommit genom överträdelsen av lagens bestämmelser. Enligt domstolen skulle frånvaron av en möjlighet för en anbudsgivare att, efter en
framgångsrik ansökan om överprövning, få ersättning för skäliga rättegångskostnader som skadestånd kunna avhålla en sådan från att ansöka om
överprövning. Ändamålsskäl ansågs därför tala för att en sådan rätt borde
finnas.
Högsta domstolen har därefter i NJA 2018 s. 1127 (FMV:s upphandling)
närmare preciserat i vilka situationer en leverantörs rättegångskostnader i
ett överprövningsmål kan utgöra en ersättningsgill skada enligt upphandlingslagstiftningen. Domstolen uttalar där att syftet med rättsmedelsdirektivens regler om skadestånd är dels att den som lider skada på grund av ett
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upphandlingsfel ska få skadan reparerad, dels att det EU-rättsliga upphandlingsregelverket ska få fullt genomslag på nationell nivå och att liknande överträdelser inte ska upprepas. Överprövning är det primära rättsmedlet i direktiven enligt Högsta domstolen. Genom överprövningen ska
den skada som en överträdelse av upphandlingsreglerna skulle kunna ge
upphov till normalt avvärjas. Möjligheten till skadestånd fyller därför enligt domstolen främst en funktion i de speciella situationer där unionsrättens fulla genomslag och den enskildes tillgång till effektiva rättsmedel
annars inte skulle kunna garanteras (se punkterna 19–21 i domen).
Mot denna bakgrund konstaterar Högsta domstolen i 2018 års fall att en
leverantörs rättegångskostnader visserligen kan ersättas som skadestånd
om leverantören vinner framgång i förvaltningsprocessen. Detta gäller
dock bara om leverantören – som en följd av omständigheter som den inte
själv kan lastas för – inte får möjlighet att tilldelas kontraktet. Detsamma
bör enligt Högsta domstolen kunna gälla om förvaltningsdomstolen beslutar att upphandlingen ska göras om, men leverantören inte ges möjlighet
att delta i ett nytt upphandlingsförfarande. Enligt domstolen är det i dessa
fall fråga om situationer där upphandlingsreglernas genomslag och den
enskildes rätt till effektiva rättsmedel påkallar att skadestånd för överprövningskostnader kan dömas ut. Varken EU-rätten eller nationell rätt
kan dock enligt Högsta domstolen anses kräva att en leverantör mera
generellt tillerkänns ersättning för sina kostnader för att få ett upphandlingsfel rättat (se punkterna 30–32 i domen).
Rätten till skadestånd för rättegångskostnader bör inte begränsas i lag
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Rätten till skadestånd för rättegångskostnader i samband med mål om
överprövning tillkommer enligt rättsmedelsdirektiven leverantörerna.
Någon motsvarande möjlighet för en upphandlande myndighet eller enhet
att få sina rättegångskostnader ersatta av leverantören finns inte i upphandlingslagstiftningen. Överprövningsutredningen, liksom en majoritet av
remissinstanserna, anser att denna obalans mellan parterna bör justeras
genom att leverantörernas rätt till skadestånd för rättegångskostnader begränsas i lag. Enligt utredningen innebär en sådan begränsning inte att det
blir omöjligt eller orimligt svårt för en leverantör att få till stånd en överprövning av en upphandling, varför förslaget inte kan anses strida mot de
EU-rättsliga principerna om effektivitet och likvärdighet (avsnitt 5.4.3 i
betänkandet).
Som framgår ovan har dock Högsta domstolen klargjort att en leverantörs rätt till skadestånd i vissa situationer även bör omfatta kostnaderna för
en process i ett överprövningsmål (NJA 2018 s. 1127) just med hänsyn till
de krav som följer av rättsmedelsdirektiven. En lagregel som helt begränsar möjligheten till ersättning för rättegångskostnader kan därför komma
att strida mot rättsmedelsdirektivens bestämmelser om skadestånd och den
unionsrättsliga effektivitetsprincipen. Det förhållandet att en offentlig part
i ett överprövningsmål inte kan få sina rättegångskostnader ersatta innebär
visserligen en viss obalans mellan parterna. I sammanhanget bör dock
framhållas att sedan Överprövningsutredningen överlämnade sitt betänkande har Högsta domstolen i sin praxis preciserat att rätten till skadestånd
endast avser vissa specifika situationer. Någon generell rätt för en leverantör att få sina rättegångskostnader ersatta vid bifall till en ansökan om

överprövning finns alltså inte. Mot denna bakgrund, och i linje med vad
bl.a. Konkurrenskommissionen, Stockholms universitet (juridiska fakulteten) och Sveriges advokatsamfund anför, bör rättegångskostnader i upphandlingsmål även i fortsättningen kunna utgöra en ersättningsgill skada.
Det bör överlämnas åt de allmänna domstolarna att närmare pröva i vilka
situationer sådan ersättning kan medges.

9.2

Fristen för att ansöka om skadestånd bör
anpassas till EU-rätten

Utkastets förslag: Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol
inom ett år från den tidpunkt då leverantören fick kännedom om eller
borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Om ett avtal har förklarats ogiltigt, ska dock talan om skadestånd alltid få väckas inom ett år från den
tidpunkt då avgörandet fick laga kraft.
Överprövningsutredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. Utredningens förslag omfattar varken icke-direktivstyrda upphandlingar eller upphandling av koncessioner. Vidare är utredningens lagtext något annorlunda utformad.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig
över förslaget, däribland Försvarets materielverk, Kammarkollegiet, Konkurrensverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Svenskt näringsliv, Sveriges
advokatsamfund och Sveriges Kommuner och Regioner, tillstyrker eller
har inga invändningar emot det. Flera remissinstanser, bl.a. Konkurrensverket, anser att om förslaget genomförs bör det även omfatta ickedirektivstyrda upphandlingar. Region Stockholm och Västra Götalandsregionen avstyrker förslaget och menar att förhållandet mellan skadeståndsreglerna i upphandlingslagstiftningen och i skadeståndslagen
(1972:207) bör utredas närmare innan förslaget genomförs. Även Advokatfirman Lindahl avstyrker förslaget och efterfrågar en djupare analys av
EU-domstolens praxis och vad EU-rätten kräver när det gäller tidsfrister i
samband med talan om skadestånd. SKL Kommentus Inköpscentral menar
att fristen, för att få genomslag, bör kompletteras med en regel som innebär
att upphandlingslagarna exklusivt reglerar möjligheten till skadestånd i
samband med offentlig upphandling.
Skälen för utkastets förslag
Fristen bör anpassas till EU-domstolens praxis
Enligt upphandlingslagarna måste en talan om skadestånd väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den
upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt genom ett avgörande som har fått laga kraft (se 20 kap. 21 §
LOU respektive LUF och 16 kap. 21 § LUK respektive LUFS). Med avtal
ska i detta sammanhang förstås ett civilrättsligt giltigt avtal
(prop. 2009/10:180 s. 172 och 173.). Några särskilda regler för när en talan
om skadestånd till följd av överträdelser av upphandlingsreglerna ska
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väckas finns inte i rättsmedelsdirektiven, utan den frågan har överlåtits åt
medlemsländerna att reglera på egen hand. EU-domstolen har emellertid
uttalat att det, enligt artikel 1.1 i första rättsmedelsdirektivet, krävs att
fristen för att ansöka om prövning i syfte att erhålla skadestånd ska räknas
fr.o.m. den dag då sökanden fick kännedom om eller borde ha fått
kännedom om överträdelsen (se EU-domstolens mål Uniplex, C-406/08,
EU:C:2010:45, punkten 35, jfr även MedEval, C-166/14, EU:C:2015:779,
punkten 46).
I likhet med utredningen, och till skillnad från vad Advokatfirman
Lindahl anser, görs här bedömningen att det följer av EU-domstolens rättspraxis att fristen ska beräknas på sätt som nyss angivits även om den föregåtts av ett annonserat förfarande. Redan EU-domstolens praxis talar därför med styrka för att lagen bör ändras i nu aktuellt avseende. Det kan
vidare konstateras att en majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget. Fristen för att väcka en skadeståndstalan enligt upphandlingslagarna bör därför justeras i enlighet med EU-domstolens praxis. Det förhållandet att en leverantör, som bl.a. Region Stockholm uppmärksammar, i vissa
fall eventuellt skulle kunna ha rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen
med anledning av fel begångna i samband med en offentlig upphandling
talar inte i sig mot en sådan ändring.
Den nya fristen bör omfatta alla upphandlingar
Nästa fråga är då om justeringen av fristen ska avse alla upphandlingar
eller endast direktivstyrda sådana. Överprövningsutredningens förslag
omfattar bara direktivstyrda upphandlingar. För de icke-direktivstyrda
upphandlingarna ska enligt förslaget en frist om ett år från avtalets ingående även fortsättningsvis gälla. Utredningen motiverar sitt ställningstagande i denna del med att det endast är de direktivstyrda upphandlingarna
som omfattas av ett krav på efterannonsering. Den 1 januari 2021 träder
emellertid nya bestämmelser i kraft enligt vilka det blir obligatoriskt för
upphandlande myndigheter och enheter att annonsera resultatet av ickedirektivstyrda upphandlingar (se prop. 2018/19:142 s. 25 och 26). Som
bl.a. Konkurrensverket påpekar skulle det vidare innebära en principiell
nyordning i upphandlingslagstiftningen att ha olika regler om skadestånd
för direktivstyrda respektive icke-direktivstyrda upphandlingar. Att behålla den svenska regleringen för sådana upphandlingar under tröskelvärdena som har ett bestämt gränsöverskridande intresse skulle också riskera
att strida mot unionsrätten. Mot denna bakgrund bör förslaget omfatta både
direktivstyrda och icke-direktivstyrda upphandlingar.
Sedan utredningen lämnade sitt betänkande har lagen om upphandling
av koncessioner trätt i kraft. I likhet med övriga upphandlingslagar genomför denna lag EU-direktiv, varför den nu aktuella ändringen även bör omfatta skadeståndstalan vid fel i upphandling av koncessioner.
Fristen för skadestånd när ett avtal har förklarats ogiltigt
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Enligt nuvarande reglering gäller en särskild ordning för det fall en domstol har förklarat ett avtal ogiltigt. Fristen för att väcka talan om skadestånd
börjar då löpa i samband med att domen får laga kraft. Bestämmelsen har
betydelse för bl.a. den vinnande leverantören vars avtal med den upphandlande myndigheten eller enheten har förklarats ogiltigt. Även den lev-

erantören kan nämligen ha rätt till skadestånd för t.ex. kostnader till följd
av åtaganden som har gjorts för att fullgöra det kontrakt som sedan har
förklarats ogiltigt (prop. 2009/10:180 s. 225 och 226.). För att den vinnande leverantörens möjligheter till skadestånd inte ska försämras, bör den
fristregel som i dag gäller i denna situation fortfarande finnas kvar. Om
domstolen förklarar ett avtal ogiltigt, bör fristen för att väcka talan om
skadestånd således börja löpa tidigast vid den tidpunkt då avgörandet får
laga kraft. En sådan regel är både förenlig med EU-rätten och ger även
samtliga leverantörer möjlighet att ta del av skälen för rättens avgörande i
ogiltighetsmålet innan tidsfristen för talans väckande i skadeståndsmålet
löper ut. För att tydliggöra hur de alternativa sätten att beräkna fristen för
talans väckande förhåller sig till varandra, föreslås att paragrafen ges en
delvis annan utformning än den som föreslås i betänkandet.
Förhållandet mellan skadeståndslagen och upphandlingslagarna
Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen kan staten eller en kommun bli ersättningsskyldig i anledning av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. SKL Kommentus Inköpscentral anser att förhållandet mellan denna
reglering och upphandlingslagarnas skadeståndsregler framstår som oklart
och menar att en tillämpning av skadeståndslagen i anledning av offentlig
upphandling kan leda till att några tidsfrister för skadeståndstalan i praktiken inte skulle gälla. Enligt bolaget bör det därför uttryckligen anges att
upphandlingslagarna exklusivt reglerar skadeståndsskyldigheten i samband med offentlig upphandling.
Utgångspunkten i svensk rätt är att en skadeståndstalan med stöd av
allmänna skadeståndsregler tillåts även när det finns speciallagstiftning
som reglerar frågan (se NJA 1983 s. 836). Detta gäller även på upphandlingsområdet (se NJA 2013 s. 909). Det kan här konstateras att detta förhållande såvitt känt är inte har lett till några oönskade konsekvenser.
Någon anledning att reglera denna fråga särskilt finns därför inte för
närvarande.

10

Annonsering av icke-direktivstyrda
upphandlingar

Utkastets förslag: Efterannonsering ska inte behöva göras vid upphandlingar under 100 000 kronor.
Reglerna om efterannonsering ska gälla för samtliga upphandlingar
av sådana välfärdstjänster som anges i bilaga 2 a till lagen om offentlig
upphandling. Samtliga reglerade annonser om sådana upphandlingar
ska publiceras i en registrerad annonsdatabas.
Skälen för utkastets förslag
Upphandlingar under 100 000 kronor ska inte behöva efterannonseras
Enligt 10 kap. 4 § LOU, 10 kap. 5 § LUF, 8 kap. 6 § LUK, 8 kap. 3 § LUFS
och 2 § upphandlingsförordningen ska en upphandlande myndighet eller
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enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal efterannonsera
resultatet av en direktivstyrd upphandling genom Europeiska unionens
publikationsbyrå. Den 1 januari 2021 träder nya regler i kraft som innebär
att även upphandlingar på det icke-direktivstyrda området ska efterannonseras i annonsdatabaser som är registrerade enligt lagen (2019:668) om
upphandlingsstatistik. Syftet med den nya regleringen är att genom annonser samla in uppgifter om upphandlingar för statistikändamål (prop.
2018/19:142 s. 26). En positiv effekt av regleringen är vidare att allmänhetens insyn i de offentliga upphandlingarna ökar.
En utgångspunkt i arbetet med att skapa bättre statistik på upphandlingsområdet var att insamlingen skulle bygga på information som redan finns
registrerad i elektroniska system. Eftersom direktupphandlingar inte annonseras gjordes bedömningen att information om sådana upphandlingar
för närvarande inte skulle ingå i statistiken (prop. 2018/19:142 s. 35). Den
utformning som reglerna om efterannonsering har kommit att få, kan
emellertid tolkas som att skyldigheten att efterannonsera omfattar samtliga
upphandlingar oavsett värde. Vidare föreslår Förenklingsutredningen att
direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster
ska höjas upp till tröskelvärdet. Mot denna bakgrund finns skäl att på nytt
överväga behovet av efterannonsering av direktupphandlingar.
Såsom redan har konstaterats i förarbetena till reglerna om efterannonsering kan behovet av en enhetlig statistik på upphandlingsområdet väl
motivera det merarbete som kravet på efterannonsering medför för de upphandlande myndigheterna och enheterna (jfr bedömningen i prop.
2018/19:142 s. 26). Likväl är det inte rimligt att även upphandlingar till
mycket låga värden ska behöva efterannonseras. Av regelverket bör därför
framgå en nedre gräns för kravet på efterannonsering.
Både Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har i sina yttranden över promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och
förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi2020/00495) föreslagit att kravet på efterannonsering
bara ska gälla vid upphandlingar över direktupphandlingsgränserna, alternativt vid upphandlingar över 100 000 kronor. Fördelen med det första
alternativet är att kravet på efterannonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar då skulle motsvara de krav som gäller för direktivstyrda upphandlingar, vilket skulle skapa ett enhetligt och enkelt regelverk för
tillämparna. I lagen om offentlig upphandling förekommer emellertid två
olika direktupphandlingsgränser – en för sådana välfärdstjänster som omfattas av bilaga 2 a till lagen och en för övriga varor och tjänster. När det
gäller välfärdstjänsterna uppgår direktupphandlingsgränsen till knappt två
miljoner kronor, vilket är betydligt högre än den gräns på drygt 600 000
kronor som gäller för övriga upphandlingar. Som ovan nämns föreslår
Förenklingsutredningen dessutom att direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster (inklusive välfärdstjänster) ska
höjas upp till tröskelvärdena. Förslaget har fått ett positivt mottagande av
främst upphandlande myndigheter och enheter. Om det genomförs kommer emellertid allmänhetens insyn i dessa upphandlingar att minska ytterligare, med följden att behovet av offentliggörande genom efterannonsering ökar. Härtill kommer att uppgifter om direktupphandlingar har ett
stort värde ur statistiksynpunkt när det gäller att öka den generella kunskapen om upphandlingar i samhället. Eftersom direktupphandlingar inte

omfattas av något annat annonseringskrav, är efterannonsen den enda möjlighet som finns att samla in uppgifter om sådana upphandlingar för
statistikändamål. Detta talar för att efterannonsering i regel bör ske även
vid upphandlingar under direktupphandlingsgränserna.
Mot bakgrund av det som anförts ovan framstår det andra alternativet,
enligt vilket skyldigheten att efterannonsera bara ska gälla för upphandlingar till ett värde på minst 100 000 kronor, som mer lämpligt. Denna
gräns sammanfaller också med den redan existerande skyldigheten för en
upphandlande myndighet eller enhet att dokumentera genomförandet av
en upphandling som uppgår till minst nämnda belopp (19 kap. 30 § LOU,
och LUF samt 15 kap. 20 § LUFS; jfr även 15 kap. 9 § LUK). De uppgifter
som enligt 14 c § upphandlingsförordningen ska finnas med i en efterannons, är i allt väsentligt sådana som redan omfattas av dokumentationsplikten (prop. 2013/14:133 s. 24). I det fall en upphandling ska dokumenteras torde det inte innebära något större merarbete att även publicera en
efterannons. Kravet på efterannonsering bör därför endast gälla upphandlingar till ett värde om minst 100 000 kronor.
Annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar av välfärdstjänster
Som det redogörs för i föregående avsnitt träder nya regler om annonsering
i registrerade annonsdatabaser och om efterannonsering i kraft den 1
januari 2021. Lagändringarna bereddes inom Regeringskansliet genom
remittering av bl.a. promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds
2017:48) och därefter regeringens proposition med samma namn (prop.
2018/19:142). Ungefär samtidigt med denna beredning genomfördes även
Välfärdsutredningens förslag om förenklade regler vid upphandling av
välfärdstjänster (prop. 2017/18:158 s. 74–78). En konsekvens av den parallella beredningen var att det vid tidpunkten för propositionen saknades
fullständigt beredningsunderlag för att göra de nya reglerna om efterannonsering tillämpliga vid icke-direktivstyrda upphandlingar av välfärdstjänster. Utgångspunkten i propositionen om statistik på upphandlingsområdet är emellertid att statistiken ska vara enhetlig och jämförbar, att
alla annonser ska publiceras i registrerade annonsdatabaser och att samtliga upphandlingar ska efterannonseras. Något skäl till att upphandlingar
av välfärdstjänster under tröskelvärdena ska regleras annorlunda i detta
avseende finns inte. Tvärtom är behovet av uppgifter för statistikändamål
minst lika angeläget i fråga om sådana upphandlingar som för övriga
upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Reglerna om publicering av annonser och om efterannonsering bör därför omfatta samtliga
upphandlingar av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till lagen om offentlig
upphandling.

11

Tidsgränser vid uteslutning av en
leverantör

Utkastets förslag: En upphandlande myndighet eller enhet får inte låta
en dom som är äldre än fem år ligga till grund för ett beslut om uteslut-

69

ning av en leverantör på grund av brott enligt lagen om offentlig
upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna eller
lagen om upphandling av koncessioner.
En upphandlande myndighet eller enhet får inte låta händelser som är
äldre än tre år ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en leverantör på grund av missförhållanden i övrigt enligt lagen om offentlig
upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen
om upphandling av koncessioner.
Utkastets bedömning: Det bör inte införas tidsgränser vid tillämpningen av reglerna om uteslutning av leverantör enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Skälen för utkastets förslag och bedömning
Uteslutning på grund av brott eller missförhållanden i övrigt
Enligt 13 kap. 1 § LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om den får kännedom om att
leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för vissa i paragrafen
angivna brott (obligatoriska uteslutningsgrunder). När det gäller missförhållanden i övrigt får myndigheten, enligt 13 kap. 3 § LOU, även utesluta
en leverantör som t.ex. är i konkurs, har gjort sig skyldig till allvarligt fel
i yrkesutövningen eller ingått någon form av konkurrenssnedvridande
överenskommelse (frivilliga uteslutningsgrunder). Innan myndigheten
beslutar att en leverantör ska uteslutas måste den, enligt 13 kap. 4 § LOU,
ge leverantören tillfälle att yttra sig över de omständigheter som enligt
myndigheten utgör grund för uteslutning. Om leverantören kan visa att den
har vidtagit vissa i paragrafen angivna åtgärder (självrättelser) får uteslutning, enligt 13 kap. 5 § LOU, inte ske. Ett beslut om uteslutning får,
enligt 13 kap. 7 § LOU, fattas när som helst under upphandlingsförfarandet. Motsvarande bestämmelser finns i 13 kap. 1, 3–7 §§ LUF, och
11 kap. 1, 3–7 §§ LUK. Bestämmelserna genomför artikel 57.1, 57.4 första
stycket, 57.6 och 57.7 första meningen i LOU-direktivet, artikel 80.1 LUFdirektivet och artikel 38.4, 38.7 och 38.9 LUK-direktivet. Liknande bestämmelser finns också för upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet (11 kap. 1–3 §§ LUFS och artikel 39 LUFS-direktivet).
Reglerna om uteslutning bör kompletteras med tidsgränser
Enligt artikel 57.7 i LOU-direktivet ska medlemsstaterna i enlighet med
lagar och andra författningar samt med hänsyn till unionsrätten fastställa
villkoren för tillämpningen av reglerna om uteslutning enligt den aktuella
artikeln. Medlemsstaterna ska särskilt fastställa den längsta tillåtna uteslutningsperioden i de fall leverantören inte kan visa att den har vidtagit
någon självrättelse. Om denna period inte redan har fastställts i den lagakraftvunna domen, får den inte överstiga fem år från den dag då domen
meddelades i de fall som avses i artikel 57.1 LOU-direktivet, respektive
tre år från dagen för relevant händelse i de fall som avses i artikel 57.4
samma direktiv. Motsvarande bestämmelser finns i artikel 80.1 LUFdirektivet och i artikel 38.10 LUK-direktivet, men däremot inte i LUFSdirektivet.
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Vid genomförandet av 2014 års upphandlingsdirektiv gjorde regeringen
bedömningen att bestämmelserna om tidsgränser för uteslutning endast
riktar sig till de medlemsstater vars lagstiftning ger utrymme för att i t.ex.
en brottmålsdom fastställa att en leverantör eller dess företrädare inte får
delta i offentliga upphandlingar under en viss tid. Eftersom någon sådan
möjlighet inte finns i svensk rätt ansåg regeringen att dessa regler inte
skulle genomföras i upphandlingslagarna. Regeringen hänvisade i stället
till den proportionalitetsbedömning som alltid måste föregå ett beslut om
uteslutning och erinrade om att tidsaspekten är en viktig faktor vid denna
bedömning (prop. 2015/16:195 del 2 s. 738–741).
Efter det att 2014 års upphandlingsdirektiv genomförts i svensk rätt har
emellertid EU-domstolen i målet Vossloh Laeis prövat en medlemsstats
tillämpning av bestämmelserna om uteslutning i LOU-direktivet (dom
Vossloh Laeis, C‑124/17, EU:C:2018:855). Av EU-domstolens uttalanden
framgår att artikel 57.7 i LOU-direktivet innebär en skyldighet för
medlemsstaterna att i sina nationella lagstiftningar fastställa den längsta
tillåtna uteslutningsperioden i det fall denna period inte har fastställts i en
lagakraftvunnen dom (se punkterna 36–38 i domen). Denna skyldighet får
anses gälla oavsett vilka instrument i övrigt som finns i den nationella
rättsordningen.
Vidare har Europeiska kommissionen i en formell underrättelse den 25
januari 2019 framfört att Sverige inte har genomfört skyldigheten att
precisera den längsta tillåtna uteslutningsperioden enligt artikel 57.7 i
LOU-direktivet och 38.10 i LUK-direktivet (överträdelse nr 2018/2279).
Regeringen har i sitt svar till kommissionen vitsordat detta förhållande och
angett att den tidigare tolkningen av bestämmelserna i artikel 57.7 i LOUdirektivet och 38.10 LUK-direktivet om uttryckliga gränser för fastställande av uteslutningsperiod har omvärderats, bl.a. med anledning av den
ovannämnda domen från EU-domstolen (dnr Fi2019/00268).
Mot denna bakgrund, och i enlighet med vad som följer av EU-domstolens praxis, bör reglerna om tidsgränser för uteslutning i artikel 57.7 i LOUdirektivet, artikel 80.1 i LUF-direktivet respektive artikel 38.10 i LUKdirektivet genomföras i svensk lag. I lagen om offentlig upphandling,
lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och i lagen om upphandling av koncessioner bör det följaktligen tas in en bestämmelse som
anger att en upphandlande myndighet eller enhet inte får lägga en dom som
är äldre än fem år till grund för ett beslut om uteslutning på grund av brott.
Eftersom kravet på uteslutning av leverantören förutsätter att domen har
fått laga kraft skulle det visserligen kunna ifrågasättas om tidsgränsen i
stället borde räknas från denna tidpunkt. I upphandlingsdirektiven anges
dock att tidsgränsen ska räknas från den dag då domen meddelades, varför
detta också bör gälla enligt svensk lag. Det bör vidare införas en motsvarande tidsgräns på tre år från den relevanta händelsen för sådana missförhållanden som den upphandlande myndigheten eller enheten får lägga
till grund för ett beslut om uteslutning enligt 13 kap. 3 § LOU, 13 kap. 4 §
LUF och 11 kap. 4 § LUK. Eftersom bestämmelserna om uteslutning av
en leverantör enligt artikel 39 i LUFS-direktivet inte innehåller några tidsgränser, bör en sådan reglering inte heller tas in i lagen om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet.
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12

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Utkastets förslag: Förslagen om skyndsam handläggning, tidsgränser
vid beslut om uteslutning av en leverantör och ändringarna av reglerna
om annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar ska träda i kraft
den 1 januari 2022.
Bestämmelserna om preklusionsfrist ska inte tillämpas i mål om överprövning där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
Bestämmelserna om tidsfrist för att ansöka om överprövning av ett
avtals giltighet ska inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats
före ikraftträdandet.
De nya bestämmelserna om tidsfristen för att väcka talan om
skadestånd ska inte tillämpas i de fall då tiden för att väcka talan om
skadestånd redan har gått ut vid lagens ikraftträdande.
Överprövningsutredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. Utredningen föreslår att ändringarna i upphandlingslagarna ska
träda i kraft den 1 januari 2017 samt att preklusionsfristen i kammarrätten
och ändringarna i bestämmelserna om tidsfrist för att väcka talan om
skadestånd inte ska gälla för sådana upphandlingar som har påbörjats före
ikraftträdandet. Utredningen lämnar inte några förslag till bestämmelser
om annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar av välfärdstjänster,
tidsgräns vid uteslutning av en leverantör och tidsfrist för ansökan om
överprövning av ett avtals giltighet och saknar följaktligen övergångsbestämmelser i dessa delar.
Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har kommenterat
förslagen. Konkurrensverket, Kammarrätten i Stockholm och Swedish
Medtech anger att de inte har några invändningar mot förslagen. SKL
Kommentus Inköpscentral och Trafikverket bedömer att de föreslagna
förändringarna är mycket angelägna och att lagstiftningen bör träda i kraft
så snart som möjligt. Bolaget anser vidare att den valda övergångsbestämmelsen är olämplig och kommer att leda till stora tillämpningsproblem på
ramavtalsområdet. För upphandlande myndigheter som använder ramavtal
skulle det enligt organisationen kunna dröja mycket länge innan utredningens förslag fullt ut kan tillämpas vid upphandlingar som genomförs
som förnyade konkurrensutsättningar.
Skälen för utkastets förslag: De flesta författningsförslag syftar till att
göra upphandlingsförfarandet enklare och mer effektivt för parterna. Utgångspunkten är att förslagen bör träda i kraft så snart som möjligt. Med
beaktande av den tid som krävs för remittering samt för den fortsatta
beredningen inom Regeringskansliet och riksdagen bedöms förslagen kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2022. De ändringar som föreslås i
upphandlingslagarna är förhållandevis små och kräver endast vissa mindre
utbildningsinsatser, men i övrigt inga tekniska åtgärder eller andra anpassningar för parterna eller domstolarna. Den förberedelsetid som återstår
fram till ikraftträdandet bör därför vara tillräcklig för såväl parter som
domstolar.
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När det gäller bestämmelserna om preklusionsfrist är det med hänsyn till
parternas rättssäkerhet nödvändigt att samma regler gäller under hela överprövningsprocessen. I likhet med vad Överprövningsutredningen föreslår
behövs därför särskilda övergångsbestämmelser i denna del. Något hinder
mot att bestämmelserna tillämpas vid överprövning av upphandlingar vilka har påbörjats före ikraftträdandet finns dock inte. Till skillnad från vad
utredningen anser, görs här bedömningen att det är tillräckligt att domstolen inte tillämpar bestämmelserna om preklusionsfrist i sådana mål som har
inletts vid domstolen före ikraftträdandet.
Utredningen föreslår vidare att ändringen av tidsfristen för att väcka
talan om skadestånd inte ska gälla för sådana upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. Den aktuella ändringen är emellertid en direkt
följd av EU-domstolens praxis och syftar till att säkerställa leverantörernas
tillgång till effektiva rättsmedel. Det är därför angeläget att ändringen får
genomslag i svensk rätt så fort som möjligt. De nya reglerna om tidsfrist
bör därför tillämpas i alla upphandlingar oavsett när upphandlingen påbörjades. De upphandlande myndigheterna och enheterna bör dock kunna
räkna med att sådana avtal för vilka fristen redan har löpt ut vid lagens
ikraftträdande inte kan bli föremål för en talan om skadestånd.
Ett beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott eller missförhållanden i övrigt får fattas när som helst under upphandlingsförfarandet. Något skäl för särskilda övergångsbestämmelser i denna del finns
därför inte. Detsamma gäller ändringarna av de icke-direktivstyrda annonseringsreglerna i lagen om offentlig upphandling.
I fråga om vilka frister som ska gälla vid en ansökan om överprövning
av ett avtals giltighet är det viktigt att det inte råder någon tvekan om vad
som gäller. Av rättssäkerhetsskäl bör denna bestämmelse därför inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. SKL
Kommentus Inköpscentral efterfrågar ett förtydligande vad gäller tidpunkten för en upphandlings påbörjande i fall av avrop från ramavtal genom
förnyad konkurrensutsättning. Av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen följer att en upphandling anses påbörjad när den
upphandlande myndigheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande
och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att myndigheten tagit
någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser
(HFD 2013 ref. 31 och Stadt Halle, C-26/03, EU:C:2005:5, punkten 39). I
vilken utsträckning avrop efter förnyad konkurrensutsättning kan anses
innebära att en ny upphandling har påbörjats är emellertid en fråga som får
lösas i rättstillämpningen.
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13

Konsekvenser

13.1

Skyndsamhetskrav och preklusionsfrister

För de upphandlande myndigheterna och enheterna innebär förslagen om
skyndsamhetskrav och preklusionsfrister att de upphandlingar som har begärts överprövade kan avslutas snabbare. Upphandlande myndigheter och
enheter får därmed bättre förutsättningar att planera sin verksamhet och
behovet av direktupphandlingar till följd av utdragna överprövningsprocesser kan antas minska. De upphandlande myndigheternas och enheternas
kostnader för upphandling kan därigenom antas bli lägre. De föreslagna
preklusionsreglerna kan visserligen komma att ställa något högre krav på
myndigheternas processföring i förvaltningsrätten. Detta bedöms dock
inte medföra några kostnadsökningar av betydelse.
För leverantörerna innebär förslaget om preklusionsfrister något högre
krav på förmågan att föra en överprövningsprocess. I vissa fall kan det
medföra ett behov av att anlita juridiskt biträde, med ökade kostnader som
följd. Den omständigheten att överprövningsprocessen blir snabbare och
mer förutsägbar torde dock generellt minska kostnaderna för såväl den
sökande leverantören som för övriga leverantörer i en upphandling. Kortare handläggningstider i domstol ger även leverantörerna bättre förutsättningar att planera sin verksamhet, med lägre anbudspriser som följd och
ökade möjligheter att kunna stå fast vid sina anbud under hela överprövningsförfarandet. Detta bör särskilt gynna mindre företag som har svårt att
erbjuda anbud med lång giltighetstid. Eventuella ökade kostnader för processföringen bör därmed kompenseras av de positiva effekterna av förslagen. En exakt beräkning av kostnader och besparingar för leverantörerna som helhet respektive för leverantörer i olika branscher och av olika
storlek är dock mycket svår att göra.
Även om de flesta domstolarna redan handlägger överprövningsmålen
med förtur, innebär skyndsamhetskravet att handläggningen av målen
måste prioriteras i något högre utsträckning än vad som är fallet i dag.
Samtidigt medför förslaget om preklusionsfrist att skriftväxlingen, liksom
de frågor som rätten måste ta ställning till i målen, i regel begränsas. Sammantaget bedöms förslagen i förlängningen inte medföra några ökade
kostnader för domstolarna. Det kan dock inte uteslutas att det kan uppkomma vissa mindre initiala kostnader för eventuella organisatoriska förändringar och utbildningsinsatser. Dessa kostnader bedöms emellertid
rymmas inom ramen för befintliga anslag.
Förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten. Förslagen bedöms inte
medföra några effekter för sysselsättningen och inte heller påverka miljön,
jämställdheten mellan män och kvinnor eller samhället i övrigt.

13.2
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Tidsfristen för talan om skadestånd

För de upphandlande myndigheterna och enheterna innebär förslaget att
det inte kommer finnas en bestämd tidpunkt när risken att få betala skadestånd för fel eller brister i en upphandling upphör. Mot bakgrund av bl.a.
de nya reglerna om efterannonsering, och möjligheten för den offentliga

parten att genom information till leverantörerna få tidsfristen att börja
löpa, bedöms dock risken för ökade kostnader för de upphandlande myndigheterna och enheterna till följd av förslaget som mycket liten.
För leverantörerna innebär förslaget en tidsmässigt ökad möjlighet att
väcka talan om skadestånd för fel och brister i en upphandling. Förslaget
bedöms inte medföra några ökade kostnader för dem jämfört med den nuvarande regleringen.
För domstolarna får förslaget sannolikt inga större konsekvenser. Mål
om skadestånd på grund av fel eller brister i en upphandling är, såvitt kan
bedömas, inte särskilt vanligt förekommande. Majoriteten av de leverantörer som har anledning att föra talan om skadestånd torde sannolikt ha
deltagit i upphandlingen och därmed också ha kännedom om när det aktuella avtalet ingicks. För dessa kommer fristen att börja löpa i direkt eller
nära anslutning till att avtalet sluts. Någon märkbart ökad måltillströmning
till följd av att fristen för talans väckande förlängs bör därför inte uppstå.
En eventuell ökning bedöms kunna hanteras inom ramen för domstolarnas
befintliga anslag.
Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten. Förslaget bedöms inte
medföra några effekter för sysselsättningen och inte heller påverka miljön,
jämställdheten mellan män och kvinnor eller samhället i övrigt.

13.3

Annonsering av icke-direktivstyrda
upphandlingar

Förslaget om att begränsa skyldigheten att efterannonsera direktupphandlingar innebär en lättnad i annonseringsreglerna för de upphandlande myndigheterna och enheterna. Förslaget bedöms således inte medföra några
ökade kostnader för dessa. För leverantörerna och allmänheten i övrigt
innebär förslaget att de flesta kontrakt under 100 000 kronor inte kommer
efterannonseras löpande, vilket medför något sämre möjligheter för leverantörerna att ta till vara sin rätt genom en ansökan om överprövning av ett
avtals giltighet. Mot bakgrund av att förslaget endast avser upphandlingar
till låga belopp bedöms dock effekterna för leverantörerna bli små.
Förslaget om att även upphandlingar av icke-direktivstyrda välfärdstjänster ska annonseras i registrerade annonsdatabaser, i stället för i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig, bedöms inte medföra några extra
kostnader för de upphandlande myndigheterna eller enheterna. För leverantörerna innebär förslaget att utbudet av annonser blir mer tillgängligt.
Detta gynnar deras möjligheter att både delta i upphandlingar och ta till
vara sin rätt genom en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet.
Förslaget bedöms inte medföra några ökade kostnader för leverantörerna.
Förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten. Förslagen bedöms inte
medföra några effekter för sysselsättningen och inte heller påverka miljön,
jämställdheten mellan män och kvinnor eller samhället i övrigt.
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13.4

Tidsfristen för ansökan om överprövning av ett
avtals giltighet

För de upphandlande myndigheterna och enheterna samt den vinnande
leverantören innebär förslaget att risken för överprövningar av redan ingångna avtal minskar något och därmed även kostnaderna i anslutning till
sådana processer. Några ökade kostnader i övrigt till följd av förslaget bedöms inte uppkomma för de upphandlande myndigheterna och enheterna.
För leverantörerna innebär förslaget att tiden för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet efter en icke-direktivstyrd upphandling blir
betydligt kortare i de fall myndigheten har publicerat en efterannons i en
registrerad annonsdatabas. Samtidigt innebär det nya kravet på efterannonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar, som träder i kraft den 1
januari 2021, att insynen för leverantörerna ökar, vilket gynnar deras
möjligheter att ta tillvara sin rätt genom överprövning av ett avtals giltighet. Förslaget bedöms därför inte försämra leverantörernas rättssäkerhet i
någon större utsträckning. Det bedöms inte heller medföra några ökade
kostnader för dem.
Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten. Förslaget bedöms inte
medföra några effekter för sysselsättningen och inte heller påverka miljön,
jämställdheten mellan män och kvinnor eller samhället i övrigt.

13.5

Tidsgränser vid uteslutning av en leverantör

Införandet av fasta tidsgränser vid tillämpningen av uteslutningsgrunderna
innebär att regelverket blir tydligare och mer förutsägbart för såväl de upphandlande myndigheterna och enheterna som leverantörerna. Några ökade
kostnader för parterna med anledning av förslaget bedöms inte uppkomma.
Förslaget syftar till ett korrekt genomförande av 2014-års upphandlingsdirektiv bestämmelser och bedöms således förenligt med EU-rätten. Förslaget bedöms inte medföra några effekter för sysselsättningen och inte
heller påverka miljön, jämställdheten mellan män och kvinnor eller samhället i övrigt.
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14

Författningskommentar

14.1

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling

12 kap.
25 § Mål om utlämnade av kontrakt ska handläggas skyndsamt.

Paragrafen är ny och anger att mål om utlämnande av kontrakt ska handläggas skyndsamt. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Föreskriften om skyndsamhet innebär att mål om utlämnande av kontrakt bör handläggas som s.k. förtursmål i domstolarna, jfr 20 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion och 17 § förordningen
(1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion.
13 kap.
1 a § En upphandlande myndighet får inte låta en dom som meddelades för mer än
fem år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en leverantör enligt
1 §.

Paragrafen är ny och reglerar tidsgränsen vid uteslutning på grund av brott
enligt 1 §. Förslaget behandlas i avsnitt 11.
Paragrafen genomför delvis reglerna om tidsgränser i artikel 57.7 i
LOU-direktivet. Paragrafen har ändrats för att överensstämma med EUdomstolens praxis (se domen Vossloh Laeis, C‑124/17, EU:C:2018:855).
Enligt 1 § ska den upphandlande myndigheten utesluta en leverantör från
att delta i upphandlingen om myndigheten får kännedom om att leverantören, enligt en dom som har fått laga kraft, har gjort sig skyldig till vissa
där angivna brott (s.k. obligatorisk uteslutning). Enligt den nu föreslagna
bestämmelsen får den upphandlande myndigheten inte låta en dom som är
äldre än fem år ligga till grund för ett beslut om uteslutning enligt 1 §.
Tiden räknas från dagen då domen meddelades. Den dom som aves är den
första domen i vilken domstolen slår fast att det aktuella brottet har begåtts.
Om det döms till ansvar för brott först i hovrätten, är det alltså denna dom
som avses.
3 a § En upphandlande myndighet får inte låta händelser som inträffade för mer
än tre år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en leverantör enligt
3 §.

Paragrafen är ny och reglerar tidsgränsen vid uteslutning på grund av sådana missförhållanden i leverantörens verksamhet som anges i 3 §. Paragrafen genomför delvis reglerna om tidsgränser i artikel 57.7 i LOU-direktivet. Paragrafen har ändrats för att överensstämma med EU-domstolens
praxis (se domen Vossloh Laeis, C‑124/17, EU:C:2018:855). Förslaget behandlas i avsnitt 11.
Enligt 3 § får den upphandlande myndigheten utesluta en leverantör från
att delta i upphandlingen om det framkommer att det finns vissa i paragrafen angivna brister i leverantörens verksamhet, t.ex. att leverantören har
gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen eller har åsidosatt
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tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. Enligt den nu
föreslagna bestämmelsen får den upphandlande myndigheten inte låta sådana händelser som är äldre än tre år ligga till grund för ett beslut om uteslutning enligt 3 §. Förutsättningarna för att utesluta en leverantör enligt
3 § varierar något beroende på vad missförhållandet består i. När det t.ex.
gäller uteslutningsgrunden i 3 § 2 b krävs för uteslutning att leverantören
står under tvångsförvaltning. Om tvångsförvaltningen har upphört finns
inte längre skäl för uteslutning enligt denna grund. Bestämmelserna om
tidsgränser får i ett sådant fall inte någon betydelse.
19 kap.
1 § Detta kapitel gäller för
1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, och
2. upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a.
För upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a vars värde
beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § ska dock endast 12, 13
och 35–39 §§ tillämpas.

I paragrafen regleras kapitlets tillämpningsområde. Förslaget behandlas i
avsnitt 10.
Andra stycket har ändrats på så sätt att reglerna om annonsering i 19 kap.
12 och 13 §§ ska tillämpas vid upphandlingar av sådana tjänster som anges
i bilaga 2 a vars värde beräknas understiga tillämpligt tröskelvärde.
12 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 30
dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett
dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som
anges i bilaga 2 och bilaga 2 a samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska
de samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av
varje kvartal.
En myndighet behöver inte efterannonsera
1. vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal, eller
2. vid direktupphandling, om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

Paragrafen innehåller bestämmelser om efterannonsering av upphandlingar. Förslaget behandlas i avsnitt 10.
Ändringen i tredje stycket innebär att stycket har delats upp i två punkter,
där den första punkten motsvarar det tidigare tredje stycket. Innehållet i
andra punkten är nytt och anger att efterannonsering enligt första stycket
inte behöver ske vid direktupphandlingar vars värde understiger 100 000
kronor.
33 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör lämna ut
en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges
i bilaga 2 eller bilaga 2 a, och som bevaras enligt 31 § tredje stycket, om kontraktet
ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.
I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 20–25 §§.
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Paragrafen reglerar den upphandlande myndighetens skyldighet att på
begäran från en leverantör lämna ut kontrakt. Förslaget behandlas i avsnitt
5.2.
Andra stycket har ändrats på så sätt att hänvisningen till 12 kap. även
omfattar den nya bestämmelsen i 12 kap. 25 § om skyndsam handläggning
i mål om utfående av kontrakt, se kommentaren till den paragrafen.
36 § En upphandlande myndighet som avser att upphandla en sådan tjänst som
anges i bilaga 2 a vars värde beräknas understiga tröskelvärdet, ska informera om
upphandlingen i en annons.
Första stycket gäller dock inte om
1. värdet av upphandlingen beräknas understiga 28 procent av det tröskelvärde
som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för sådana tjänster som anges i bilaga 2 a,
2. förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 6 kap.
12–19 §§ är uppfyllda, eller
3. det finns synnerliga skäl.

Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av en upphandling av sådana tjänster som anges i bilaga 2 a vars värde understiger tillämpligt tröskelvärde. Förslaget behandlas i avsnitt 10.
Första stycket har ändrats på sätt att en annons om upphandling inte
längre ska publiceras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. I
stället gäller enligt 19 kap. 13 § att samtliga annonser enligt 19 kap. ska
publiceras i annonsdatabaser som är registrerade enligt lagen om upphandlingsstatistik.
20 kap.
5 a § Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska handläggas skyndsamt.

Paragrafen är ny och anger att mål om överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals giltighet ska handläggas skyndsamt. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Föreskriften om skyndsamhet innebär att målen bör handläggas som s.k.
förtursmål i domstolarna, jfr 20 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion och 17 § förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion.

5 b § En omständighet som den sökande leverantören åberopar till grund för sin
talan senare än två veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till
förvaltningsrätten, får beaktas av rätten endast om leverantören gör sannolikt att
den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om preklusion i mål om
överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet i förvaltningsrätten. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Enligt bestämmelsen får en omständighet som leverantören åberopar till
grund för sin ansökan först efter två veckor från det att ansökan kom in till
förvaltningsrätten beaktas av rätten endast om leverantören gör sannolikt
att den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har
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haft giltig ursäkt att inte göra det. Bestämmelsen utgör en handlingsregel
för domstolen och innebär att rättens prövning begränsas till sådana fel och
brister i upphandlingen som leverantören åberopar inom den angivna
tiden. Tillsammans med den åberopsbörda som ålagts parterna i praxis
(RÅ 2009 ref. 69 och HFD 2015 ref. 55) innebär bestämmelsen ett förbud
för domstolen att efter den aktuella tidpunkten beakta vissa åberopade
omständigheter. Med omständigheter avses endast s.k. rättsfakta. Bestämmelsen omfattar alltså inte s.k. bevisfakta eller bevis.
Mot bakgrund av att leverantören är näringsidkare och ofta företräds av
ombud, bör undantagen tillämpas restriktivt. Ett exempel på en situation
när leverantören inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare är när
den, först efter det att fristen för åberopande har gått ut, får kännedom om
förhållanden av betydelse för ansökan. Detta förutsätter dock att leverantören själv har gjort de efterforskningar som varit möjliga och rimliga att
göra inom fristen. Eftersom möjligheten att beakta nya omständigheter i
ett sent skede av processen som sagt bör tillämpas restriktivt, bör kraven
på leverantörens förmåga att göra efterforskningar ställas högt. Det förhållandet att en viss utredningsåtgärd kostar pengar bör i princip inte tillmätas någon betydelse. Detsamma bör gälla för andra hinder som hänför
sig till leverantörens personliga eller ekonomiska förhållanden.
Med giltig ursäkt avses t.ex. den situationen att leverantören inte har haft
anledning att göra åberopandet tidigare. Om motparten åberopar en ny omständighet bör leverantören tillåtas att åberopa de omständigheter som
behövs till bemötande av detta. I sådant fall ligger det i sakens natur att
sökanden har giltig ursäkt att inte ha åberopat den nya omständigheten
tidigare. Det förhållandet att leverantören först i ett sent skede har anlitat
ett juridiskt ombud eller bytt ombud bör däremot inte godtas som en giltig
ursäkt.
Enligt 5 a § ska mål om överprövning handläggas skyndsamt. Preklusionsfristen utgör inte i sig något hinder för rätten att avgöra målet tidigare
än två veckor från ansökan, under förutsättning att målet i övrigt bedöms
vara färdigberett.
5 c § En omständighet som en part åberopar till grund för sin talan först i
kammarrätten, får beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte
har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft
giltig ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas till grund för
att ett avtal ska få bestå vid en prövning enligt 14 §.
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Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om preklusion i mål om
överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet i kammarrätten. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Enligt första stycket får en omständighet som en part åberopar först i
kammarrätten beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte
har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har
haft giltig ursäkt att inte göra det.
Giltig ursäkt bör anses föreligga när en leverantör, vars ställning som
anbudsgivare har påverkats genom förvaltningsrättens domslut, inte har
fått möjlighet att yttra sig i målet i förvaltningsrätten. Om kammarrätten
inte visar målet åter för ny prövning i förvaltningsrätten, innebär en sådan

situation vidare att även övriga parter bör tillåtas att åberopa de omständigheter som behövs till bemötande av den leverantörens talan i kammarrätten. Första stycket motsvarar i allt väsentligt 5 b §, se kommentaren till
den paragrafen.
Enligt andra stycket ska reglerna om preklusion inte tillämpas på sådana
omständigheter som åberopas till grund för att ett avtal ska bestå på grund
av tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 14 §.
5 d § Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§ gäller inte vid en överprövning av ett avtals
giltighet på yrkande av en leverantör enligt 7 §.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om undantag från preklusionsfristerna i 5 b och 5 c §§. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Bestämmelserna om preklusionsfrister ska inte tillämpas vid en sådan
överprövning av ett avtals giltighet som, enligt 7 §, sker på yrkande av en
leverantör under en pågående överprövning av en upphandling.
17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer
av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det
att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått
från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 10 kap. 4 §,
2. en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik har publicerat en annons enligt 19 kap. 12 §, eller
3. den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudssökandena
och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av
sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

I paragrafen regleras tidsfristerna för att ge in en ansökan om överprövning
av ett avtals giltighet. Förslaget behandlas i avsnitt 8.4.
I andra stycket andra punkten har en ny regel införts som reglerar tidsfristen för att ansöka om överprövning av avtal på det icke-direktivstyrda
området. Enligt bestämmelsen ska en ansökan om överprövning av ett
avtals giltighet ges in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från
det att en efterannons enligt 19 kap. har publicerats av en registrerad annonsdatabas.
Bestämmelsen i det tidigare andra stycket andra punkten har flyttats till
tredje punkten. Paragrafen är i övrigt oförändrad (se prop. 2009/10:180
s. 363 och 364).
21 § En talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från det att
leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har
slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Om ett avtal har
förklarats ogiltigt enligt 13 §, får dock en talan om skadestånd alltid väckas inom
ett år från den tidpunkt då avgörandet fick laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

I paragrafen anges inom vilken tid en talan om skadestånd enligt 20 kap.
20 § ska väckas vid allmän domstol. Paragrafen har ändrats för att överensstämma med EU-domstolens praxis (se domarna i Uniplex, mål C-406/08,
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EU:C:2010:45 och MedEval, mål C-166/14, EU:C:2015:779). Förslaget
behandlas i avsnitt 9.2.
Enligt första stycket första meningen är huvudregeln att fristen för att
ansöka om skadestånd börjar löpa vid den tidpunkt då leverantören har,
eller borde ha, fått kännedom om att ett avtal har ingåtts. I enlighet med
EU-domstolens praxis börjar fristen att löpa vid den av dessa händelser
som infaller tidigast.
Genom att fristen börjar att löpa redan då leverantören borde ha fått
kännedom om avtalet, läggs ett visst ansvar på denne att hålla sig informerad. Det bör t.ex. kunna krävas av leverantören att den tar del av efterannonser som den upphandlande myndigheten eller enheten publicerar.
Myndigheten bör som regel kunna utgå ifrån att en leverantör har fått
kännedom om avtalet senast vid tidpunkten för efterannonsering.
För de upphandlingar som inte efterannonseras får en bedömning göras
i varje enskilt fall. Om t.ex. en upphandlande myndighet, på ett sätt som
tidigare har angetts i upphandlingsdokumenten, har meddelat anbudsgivarna att avtal har tecknats bör inte den omständigheten att en anbudsgivare
har underlåtit att bevaka inkommande meddelanden hindra att fristen börjar löpa. Bevisbördan för att meddelandet har skickats ligger dock hos den
upphandlande myndigheten. En leverantör som har ansökt om överprövning av ett avtals giltighet måste vidare anses ha haft kännedom om avtalet
allra senast vid tidpunkten för ingivandet av ansökan.
Av undantagsregeln i första stycket andra meningen framgår att om
domstolen har bifallit en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
börjar fristen att löpa tidigast i samband med att avgörandet får laga kraft.
I en sådan situation förlängs alltså fristen med ett år för de leverantörer
som redan har, eller borde ha, fått kännedom om att avtal har ingåtts.
Fristen för de leverantörer som trots avgörandet varken har fått, eller borde
ha fått, kännedom om att avtal har ingåtts påverkas dock inte.
Enligt andra stycket, som är nytt, går rätten till skadestånd förlorad om
talan inte väcks i rätt tid. Bestämmelsen motsvarar den nuvarande andra
meningen i paragrafen och någon saklig ändring i förhållande till den är
inte avsedd (se prop. 2009/10:180 s. 366 och 2015/16:195 del 2 s. 1157 f).
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 20 kap. 5 b–5 d §§ ska inte tillämpas i mål om överprövning
där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Den nya bestämmelsen i 20 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som
har påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 20 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått förlorad enligt äldre föreskrifter.
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I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2022. De nya
bestämmelserna om preklusion i 20 kap. 5 b–5 d §§ ska dock, enligt andra
punkten, inte tillämpas i sådana mål om överprövning som har inletts
genom en ansökan till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
I tredje punkten finns en särskild övergångsbestämmelse i fråga om ändringen i 20 kap. 17 §. Enligt denna ska de nya bestämmelserna inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. Övergångs-

bestämmelsen har utformats på motsvarande sätt som övergångsbestämmelsen vid införandet av tidigare ändringar i upphandlingslagarna. Enligt
Högsta förvaltningsdomstolen bör tidpunkten för när en upphandling påbörjas anses sammanfalla med den tidpunkt när ett upphandlingsbeslut kan
bli föremål för överprövning (HFD 2013 ref. 31). Av praxis från EU-domstolen framgår att denna tidpunkt inträffar när det stadium har passerats då
rent interna överväganden och förberedelser görs inom en myndighet inför
en upphandling (Stadt Halle, C-26/03, EU:C:2005:5, punkten 39). Ett upphandlingsförfarande får därmed anses ha påbörjats när den upphandlande
myndighetens beslut att inleda ett upphandlingsförfarande kommit till
kännedom utåt genom att myndigheten tagit någon form av extern kontakt
i syfte att anskaffa det som beslutet avser.
Enligt fjärde punkten ska den nya bestämmelsen om skadestånd i 20 kap.
21 § första stycket inte tillämpas på upphandlingar där tiden för att väcka
talan om skadestånd har gått ut vid lagens ikraftträdande.
Förslaget behandlas i avsnitt 12.

14.2

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna

12 kap.
24 § Mål om utlämnande av kontrakt ska handläggas skyndsamt.

Paragrafen är ny och anger att mål om utfående av kontrakt ska handläggas
skyndsamt. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Paragrafen motsvarar 12 kap. 25 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
13 kap.
1 a § En upphandlande enhet får inte låta en dom som meddelades för mer än fem
år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en leverantör enligt 1 §.

Paragrafen är ny och reglerar tidsgränsen vid uteslutning på grund av brott
enligt 1 §. Förslaget behandlas i avsnitt 11.
Paragrafen genomför delvis reglerna om tidsgränser i artikel 80.1 i LUFdirektivet. Paragrafen motsvarar 13 kap. 1 a § lagen om offentlig upphandling, se kommentaren till den paragrafen.
4 a § En upphandlande enhet får inte låta händelser som inträffade för mer än tre
år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en leverantör enligt 4 §.

Paragrafen är ny och reglerar tidsgränsen vid uteslutning på grund av sådana missförhållanden i leverantörens verksamhet som anges i 4 §. Förslaget behandlas i avsnitt 11.
Paragrafen genomför delvis reglerna om tidsgränser i artikel 80.1 i LUFdirektivet. Paragrafen motsvarar 13 kap. 3 a § lagen om offentlig upphandling, se kommentaren till den paragrafen.
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19 kap.
12 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal
ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter
det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt
inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i
bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.
En enhet behöver inte efterannonsera
1. vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal, eller
2. vid direktupphandling, om upphandlingens värde understiger 100 000
kronor.

Paragrafen innehåller bestämmelser om efterannonsering av upphandlingar. Förslaget behandlas i avsnitt 10.
Paragrafen motsvarar 19 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
33 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska på begäran
av en berörd leverantör lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser
tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2, och som bevaras enligt 31 § tredje
stycket, om kontraktet ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.
I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 20–24 §§.

Paragrafen reglerar den upphandlande enhetens skyldighet att på begäran
från en leverantör lämna ut kontrakt. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Andra stycket har ändrats på så sätt att hänvisningen till 12 kap. även
omfattar den nya bestämmelsen i 12 kap. 24 § om skyndsam handläggning
av mål om utfående av kontrakt, se kommentaren till den paragrafen.
20 kap.
5 a § Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska handläggas skyndsamt.

Paragrafen är ny och anger att mål om överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals giltighet ska handläggas skyndsamt. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 a § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 b § En omständighet som den sökande leverantören åberopar till grund för sin
talan senare än två veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till
förvaltningsrätten, får beaktas av rätten endast om leverantören gör sannolikt att
den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om preklusion i mål om
överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet
i förvaltningsrätten. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 b § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
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5 c § En omständighet som en part åberopar till grund för sin talan först i kammarrätten, får beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte har
kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas till grund för
att ett avtal ska få bestå vid en prövning enligt 14 §.

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om preklusion i mål om
överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet
i kammarrätten. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 c § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 d § Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§ gäller inte vid en överprövning av ett avtals
giltighet på yrkande av en leverantör enligt 7 §.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om undantag från preklusionsfristerna i 5 b och 5 c §§. Förslaget behandlas i 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 d § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer
av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det
att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått
från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 10 kap. 5 §,
2. en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik har publicerat en annons enligt 19 kap. 12 §, eller
3. den upphandlande enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och
anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av
sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

I paragrafen regleras tidsfristerna för att ge in en ansökan om överprövning
av ett avtals giltighet. Förslaget behandlas i avsnitt 8.4.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
21 § En talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från det att
leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har
slutits mellan den upphandlande enheten och en leverantör. Om ett avtal har förklarats ogiltigt enligt 13 §, får dock en talan om skadestånd alltid väckas inom ett
år från den tidpunkt då avgörandet fick laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

I paragrafen anges inom vilken tid en talan om skadestånd enligt 20 kap.
20 § ska väckas vid allmän domstol. Förslaget behandlas i avsnitt 9.2.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 21 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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2. Bestämmelserna i 20 kap. 5 b–5 d §§ ska inte tillämpas i mål om överprövning
där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 20 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 20 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått förlorad enligt äldre föreskrifter.

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2022. De nya
bestämmelserna om preklusion i 20 kap. 5 b–5 d §§ ska dock, enligt andra
punkten, inte tillämpas i sådana mål om överprövning som har inletts
genom en ansökan till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
I tredje punkten finns en särskild övergångsbestämmelse i fråga om
ändringen i 20 kap. 17 §. Enligt denna ska de nya bestämmelserna inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
Enligt fjärde punkten ska den nya bestämmelsen om skadestånd i 20 kap.
21 § inte tillämpas på upphandlingar där tiden för att väcka talan om
skadestånd har gått ut vid lagens ikraftträdande.
Bestämmelserna motsvarar övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om offentlig upphandling, se kommentaren till dessa bestämmelser. Förslaget behandlas i avsnitt 12.

14.3

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner

11 kap.
1 a § En upphandlande myndighet eller enhet får inte låta en dom som meddelades
för mer än fem år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en leverantör enligt 1 §.

Paragrafen är ny och reglerar tidsgränsen vid uteslutning på grund av brott
enligt 1 §. Förslaget behandlas i avsnitt 11.
Paragrafen genomför delvis reglerna om tidsgränser artikel 38.10 i
LUK-direktivet. Paragrafen motsvarar 13 kap. 1 a § lagen om offentlig
upphandling, se kommentaren till den paragrafen.
4 a § En upphandlande myndighet eller enhet får inte låta händelser som inträffade för mer än tre år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en
leverantör enligt 4 §.

Paragrafen är ny och reglerar tidsgränsen vid uteslutning på grund av
sådana missförhållanden i leverantörens verksamhet som anges i 4 §. Förslaget behandlas i avsnitt 11.
Paragrafen genomför delvis reglerna om tidsgränser i artikel 38.10 i
LUK-direktivet. Paragrafen motsvarar 13 kap. 3 a § lagen om offentlig
upphandling, se kommentaren till den paragrafen.
15 kap.
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5 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en koncession
enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhandsannons. Detta
gäller dock inte vid direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som anges i
bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 §, om värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.
En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession ska
efterannonsera om upphandlingsresultatet i enlighet med 8 kap. 6 §. Myndigheten
eller enheten behöver dock inte efterannonsera om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

Paragrafen innehåller bestämmelser om annonsering av upphandlingar.
Förslaget behandlas i avsnitt 10.
Paragrafen motsvarar 19 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
16 kap.
5 a § Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska
handläggas skyndsamt.

Paragrafen är ny och anger att mål om överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals giltighet ska handläggas skyndsamt. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 a § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 b § En omständighet som den sökande leverantören åberopar till grund för sin
talan senare än två veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till
förvaltningsrätten, får beaktas av rätten endast om leverantören gör sannolikt att
den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om preklusion i mål om
överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet
i förvaltningsrätten. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 b § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 c § En omständighet som en part åberopar till grund för sin talan först i kammarrätten, får beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte har
kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas till grund för
att ett avtal ska få bestå vid en prövning enligt 14 §.

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om preklusion i mål om
överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet
i kammarrätten. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 c § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 d § Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§ gäller inte vid en överprövning av ett avtals
giltighet på yrkande av en leverantör enligt 7 §.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om undantag från preklusionsfristerna i 5 b och 5 c §§. Förslaget behandlas i 6.3.
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Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 d § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer
av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det
att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått
från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 6 §,
2. en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik har publicerat en annons enligt 15 kap. 5 §, eller
3. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en
sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 13 §.

I paragrafen regleras tidsfristerna för att ge in en ansökan om överprövning
av ett avtals giltighet. Förslaget behandlas i avsnitt 8.4.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
21 § En talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från det att
leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har
slutits mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör. Om
ett avtal har förklarats ogiltigt enligt 13 §, får dock en talan om skadestånd alltid
väckas inom ett år från den tidpunkt då avgörandet fick laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

I paragrafen anges inom vilken tid en talan om skadestånd enligt 16 kap.
20 § ska väckas vid allmän domstol. Förslaget behandlas i avsnitt 9.
Paragrafen motsvarar 20 kap 21 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 16 kap. 5 b–5 d §§ ska inte tillämpas i mål om överprövning
där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 16 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 16 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar som
uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått
förlorad enligt äldre föreskrifter.

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2022. De nya
bestämmelserna om preklusion i 16 kap. 5 b –5 d §§ ska dock, enligt andra punkten, inte tillämpas i sådana mål om överprövning som har inletts
genom en ansökan till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
I tredje punkten finns en särskild övergångsbestämmelse i fråga om ändringen i 16 kap. 17 §. Enligt denna ska de nya bestämmelserna inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
Enligt fjärde punkten ska den nya bestämmelsen om skadestånd i 16 kap.
21 § inte tillämpas på upphandlingar där tiden för att väcka talan om
skadestånd har gått ut vid lagens ikraftträdande.
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Förslaget behandlas i avsnitt 12. Bestämmelserna motsvarar övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till dessa bestämmelser.

14.4

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet

15 kap.
7 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt eller
ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet
senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingicks (efterannons).
Första stycket gäller inte
1. vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal, eller
2. om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

Paragrafen innehåller bestämmelser om efterannonsering av upphandlingar. Förslaget behandlas i avsnitt 10.
Paragrafen motsvarar 19 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
16 kap.
5 a § Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska
handläggas skyndsamt.

Paragrafen är ny och anger att mål om överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals giltighet ska handläggas skyndsamt. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 a § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 b § En omständighet som den sökande leverantören åberopar till grund för sin
talan senare än två veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till
förvaltningsrätten, får beaktas av rätten endast om leverantören gör sannolikt att
den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om preklusion i mål om
överprövning eller överprövning av ett avtals giltighet i förvaltningsrätten.
Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 b § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 c § En omständighet som en part åberopar till grund för sin talan först i kammarrätten, får beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte har
kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft giltig
ursäkt att inte göra det.
Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas till grund för
att ett avtal ska få bestå vid en prövning enligt 14 §.
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Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om preklusion i mål om
överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet
i kammarrätten. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 c § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
5 d § Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§ gäller inte vid en överprövning av ett avtals
giltighet på yrkande av en leverantör enligt 7 §.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om undantag från preklusionsfristerna i 5 b och 5 c §§. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 5 d § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer
av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det
att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått
från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 3 § eller ett
meddelande enligt 15 kap. 23 §,
2. en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik har publicerat en annons enligt 15 kap. 7 §, eller
3. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en
sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

I paragrafen regleras tidsfristerna för att ge in en ansökan om överprövning
av ett avtals giltighet. Förslaget behandlas i avsnitt 8.4.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
21 § En talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från det att
leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har
slutits mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör. Om
ett avtal har förklarats ogiltigt enligt 13 §, får dock talan om skadestånd alltid
väckas inom ett år från den tidpunkt då avgörandet fick laga kraft.
Om talan inte väcks i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

I paragrafen anges inom vilken tid en talan om skadestånd enligt 16 kap.
20 § ska väckas vid allmän domstol. Förslaget behandlas i avsnitt 9.
Paragrafen motsvarar 20 kap. 21 § lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till den paragrafen.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 16 kap. 5 b– 5 d §§ ska inte tillämpas i mål om överprövning
där ansökan har getts in till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 16 kap. 17 § ska inte tillämpas på upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.
4. Den nya lydelsen av 16 kap. 21 § ska tillämpas även på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd inte dessförinnan gått förlorad enligt äldre föreskrifter.

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2022. De nya
bestämmelserna om preklusion i 16 kap. 5 b –5 d §§ ska dock, enligt andra
punkten, inte tillämpas i sådana mål om överprövning som har inletts genom en ansökan till förvaltningsrätten före ikraftträdandet.
I tredje punkten finns en särskild övergångsbestämmelse i fråga om
ändringen i 16 kap. 17 §. Enligt denna ska den nya bestämmelsen inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
Enligt fjärde punkten ska den nya bestämmelsen om skadestånd i 16 kap.
21 § inte tillämpas på upphandlingar där tiden för att väcka talan om
skadestånd har gått ut vid lagens ikraftträdande.
Förslaget behandlas i avsnitt 12. Bestämmelserna motsvarar övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om offentlig upphandling, se
kommentaren till dessa bestämmelser.
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Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet Överprövning
av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)
Betänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Förslagen påverkar i första hand dels företag
som önskar delta i offentlig upphandling dels upphandlande myndigheter
eller enheter men också allmänheten i form av skattebetalare och avnämare
samt domstolar.
I kommittédirektiven nämns två olika strategier som utredningen bör undersöka i syfte att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Utredningen
ska finna sätt att komma till rätta med de problem som orsakas, både
samhällsekonomiskt och för berörda aktörer, av att upphandlingar stoppas
när de begärs överprövade i domstol. Den ena strategin innebär att man
försöker minska antalet ansökningar om överprövning genom antingen
ansökningsavgifter eller processkostnadsansvar. Den andra strategin innebär att man vidtar åtgärder som minskar de negativa konsekvenserna av att
en upphandling blir överprövad. En given utgångspunkt för utredningen är
att eventuella förändringar av regelverket inte får innebära att rättssäkerheten eftersätts.
Ansökningsavgift och processkostnadsansvar
Den strategi som innebär att man försöker minska antalet ansökningar om
överprövning genom antingen ansökningsavgifter eller processkostnadsansvar och därmed antalet stoppade upphandlingar har av utredningen inte
ansetts vara en framkomlig väg. Utredningen har därför inte föreslagit att
ansökningsavgifter eller processkostnadsansvar bör införas. I dag är det
dock i vissa situationer möjligt för en leverantör att genom skadestånd få
ersättning för sina processkostnader medan den upphandlande myndigheten/enheten aldrig kan få sina kostnader ersatta, vilket enligt utredningens
mening skapar en obalans mellan parterna. Utredningen föreslår därför en
regel som innebär att kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat
(processkostnader) som en part skäligen har behövt för att ta till vara sin
rätt i överprövningsmål inte utgör ersättningsgill skada. Utredningens avsikt
med den föreslagna regeln är att återställa balansen mellan parterna i
upphandlingsmål.
Strategin som innebär att man vidtar åtgärder som minskar de negativa
konsekvenserna av att en upphandling blir överprövad har av utredningen
ansetts vara en mera framkomlig väg.
Förlängd avtalsspärr
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Utredningen ska enligt direktiven överväga om den förlängda avtalsspärren
bör avskaffas. Om systemet skulle avskaffas måste domstolen enligt
utredningens mening i stället fatta ett interimistiskt beslut, där också i och
för sig en skadebedömning måste göras. Med beaktande av att det enligt
praxis råder stark presumtion för att meddela interimistiskt beslut att inte
låta upphandlingen fortgå anser utredningen att ett återinförande av regler
som innebär att förvaltningsrätten ska fatta interimistiskt beslut inte skulle
innebära att problemet med stoppade upphandlingar skulle minska nämnvärt. I stället kommer det att skapa merarbete för förvaltningsrätterna.

Utredningen föreslår därför att den förlängda avtalsspärren ska kvarstå i Bilaga 1
befintlig omfattning.
Pröva efter ogiltigförklaring eller efter avtal
Utredningen anser inte att man skulle vinna något i effektivitetshänseende
i upphandlingsprocessen om domstolen efter ogiltigförklaring sedan också
skulle pröva upphandlingen. Utredningen bedömer att något behov inte
heller finns av att vid en överprövningsprocess efter det att ett avtal har
slutits mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör,
vid sidan om möjligheten att ogiltigförklara avtalet, ge domstolarna möjlighet att förordna om att en upphandling ska göras om eller att ett beslut
om upphandling ska upphävas.
Preklusionsfrist m.m.
Utredningen har också i uppdrag att överväga om det ska införas en
preklusionsfrist innebärande att ansökan om överprövning som avser
brister i det konkurrensuppsökande skedet måste göras inom en viss tid vid
påföljd att frågan annars inte prövas. Utredningen har funnit att en renodlad sådan inte bör införas. Utredningen föreslår i stället en alternativ
lösning, den s.k. mellanvägen. Förslaget innebär att det införs en påtalandeskyldighet (mellanväg) för leverantörer avseende fel och brister innan
halva tiden för att lämna anbudsansökan eller anbud i upphandlingen löpt
ut. Genom den föreslagna regeln förstärks incitamenten till dialog mellan
leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter hellre än domstolsprocesser. Om dialog förs mellan parterna kan fel och brister uppdagas och
rättas till i ett tidigare skede vilket skulle kunna leda till att behovet av att
ansöka om överprövning minskar. Enligt utredningens mening borde
upphandlingsmålen i domstol bli mer renodlade till följd av den s.k. mellanvägen vilket borde leda till en bättre och effektivare process.
Som utredningen ser det borde upphandlingsprocessen vidare bli effektivare om processen koncentreras till underrätt. Utredningen har därför
föreslagit att en regel bör införas i upphandlingslagarna som innebär att en
part i kammarrätten till stöd för sin talan får åberopa en omständighet eller
bevis som inte lagts fram tidigare endast om parten gör sannolikt att
omständigheten eller beviset inte har kunnat åberopas vid förvaltningsrätten eller att parten annars haft giltig ursäkt att inte göra det.
Tidsfrist och direktupphandling
Utredningen föreslår att det ska införas en tidsfrist på 90 dagar för
förvaltningsrätternas handläggning och att det också ska införas ett
skyndsamhetskrav i författningstexten. Utredningen föreslår också att det
i författningstexten exemplifieras att en upphandlande myndighet/enhet
bör kunna förutse att en upphandling begärs överprövad och att överprövning sker i en instans. Överprövningar är en viktig del av rättssäkerheten
vid upphandlingar. Samtidigt innebär en överprövning att hela upphandlingsprocessen stannar upp, eftersom varken leverantören eller myndigheten/enheten kan vara säker på när och om kontraktet kan undertecknas.
De flesta överprövningar avgörs relativt snabbt men 25 procent av överprövningarna tar längre tid än tre månader för förvaltningsrätterna att
avgöra. I tre fjärdedelar av alla överprövningar slutar överprövnings-
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processen när förvaltningsrätten har fattat sitt slutliga beslut. En fjärdedel
av förvaltningsrättens avgörande överklagas till kammarrätt men det är dock
enbart cirka fem procent av förvaltningsrättens avgörande som sakprövas
i kammarrätt. I mindre än en procent av det totala antalet annonserade
upphandlingar sker således en sakprövning i två instanser.
Systemet med upphandlingar inklusive överprövningssystemet handlar,
som utredningen ser det, inte bara om att skydda den leverantör som anser
sig förfördelad under något stadium i upphandlingsförfarandet utan också
om att man ska kunna tillhandahålla varor och tjänster för allmänheten på
ett bra sätt. Konsekvensen av ett system där överprövningar stoppar upp
och fördröjer upphandlingar under en längre period drabbar ytterst allmänheten. En lång process kan exempelvis innebära att ett antal personer inte
får den livsnödvändiga medicin de skulle behöva.
Med de föreslagna författningsändringarna avseende en tidsfrist för förvaltningsrätternas prövning samt exemplifieringen av vad upphandlande
myndighet/enhet kunnat förutse vill utredningen göra upphandlingsprocessen mer förutsebar och i vissa fall göra överprövningstiden
betydligt kortare än tidigare. Leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter kan med de föreslagna ändringarna bättre planera sin verksamhet. Genom en bättre planering bör också möjligheterna till att göra en god
affär förbättras.
Om en ansökan om överprövning avslås i förvaltningsrätten och därefter
inte överklagas till högre instans bör kontrakt kunna slutas efter drygt tre
månader. Om en ansökan om överprövning inte stannar vid förvaltningsrättens avgörande eller inte avgjorts inom den tidsfrist som anges för
förvaltningsrättens prövning bör en upphandlande myndighet eller enhet
kunna tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering under
överprövningstiden och till dess att en ny upphandling kunnat genomföras
om övriga förutsättningar för synnerliga brådska är uppfyllda. Att en
upphandling begärs överprövad borde då inte få den konsekvensen att en
enskild individ inte kan få sitt behov tillgodosett på grund av att en
överprövning drar ut på tiden. Det blir också mer rättssäkert för företag att
ingå avtal med upphandlande myndighet eller enhet under överprövningstiden.
Tidsfrist för ansökan om upphandlingsskadeavgift
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Regeringen har tidigare ansett att den nuvarande tidsfristen för att ansöka
om upphandlingsskadeavgift är väl avvägd. Enligt utredningens mening
bör det därför komma fram skäl som medför att den bedömningen bör
frångås. Konkurrensverket har pekat främst på att den korta tiden får till
följd att Konkurrensverket sammanfattningsvis inte kan utreda och ansöka
om påförande av avgift i alla de fall där det kan anses vara påkallat. I sin
skrivelse har verket dock inte närmare redogjort för vilka alternativa
möjligheter att lösa frågan verket har utrett. Det finns t.ex. inte något
underlag som gör det möjligt att utreda om det problem som Konkurrensverket anser finnas skulle gå att åtgärda genom t.ex. omorganisation av
verksamheten eller omfördelning av resurser. Utredningen anser mot
bakgrund av det anförda att de argument som tidigare lagts fram emot en
tvåårig tidsfrist väger tyngre än de skäl som Konkurrensverket framfört för
en förlängning av tidsfristen. Utredningen föreslår därför ingen förändring av

reglerna. Frågan bör i stället hanteras som en fråga om resursfördelning inom Bilaga 1
Konkurrensverket.
Frist för väckande av talan om skadestånd
Enligt utredningens mening har det inte kommit fram några skäl som leder
till slutsatsen att fristen för att väcka talan om skadestånd bör förlängas.
Utredningen föreslår därför inte att fristen för att väcka talan om skadestånd
bör ändras. Däremot anser utredningen att den tidpunkt från vilken fristen
för att väcka talan om skadestånd ska räknas borde ändras för att vara
förenlig med unionsrätten.
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Sammanfattning av betänkandet Möjligt, tillåtet
och tillgänglig – förslag till enklare och
flexiblare upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål (2018:44)
Utredningens huvudsakliga uppdrag kan sammanfattande beskrivas med
att utredningen ska lämna förslag till lagstiftning i två delar. I den första
delen ska utredningen lämna förslag om hur reglerna i LOU och LUF om
upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster
som anges i lagarnas bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster)
kan göras enklare och flexiblare. De upphandlingarna regleras i 19 kap.
LOU och LUF. I betänkandet benämns dessa upphandlingar icke direktivstyrda upphandlingar. Utredningen ska vidare överväga om de regler som
utredningen föreslår för LOU och LUF också ska tas in i LUK och LUFS.
Denna del av uppdraget redovisas i betänkandets del 1.
I den andra delen av uppdraget ska utredningen överväga vilka åtgärder
som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämna förslag
till regler om ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för
den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader. Denna del
av uppdraget redovisas i betänkandets del 2. I betänkandets del 3 finns
överväganden som är gemensamma för de båda föregående delarna.

Del 1 – Ett enklare och flexiblare regelverk
Upphandlingsregler förr och nu
Sverige har under lång tid haft regler för upphandling. Den första lagen
som genomförde EU-rättsliga upphandlingsregler var 1992 års LOU.
Sedan den lagen har upphandlingslagarna blivit fler till antalet, och de har
kommit att innehålla ett allt mer omfattande regelverk. Detta gäller även
för den icke direktivstyrda regleringen, som allt sedan 1992 års LOU har
tagits in i särskilda kapitel i respektive upphandlingslag. I 19 kap. LOU
respektive LUF finns 34 paragrafer.
Det görs också många hänvisningar till andra bestämmelser i lagen. Det
finns hänvisningar till hela kapitel, delar av kapitel och enskilda paragrafer. Hänvisningarna finns främst samlade i en ”katalogparagraf” i kapitlets inledning men det görs även hänvisningar i flera av de följande
paragraferna i kapitlet.
I det senaste större lagstiftningsärendet genomfördes tre upp- handlingsdirektiv från 2014 genom att tre nya lagar beslutades – LOU och LUF,
som ersatte 2007 års LOU och LUF, och en helt ny lag, LUK. Lagrådet
ansåg då att den valda lagstiftningstekniken i 19 kap. LOU och LUF gör
regleringen svåröverskådlig och otymplig. Utredningen instämmer i
Lagrådets synpunkter.
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Ett sätt att förenkla de icke direktivstyrda upphandlingarna kan vara att
lämna dem oreglerade, eller helt eller delvis undanta sådana upphandlingar
från upphandlingslagarna.
Utredningen anser emellertid att såväl samhällsekonomiska aspekter
som enskilda leverantörers intressen starkt talar för att de icke direktivstyrda upphandlingarna även fortsättningsvis bör vara reglerade. Ett
grundläggande regelverk behövs för att tillgodose allmänhetens och leverantörernas krav på insyn och förutsebarhet i upphandlingar. Vidare talar
rättssäkerhetsskäl samt det övergripande intresset att minska risken för
korruption för att det ska finnas regler som styr hur konkurrensutsättning
ska genomföras vid de aktuella upphandlingarna.
Ett nytt regelverk bör vara enklare till såväl utformning som innehåll.
En målsättning bör vara att möjliggöra för upphandlande myndigheter och
enheter och leverantörer att göra goda och sunda affärer med varandra.
Regelverket bör utgå från de grundläggande principerna för upphandling
och ange ramarna för de upphandlande myndigheternas och enheternas
handlingsutrymme, samtidigt som det innehåller nödvändiga skyddsregler
för leverantörerna.
En målsättning bör också vara att inom respektive lag ha så få olika
regelsystem och nivåer som möjligt, för att undvika gränsdragningsproblem och tvister.
Utredningen anser att det förenklade regelverket för den icke direktivstyrda upphandlingen bör arbetas in i befintliga upphandlingslagar.
Utredningen förordar således inte alternativet att den icke direktivstyrda
upphandlingen regleras i en eller flera separata lagar.
Utredningen anser däremot att om lagarna disponerades i avdelningar
skulle det kunna ge tydligare, mer överskådliga och mer lättillgängliga
lagar. En sådan disposition är enligt utredningen mycket lämplig just för
rättsområdet upphandlingsrätt, som så utpräglat består av olika regelsystem och nivåer, vilka delvis ska tillämpas separat, delvis gemensamt.
Utredningen har dock valt att inte lägga fram sitt förslag i den formen, bl.a.
av tidsskäl. Det förslag som utredningen lägger innebär alltså att de förenklade icke direktivstyrda reglerna arbetas in i lagarna med bibehållen struktur.
Principiella utgångspunkter för utredningens förslag
Utredningen har utformat sina författningsförslag med följande principiella utgångspunkter.
· Det finns en mängd andra regler, utöver upphandlingsreglerna, som
styr och påverkar hur upphandlande myndigheter och enheter samt
deras anställda får och kan agera i upphandlingar.
· Den absoluta merparten av de upphandlande myndigheterna och enheterna vill göra rätt, och vill söka upp konkurrens för att få till stånd en
sund och god affär.
· Den absoluta merparten av leverantörerna till offentlig sektor strävar
efter en sund och god affär.
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Upphandlingsregler i några andra stater
Utredningen har undersökt hur den icke direktivstyrda upphandlingen är
reglerad i ett flertal EU- och EES-stater. Utredningen kan konstatera att
det inte finns någon enhetlighet i regleringen de undersökta staterna
emellan. Tvärtom är det påfallande hur stor variation som uppvisas, redan
vid en jämförelse mellan de valda lösningarna i våra nordiska grannländer.
Det kan antas att en betydande del av den samlade upphandlingen inom
EU och EES-området genomförs med tillämpning av dessa olika regelverk. Om ökad enhetlighet kunde uppnås, borde det kunna gynna och öka
den gränsöverskridande handeln inom unionen. Vägen dit synes emellertid
vara lång.
Däremot går det att hämta inspiration från andra stater. Utredningen har
i detta avseende särskilt funnit regleringen i Norge intressant, såväl när det
gäller författningarnas innehåll som hur författningarna är strukturerade.
Även Finland och Danmark har lösningar som är intressanta.

Andra regler som har betydelse för upphandling
Utredningen har inventerat och översiktligt beskrivit vilka regler utöver
själva upphandlingsreglerna som de upphandlande myndigheterna och
enheterna har att följa när de genomför sina upphandlingar. Utredningen
konstaterar att det finns en mängd sådana bestämmelser. Olika regler
gäller emellertid för olika kategorier av upphandlande myndigheter och
enheter. Tillämpning av de olika bestämmelserna aktualiseras också vid
olika stadier av en upphandlingsprocess och tar sikte på olika aspekter av
organisationens verksamhet. Utredningen konstaterar att många av dessa
regler delvis överlappar dem som återfinns i upphandlingslagstiftningen.
En annan reflektion i denna del är att många av de krav på offentlig
verksamhet som redovisas ovan i det praktiska upphandlingsarbetet har
fått stå tillbaka för de mer detaljerade kraven som återfinns i upphandlingslagstiftningen. Likaså står de krav som följer av andra regelverk än
upphandlingslagstiftningen sällan i förgrunden när den regleringen av den
offentliga upphandlingen diskuteras. En del av de krav som utredningen
beskriver ovan utgör förvisso mer allmänna målsättningsstadganden än
rättsregler avsedda att tillämpas det i dagliga upphandlingsarbetet eller
(över)prövas i domstol.

Ett regelverk som motverkar korruption
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Det har inte ingått i utredningens uppdrag att göra någon övergripande
översyn av upphandlingsreglerna ur korruptionssynpunkt. Utredningens
utgångspunkt är emellertid att översynen av de nationella upphandlingsreglerna inte ska medföra sådana förändringar som kan innebära att risken
för korruption i sådana upphandlingar ökar. Den offentliga upphandlingen
framstår som ett riskområde för korruption, även om omfattningen av
sådan korruption är svår att få någon närmare uppfattning om.
Utredningens slutsats i denna del är att korruption i offentliga upphandling främst bör motverkas på andra sätt än genom regelreformering.
Utredningen framhåller att det är av vikt att offentlig sektor aktivt verkar

för att förbättra bilden av den offentliga upphandlingen i allmänhet och Bilaga 2
dess motståndskraft i synnerhet – och detta oavsett hur stort problemet
med korruption i offentlig upphandling faktiskt är. Utredningen konstaterar vidare att regelförenkling i sig kan motverka riskerna för korruption i
offentlig upphandling genom att minska incitamentet till överträdelse av
regelverket.

Bestämt gränsöverskridande intresse
Att upphandlingar under tröskelvärden inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv innebär inte att de alltid faller utanför unionsrätten. EUdomstolen har nämligen utvecklat ett antal grundläggande principer som i
vissa fall gäller också för sådana upphandlingar. Dessa principer är direkt
grundade på EUF-fördragets bestämmelser och principer, särskilt principerna om likabehandling och icke-diskriminering, och den därav följande
skyldigheten att lämna insyn. Principerna ska iakttas i upphandlingar när
kontraktet är av ett bestämt gränsöverskridande intresse. Med detta förstås
att upphandlingen kan vara av intresse för en leverantör som är etablerad i
en annan medlemsstat.
Utredningen anser att det inte behövs några regler i lagarna om fall då
kontrakt är av bestämt gränsöverskridande intresse, med ett undantag.
Undantaget är nödvändigt då utredningen föreslår att en nationell princip
ska gälla för direktupphandlingar, i stället för som i dag de EU-rättsliga
grundläggande principerna för upphandlingar. För det fall att ett kontrakt
som ska direktupphandlas är av ett bestämt gränsöverskridande intresse,
måste det emellertid finnas en regel som anger att de EU-rättsliga
principerna ska gälla. I den regeln bör dock det abstrakta begreppet bestämt gränsöverskridande intresse inte användas. I stället bör regeln mer
konkret ange att om upphandlingen kan vara av intresse för någon leverantör som är etablerad i en annan medlemsstat eller EES-stat, ska den genomföras i enlighet med de grundläggande principerna.
Några särskilda regler utöver detta behövs dock inte. Enligt utredningen
bör en förenklad lagstiftning nämligen kunna utformas med utgångspunkt
från två förhållanden. Dels att ett bestämt gränsöverskridande intresse normalt inte finns för direktupphandlade kontrakt, dels att i de fall det faktiskt
finns ett sådant intresse har den upphandlande myndigheten eller enheten
normalt vetskap om detta. Det ligger då – även utan uttryckliga regler – i
myndighetens eller enhetens intresse att se till att utforma upphandlingen
utifrån detta, t.ex. i fråga om att offentliggörandet bör ske på ett sådant sätt
att de utomlands etablerade leverantörerna ges möjlighet att informeras om
upphandlingen.

Principer för upphandling
Utredningen anser att för sådan icke direktivstyrd upphandling som ska
annonseras ska de EU-rättsliga grundläggande principerna för upphandling gälla även fortsättningsvis.
När en upphandlande myndighet eller enhet använder
direktupphandling, och upphandlingen inte kan vara av intresse för någon
leverantör etablerad i annan EU- eller EES-stat, ska dock en nationell
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princip gälla. Principen innebär att de konkurrensmöjligheter som finns
ska utnyttjas. Kostnaderna för att genomföra upphandlingen ska dock stå
i rimlig proportion till upphandlingens uppskattade värde. Den
upphandlande myndigheten ska även genomföra upphandlingen på ett
sakligt och opartiskt sätt.
Genom den föreslagna principen för direktupphandlingar uppnås enligt
utredningen en rimlig balans mellan å ena sidan intresset av att inköp görs
efter en tillräckligt omfattande konkurrensutsättning och å andra sidan de
upphandlande myndigheternas och enheternas, och de berörda leverantörernas, intresse av effektivitet och flexibilitet. Det ligger i sakens natur
att det normalt bör ställas högre krav på omfattningen av det konkurrensuppsökande arbetet ju högre värde direktupphandlingen har.

Upphandlingens utformning
Utredningen anser att såväl utformningen som tillämpningen av det icke
direktivstyrda upphandlingsregelverket bör kunna vila på synsättet att allt
som – inom ramen för de grundläggande principerna – är möjligt, tillåtet
och tillgängligt genom den tämligen utförliga regleringen på det direktivstyrda området är möjligt, tillåtet och tillgängligt också vid upphandlingar
på det icke direktivstyrda området. Det behövs inte detaljerade bestämmelser i lagen som anger detta.
Sådana upphandlingar som inte på grund av värdet eller av andra skäl
får direktupphandlas, ska även fortsättningsvis konkurrensutsättas genom
annonsering i en allmänt tillgänglig databas.
De upphandlande myndigheterna och enheterna ska vara fria att utforma
förfarandet vid upphandling. De ska då också fritt kunna använda sig av
olika metoder för upphandling, som exempelvis ramavtal eller dynamiska
inköpssystem. Allt under förutsättning att de grundläggande principerna
för upphandling iakttas.
En viktig förutsättning för att de upphandlande myndigheterna och enheterna ska kunna ges detta handlingsutrymme är att myndigheten eller
enheten tydligt informerar i upphandlingsdokumenten i varje upphandling
om hur upphandlingen ska genomföras. På så sätt ges leverantörerna möjlighet att bedöma om en upphandling är affärsmässigt intressant. Det gör
det också möjligt för såväl leverantörer som tillsynsmyndigheten att
reagera för det fall genomförandet av en upphandling i något avseende
skulle strida mot de grundläggande principerna för upphandling.

Dialog i upphandlingar
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Vid utredningens externa kontakter har företrädare för såväl upphandlande
myndigheter och enheter som leverantörer i princip genomgående hållit
fram det otillfredsställande i att det är så begränsade möjligheter att tillåta
ändringar av brister i anbud med nuvarande bestämmelser om rättelse av
fel, förtydligande och komplettering och den stränga praxis som finns
kring bestämmelserna. Utredningen har därför ägnat denna fråga särskild
uppmärksamhet.
Utredningen föreslår en bestämmelse om dialog i upphandlingar, som är
inspirerad av norska bestämmelser om detta. Syftet är bl.a. att lagstiftning-

en ska möjliggöra rättelser och kompletteringar av anbud och anbuds- Bilaga 2
ansökningar när så kan ske utan att de grundläggande principerna för upphandling träds för när. Inlämnade anbud och anbudsansökningar i upphandlingar uppvisar ofta brister av olika slag. Det är enligt utredningen
nödvändigt att lagstiftningen förhåller sig till denna realitet.

Förfarandebestämmelser för icke-direktivstyrd
upphandling
Utöver bestämmelser om upphandlingens utformning (val av förfarande,
annonsering och upphandlingsdokumentens innehåll), samt den föreslagna
bestämmelsen om dialog i upphandlingar, behövs det vissa förfarandebestämmelser för att ge ramar för de upphandlande myndigheternas och
enheternas handlingsutrymme, och nödvändigt skydd för leverantörerna.
Ramarna för de upphandlande myndigheternas och enheternas handlingsutrymme ges genom bestämmelser om kommuniceringsformer, tidsfrister, skyldighet att informera om vissa beslut och en skyldighet att
dokumentera upphandlingen.
När det gäller kommuniceringsformer ska förfarandet alltjämt som huvudregel vara skriftligt. Utredningen anser dock att muntlig kommunikation
ska kunna användas som ett komplement i en upphandling när myndigheten eller enheten bedömer det som lämpligt och om den dokumenterar
sådana uppgifter som är av betydelse för upphandlingen. Det innebär en
viss lättnad och framför allt en enklare regel än i dag. Utredningen anser
vidare att det varken är lämpligt eller behövligt med en regel som påbjuder
att kommunikation ska ske med användning av allmänt tillgängliga elektroniska medel.
I fråga om tidsfrister för att lämna in anbud och anbudsansökningar har
utredningen övervägt att föreslå en skärpning, med hänsyn till vad utredningen erfarit om att många leverantörer upplever att dessa frister många
gånger sätts alltför kort. Utredningen har emellertid stannat för att det i
nuläget inte behövs någon skärpning och att regeln alltså fortfarande ska
föreskriva att anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att
komma in med ansökningar respektive anbud.
Som skyddsregler för leverantörer föreslår utredningen bestämmelser
om rätten för leverantörer att få lämna anbud i grupp, och rätten för leverantörer att åberopa andra företags kapacitet. Vidare föreslås bestämmelser
om en skyldighet för de upphandlande myndigheterna och enheterna att
kommunicera med en deltagande leverantör i vissa fall – nämligen inför
ett eventuellt beslut om uteslutning på grund av bristande lämplighet, och
när myndigheten eller enheten överväger att utesluta ett anbud på grund av
att det är onormalt lågt.
I fråga om bestämmelsen om onormalt låga anbud anser utredningen
således att det inte, till skillnad från i dag, bör finnas en författningsreglerad skyldighet för de upphandlande myndigheterna och enheterna att
agera om ett anbud förefaller vara onormalt lågt. Det ligger nämligen i
myndighetens eller enhetens eget intresse att göra det. Detta är en tillräcklig garanti för att så också sker när det är befogat. De upphandlande
myndigheterna och enheterna kan anförtros att göra denna bedömning. En
föreskriven skyldighet kan däremot ge upphov till utdragna överpröv-
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ningar i frågan om myndigheten eller enheten gjorde en felaktig bedömning när den ansåg att skyldigheten inte inträdde. Av samma skäl bör det
inte heller föreskrivas någon skyldighet för de upphandlande myndigheterna och enheterna i fråga om förkastande av onormalt låga anbud.

Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda
tjänster
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De sociala tjänsterna och de andra särskilda omfattas bara av ett fåtal regler
i direktiven, det s.k. enklare systemet. De har också ett eget tröskelvärde –
750 000 euro i LOU-direktivet (cirka 7,1 miljoner kronor) och 1 000 000
euro i LUF-direktivet (cirka 9,4 miljoner kronor). Dessa tjänsterna anges i
bilaga 2 till LOU och LUF och regleras i lagarnas 19 kap.
Det rör sig främst om sådana tjänster som i direktivens skältexter kallas
personliga tjänster, t.ex. vissa sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster
samt utbildningstjänster. Dessa tjänster har på grund av sin natur fortfarande en begränsad gränsöverskridande dimension. Detta gäller också för
vissa andra, särskilda tjänster, som därför också omfattas av det enklare
systemet, exempelvis hotell- och restaurangtjänster, vissa juridiska tjänster, räddningstjänster samt undersöknings- och bevakningstjänster.
Regeringen har i prop. 2017/18:158 lämnat förslag om särskilda regler
i LOU för upphandling av välfärdstjänster – hälso- och sjukvårdstjänster,
sociala tjänster och utbildningstjänster. Dessa tjänster är en del av de sociala tjänster och särskilda tjänster som omfattas av utredningens uppdrag och
förslag.
Utredningen föreslår att alla sociala tjänster och särskilda tjänster ska
regleras på samma sätt, dvs. utan någon åtskillnad mellan exempelvis välfärdstjänster och andra tjänster. Utredningen föreslår också att reglerna ska
tas in i både LOU och LUF.
Upphandlingar över tröskelvärdet ska göras enligt de föreslagna
reglerna för annonspliktiga upphandlingar, med vissa särskilda regler som
följer av krav i direktiven, framför allt beträffande annonsering på unionsnivå.
Upphandlingar under tröskelvärdet ska enligt utredningens förslag få
göras med användning av direktupphandling. De upphandlande myndigheterna och enheterna ska då iaktta den nationella principen om konkurrensutsättning.
De viktigaste skillnaderna mellan utredningens förslag och förslagen i
nämnda proposition beträffande upphandling av välfärdstjänster enligt
LOU är att det genom utredningens förslag om direktupphandling inte görs
obligatoriskt att annonsera upphandlingarna i en allmänt tillgänglig databas. Det blir alltså upp till den upphandlande myndigheten att själv avgöra
hur konkurrensutsättning bäst sker i varje upphandling. Som nyss nämnts
ska upphandlingen också genomföras med iakttagande av en nationell
princip som innebär ett krav att ta tillvara konkurrensen i rimlig utsträckning. Enligt regeringens förslag ska några principer i motsvarande fall inte
gälla vid genomförandet av upphandlingen.
Utredningen anser att dess förslag är ändamålsenligt och innebär en
rimlig balans mellan intresset av en flexibel reglering och intresset av att
konkurrensutsättning sker i tillräcklig omfattning. Förslaget ger goda

förutsättningar för små och lokala företag samt idéburna aktörer att, trots Bilaga 2
deras ofta begränsade administrativa resurser, delta i upphandlingarna
samt att faktiskt också erhålla de kontrakt det är fråga om.

Direktupphandling
Enligt utredningens förslag ska direktupphandlingsgränserna anges i
lagarna i nominella belopp. Gränsen ska bestämmas till 600 000 kronor
vid upphandling som omfattas av LOU och 1 100 000 kronor vid upphandling som omfattas av LUF. Direktupphandling ska få användas i samma
utsträckning som enligt gällande lagar.
Utredningen förslår vidare en ny bestämmelse om täckningsköp –
direktupphandling i samband med överprövning. Bestämmelsen innebär
ökade möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att lösa
akuta behov av inköp, som har uppstått till följd av att en upphandling är
överprövad i domstol och därför stoppad. Av unionsrättsliga skäl måste
dock tillämpningen begränsas på så sätt att värdet av upphandlingen inte
får överstiga tillämpligt tröskelvärde.
Direktupphandlingar ska dokumenteras, på samma sätt som tidigare.
Utredningen föreslår dock, av förenklingsskäl, att den nuvarande nedre
gränsen för dokumentationskravet om 100 000 kronor tas bort.

Rätten att ansöka om överprövning
Utredningen anser att leverantörers rätt att ansöka om överprövning av
upphandlingar och av avtals giltighet vid icke direktivstyrd upphandling
ska vara oförändrad. Rättsläget ska vara oförändrat även beträffande i
vilka fall allmän förvaltningsdomstol får besluta om upphandlingsskadeavgift.

LUFS ska ändras, men inte LUK
Utredningen bedömer att det är både möjligt och lämpligt att införa motsvarande regler som föreslås för LOU och LUF i LUFS. Vissa skillnader
är dock nödvändiga och motiverade av att LUFS reglerar upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet och därför har särskilda direktivstyrda regler om undantag från upphandlingsskyldighet i vissa fall. Vidare är tjänster
i LUFS alltjämt indelade i s.k. A- och B-tjänster – i LUFS finns alltså inte
det enklare system för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda
tjänster som infördes genom 2014 års LOU-, LUF- och LUK-direktiv.
När det gäller LUK föreskriver regleringen för icke direktivstyrd upphandling i 15 kap. LUK endast ett minimum av bestämmelser. Utredningen anser att det inte finns skäl att föreslå ändringar beträffande den
lagen i syfte att förenkla eller öka flexibiliteten.

Följdändringar i MBL
Utredningen anser att det är en förbryllande ordning, enligt nuvarande
regler i MBL, att utrymmet för den fackliga vetorätten är mindre vid upp-
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handlingar på det direktivstyrda området än vad det är vid upphandlingar
på det icke direktivstyrda området.
Den fackliga vetorätten bör kunna grundas på omständigheter som medför att en leverantör ska eller får uteslutas, vid upphandlingar både på det
direktivstyrda och icke direktivstyrda området. I alla händelser anser utredningen att utrymmet för den fackliga vetorätten bör vara detsamma,
oavsett om upphandlingen är direktivstyrd eller inte.

Del 2 – Vissa regler om överprövningsmål
Fakta om överprövningar
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Av tillgänglig statistik kan utläsas att antalet överprövade upphandlingar
har varit relativt konstant under flera år, och andelen överprövade upphandlingar har till och med minskat något under samma tid. Enligt Domstolsverkets prognos kommer det komma in ungefär 3 300 överprövningsmål per år under de närmaste åren. Utredningen konstaterar att det knappast finns anledning att utgå från att antalet överprövningsmål eller
överprövade upphandlingar kommer att öka under överskådlig tid. Tillgängliga uppgifter tyder enligt utredningen snarare på motsatt utveckling.
Detta skulle givetvis kunna komma att förändras om konjunkturen skulle
vika eftersom fler företag då kan förväntas intressera sig för och delta i
offentliga upphandlingar. Utredningen noterar att statistiken även påverkas av hur målen registreras av domstolarna.
Utredningen konstaterar vidare i den utsträckning antalet överprövningsmål i Sverige verkligen är högre än i andra medlemsstater, vilket i
vart fall statistiken från kommissionen tyder på, är det sannolikt en rad
omständigheter som bidragit till denna situation. Frånvaron av såväl
processkostnadsansvar som avgifter för överprövning har sannolikt
bidragit till att den ekonomiska tröskeln för en leverantör att begära
domstolsprövning i Sverige är lägre än i många andra länder. Vidare är
Sverige i dag ett land där en betydande del av det offentligas verksamhet
kommit att utföras av privata utförare. Detta förhållande kan även ha fått
till följd att fler leverantörer uppmärksammar inte bara de affärsmöjligheter offentlig sektor erbjuder utan även nyttjar möjligheterna till överprövning av de beslut som påverkar dessa affärsmöjligheter. Utredningen
vill också lyfta fram betydelsen av den svenska offentlighetsprincipen,
som i upphandlingsärenden sannolikt bidrar till att leverantörer uppmärksammar fler fel och brister i upphandlingar än i andra medlemsstater. Därtill har sannolikt affärskultur och synen på relationen mellan offentlig och
privat sektor i de olika medlemsstaterna bidragit till systemen har utformats på olika sätt och nyttjas i olika utsträckning.
Utredningen konstaterar vidare att överprövningsmålen naturligtvis
medför kostnader för de allmänna förvaltningsdomstolarna, för upphandlande myndigheter och enheter och för leverantörer. Domstolsverket har
uppskattat styckkostnaderna för handläggningen av överprövningsmål till
12 361 kronor i förvaltningsrätt, 11 691 kronor i kammarrätt och 18 463
kronor i Högsta förvaltningsdomstolen. Utredningen har vidare utifrån tillgängliga siffror uppskattat snittkostnaden för ett överprövningsmål till
cirka 23 000 kronor för den upphandlande myndigheten eller enheten och

cirka 60 000 kronor för en leverantör. Uppskattningarna är emellertid för- Bilaga 2
knippade med stora osäkerheter och varierar dessutom givetvis mellan
olika mål.

Ett processkostnadsansvar i överprövningsmål
Utredningen lämnar enligt sina direktiv ett lagförslag om ett processkostnadsansvar i överprövningsmål och anser att ett sådant bör införas i alla
fyra upphandlingslagar.
Ett processkostnadsansvar skulle innebära ett betydande incitament för
leverantörer att tänka igenom sitt beslut att ansöka om överprövning. Det
kan stimulera en utveckling mot att leverantörerna väljer alternativa sätt
att komma till rätta med upplevda fel och brister i upphandlingarna. Ett
sådant alternativ kan vara att vända sig till den upphandlande myndigheten
eller enheten innan tilldelningsbeslut har meddelats och påpeka felen och
bristerna. En konstruktiv dialog i tidiga skeden av upphandlingarna är
positiv för alla inblandade aktörer.
Ett ömsesidigt processkostnadsansvar skulle även återställa den processuella balansen mellan parterna genom att båda parter då kan få ersättning
för sina kostnader om de vinner målen. För närvarande är denna möjlighet
öppen endast för leverantörer (se NJA 2013 s. 762). För att kunna utnyttja
denna möjlighet måste leverantören emellertid föra talan om skadestånd i
allmän domstol. Utredningen anser att det finns en processekonomisk fördel i att alla frågor om ersättning för kostnaderna i överprövningsmål
prövas där de har uppkommit, och inte i allmän domstol.
Det är slutligen viktigt att framhålla att införandet av ett processkostnadsansvar även kan stärka rättssäkerheten för leverantörer, genom att de
får bättre möjligheter att få ersättning för sina processkostnader i de fall de
vinner framgång med sin talan. Denna konsekvens får särskild vikt om
Överprövningsutredningens förslag, att möjligheten för leverantörer att få
skadestånd för sina processkostnader ska tas bort, leder till lagstiftning.
Det förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Enligt utredningens förslag får rätten, enligt vad som är skäligt, förordna
att förlorande part ska ersätta vinnande parts kostnader i mål om överprövning av en upphandling och mål om överprövning av ett avtals giltighet.
Regleringen av processkostnadsansvaret omfattar även tredje parts rätt till
ersättning för kostnader liksom tredje parts skyldighet att ersätta motpartens kostnader i målen. Processkostnadsansvaret införs genom nya bestämmelser i samtliga fyra upphandlingslagar.
De kostnader som kan ersättas i överprövningsmål är parts skäliga kostnader för förberedande och utförande av talan i målet, inklusive kostnad
för partens arbete och tidspillan samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska även innefatta så kallad dröjsmålsränta enligt räntelagen.
De kostnader som ska vara ersättningsgilla i överprövningsmål ska därmed
i princip vara desamma som ersätts i tvistemål som handläggs enligt RB.
Utredningen föreslår även att det införs en regel om att en parts ombud
eller biträde ska kunna göras solidariskt ansvarig med parten för motpartens kostnader i överprövningsmål.
Utredningen anser vidare att rätten på yrkande av en upphandlande myndighet eller enhet ska kunna förordna att en utländsk medborgare eller en
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utländsk juridisk person som ansöker om överprövning av en upphandling
eller av ett avtals giltighet ska ställa säkerhet för de rättegångskostnader
som denne genom avgörandet i målet kan bli skyldig att betala. Utredningen förslår därför att lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande
att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska ändras i enlighet med detta.

En avgift för att ansöka om överprövning
Utredningen föreslår i enlighet med sina direktiv att det införs en avgift i
mål om överprövning av en upphandling och överprövning av ett avtals
giltighet i samtliga fyra upphandlingslagar. Utredningen anser att övervägande skäl talar för införandet av en sådan avgift.
En avgift kan stimulera en utveckling mot en ökad dialog i upphandlingarna genom att leverantörerna styrs mot att föra fram sina synpunkter
direkt till den upphandlande myndigheten och enheten under upphandlingens gång, i stället för att vända sig till domstol i ett sent skede av förfarandet. En avgift av den storlek som utredningen föreslår bör också få den
avsedda och önskade effekten att leverantörerna ”tänker till en gång extra”
innan de beslutar sig för att ansöka om överprövning. Samtidigt är beloppet så pass lågt satt att avgiften är överkomlig även för små företag. Rättssäkerheten för de företagen hotas därför inte. Sammantaget bedömer utredningen att en ansökningsavgift om 7 500 kronor skulle leda till färre överprövningsmål utan en försämrad rättssäkerhet.
Avgiften ska betalas av leverantören innan rätten inleder handläggningen av målet, men betalning av avgiften ska inte vara ett villkor för att den
förlängda avtalsspärren ska börja löpa. Om avgiften inte betalas i samband
med att målet inleds ska rätten, ska rätten förelägga sökanden att erlägga
ansökningsavgiften. Rätten ska avvisa en ansökan om överprövning om
inte sökanden följer ett föreläggande att betala ansökningsavgiften. Utredningen anser att det inte ska gälla någon tiodagarsfrist om rätten avvisar
ansökan på den grund att ansökningsavgift inte har betalats efter föreläggande. Ett beslut om avvisning på grund av utebliven ansökningsavgiften kan överklagas med stöd av befintliga bestämmelser i FPL. Om
en förvaltningsrätt överlämnar en ansökan till en annan förvaltningsrätt
ska ansökningsavgiften tas ut av den förvaltningsrätt till vilken ansökan
överlämnats.
Utredningen har övervägt olika alternativ till utformning av avgiften,
men anser att avgiften ska utgöras av ett fast belopp. Ansökningsavgiften
ska fastställas i förordning och ska vara 7 500 kronor. Avgiften ska tillfalla
statskassan.
Utredningen anser att det inte ska krävas någon avgift för överklagande
till högre instans i överprövningsmål.
Om det införs ett processkostnadsansvar i överprövningsmål ska detta
även omfatta ansökningsavgiften, som alltså utgör en ersättningsgill
processkostnad.
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Utredningen har övervägt två ytterligare åtgärder som skulle kunna minska
antalet överprövningsmål eller i vart fall minska de negativa konsekvenserna av att en upphandling blir överprövad.
Utredningen konstaterar att varje åtgärd från förvaltningsdomstolarna
som kan öka förutsebarheten angående när ett avgörande i ett överprövningsmål kan förväntas har stor betydelse för parterna i målet och övriga
intressenter. Utredningen anser dock att det inte bör införas en uttrycklig
skyldighet för förvaltningsdomstolarna att upprätta tidsplaner i överprövningsmål.
Utredningen anser vidare att förvaltningsdomstolarna har ett stort ansvar
för aktiv materiell processledning i överprövningsmål, ett ansvar som
dessutom blir av än större vikt om ett processkostnadsansvar införs.
Utredningen anser däremot att domstolarnas ansvar i detta avseende för
närvarande inte bör förtydligas genom lagstiftning.

Del 3 – Gemensamma överväganden
Ikraftträdande
Utredningen föreslår att samtliga författningsförslag ska träda i kraft den
1 juli 2019. Vad gäller de föreslagna förändringarna av förfarandereglerna
i upphandlingslagarna kommer bör dessa att kunna tillämpas i upphandlingar som påbörjas från och med denna dag.
Vad gäller förslagen om att införa en ansökningsavgift och ett
processkostnadsansvar i överprövningsmål ska dessa tillämpas i mål vid
de allmänna förvaltningsdomstolarna som har inletts vid en förvaltningsrätt från och med tidpunkten för ikraftträdande. För tillämpningen av dessa
bestämmelser saknar det således betydelse när upphandlingen har påbörjats eller när avtalet har ingåtts. En leverantör som den 1 juli 2019 ansöker om överprövning av en upphandling eller ett avtal ska betala en ansökningsavgift, och rätten ska tillämpa bestämmelserna om processkostnadsansvar i sådana mål.

Konsekvenser
Utredningen bedömer att förslagen som syftar till ett enklare och flexiblare
regelverk för de icke direktivstyrda upphandlingarna ger flera positiva
effekter och saknar egentliga negativa effekter. Flera av de föreslagna
förändringarna av regelverket, till exempel de förenklade reglerna för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, kommer sannolikt
att få mindre betydelse för statliga myndigheter än för kommuner och
landsting. De ökade möjligheterna till direktupphandling av sådana tjänster bedöms även kunna underlätta för lokala, små företag och idéburna
organisationer att delta i upphandlingarna och erhålla kontrakt.
Förslagen avseende ansökningsavgifter och processkostnadsansvar i
överprövningsmål skulle kunna minska antalet överprövningsmål, vilket
har övervägande positiva effekter för staten, kommuner och landsting men
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kan förväntas få såväl negativa som positiva effekter för företagen, särskilt
små företag.

Betänkandets (SOU 2015:12) lagförslag

Bilaga 3

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
dels att 4 kap. 5 §, 16 kap. 6, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 16 kap. 6 a § av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
4 kap.
5 §8
En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om
1. det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några
lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats
väsentligt,
2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på
grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller
3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den
upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid
öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering.
Exempel på en omständighet
enligt första stycket 3 som kunnat
förutses av den upphandlande
myndigheten är att upphandlingen
begärs överprövad och att överprövning sker i en instans.
Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande myndigheten i en rapport till kommissionen redovisa sådana ärenden där
bestämmelserna i första stycket 1 har tillämpats av myndigheten.
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Överprövning av en upphandling
16 kap.
2 §9
Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande
principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och
detta har medfört att leverantören har lidit skada eller kan komma att lida
skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får
avslutas först sedan rättelse har gjorts.
Om en överträdelse enligt första
stycket avser fel eller brist som
finns innan halva tiden för att
lämna anbudsansökan eller anbud
i upphandlingen har löpt ut, ska
rätten besluta om ingripande
endast om leverantören visat att
anmärkning mot felet eller bristen
gjorts hos den upphandlande
myndigheten eller hos allmän
förvaltningsdomstol i ett mål om
överprövning. Anmärkning ska ske
innan halva tiden för att lämna
anbudsansökan eller anbud har
gått, dock får anmärkning alltid
göras inom tio dagar från det att
leverantören fick kännedom eller
borde ha fått kännedom om felet
eller bristen.
Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits
mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör.
Mål om överprövning av upphandling ska handläggas skyndsamt.
Om inte synnerliga hinder finns
ska förvaltningsrätten avgöra mål
om överprövning av upphandling
innan det att 90 dagar har gått från
det att ansökan om överprövning
kom in till rätten.
6a§
En part får i kammarrätten till
stöd för sin talan åberopa en omständighet eller ett bevis som inte
lagts fram tidigare endast om
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1. parten gör sannolikt att om- Bilaga 3
ständigheten eller beviset inte kunnat åberopas vid förvaltningsrätten, eller
2. parten annars haft giltig ursäkt
att inte göra det.

Skadestånd
20 §10
En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna
lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller
anbudsgivare som har deltagit i en offentlig upphandling och som har haft
kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om
åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans
eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.
Kostnader för ombud, biträde,
utredning eller annat som en part
skäligen har behövt för att ta till
vara sin rätt i mål angående överprövning utgör inte ersättningsgill
skada.
21 §11
Talan om skadestånd ska väckas
Talan om skadestånd ska väckas
vid allmän domstol inom ett år från vid allmän domstol inom ett år från
den tidpunkt då avtal har slutits den tidpunkt då leverantören fick
mellan den upphandlande myndig- kännedom om eller borde ha fått
heten och en leverantör eller har kännedom om att avtal har slutits
förklarats ogiltigt enligt 13 § gen- mellan den upphandlande myndigom ett avgörande som har vunnit heten och en leverantör eller från
laga kraft. Väcks inte talan i tid, är den tidpunkt då avtal har förklarats
rätten till skadestånd förlorad.
ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft.
Väcks inte talan i tid, är rätten till
skadestånd förlorad.
För sådan upphandling som
avses i 1 kap. 2 § andra stycket ska
talan om skadestånd väckas vid allmän domstol inom ett år från den
tidpunkt då avtal har slutits mellan
den upphandlande myndigheten
och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett
avgörande som har vunnit laga
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kraft. Väcks inte talan i tid, är
rätten till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller, förutom 4 kap. 5 § andra stycket och
16 kap. 6 § fjärde stycket, för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
dels att 4 kap. 2 §, 16 kap. 6, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 16 kap. 6 a §
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering
4 kap.
2 §12
En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan föregående
annonsering om
1. det vid ett förfarande med föregående annonsering inte lämnats några
anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några
lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats
väsentligt,
2. det gäller ett kontrakt som är avsett endast för forsknings-,
experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar
till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under
förutsättning att det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en
senare kontraktstilldelning som i första hand har något sådant syfte,
3. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på
grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör,
4. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den
upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet,
selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering,
5. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga
leverantören, om
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A. varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till Bilaga 3
tidigare leveranser, och
B. ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten
tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende
drift och underhåll,
6. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte
ingår i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga kontraktet, om
kompletteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att
kontraktet ska kunna fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras
av den ursprungliga leverantören, och om
A. de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den
upphandlande enheten kan skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller
B. de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att det
ursprungliga kontraktet ska kunna fullgöras,
7. det gäller en ny byggentreprenad, som är en upprepning av tidigare
byggentreprenader under förutsättning
A. att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för
ett öppet eller selektivt förfarande,
B. att arbetena tilldelas samma leverantör,
C. att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga
projektet,
D. att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det
ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och
E. att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats
att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas,
8. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
9. kontraktet grundar sig på ett ramavtal som upphandlats enligt denna
lag,
10. det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger
betydligt under det normala marknadspriset, eller
11. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom
att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller
trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande
förfarande.
Exempel på en omständighet
enligt första stycket 4 som kunnat
förutses av den upphandlande enheten är att upphandlingen begärs
överprövad och att överprövning
sker i en instans.
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Överprövning av en upphandling
16 kap.
6 §13
Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundläggande
principerna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och
detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada,
ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas
först sedan rättelse har gjorts.
Om en överträdelse enligt första
stycket avser fel eller brist som
finns innan halva tiden för att
lämna anbudsansökan eller anbud
i upphandlingen har löpt ut, ska
rätten besluta om ingripande enligt
första stycket endast om leverantören visat att anmärkning mot felet
eller bristen gjorts hos den upphandlande enheten eller hos allmän
förvaltningsdomstol i ett mål om
överprövning. Anmärkning ska ske
innan halva tiden för att lämna
anbudsansökan eller anbud har
gått, dock får anmärkning alltid
göras inom tio dagar från det att
leverantören fick kännedom eller
borde ha fått kännedom om felet
eller bristen.
Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits
mellan den upphandlande enheten och en leverantör.
Mål om överprövning av upphandling ska handläggas skyndsamt.
Om inte synnerliga hinder finns
ska förvaltningsrätten avgöra mål
om överprövning av upphandling
innan det att 90 dagar har gått från
det att ansökan om överprövning
kom in till rätten.
6a§
En part får i kammarrätten till
stöd för sin talan åberopa en omständighet eller ett bevis som inte
lagts fram tidigare endast om
1. parten gör sannolikt att
omständigheten eller beviset inte
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kunnat åberopas vid förvaltnings- Bilaga 3
rätten, eller
2. parten annars haft giltig
ursäkt att inte göra det.

Skadestånd
20 kap.
7 §14
En upphandlande enhet som inte har följt bestämmelserna i denna lag
ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller
anbudsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft kostnader
för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller
hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.
Kostnader för ombud, biträde,
utredning eller annat som en part
skäligen har behövt för att ta till
vara sin rätt utgör inte ersättningsgill skada.
21 §15
Talan om skadestånd ska väckas
Talan om skadestånd ska väckas
vid allmän domstol inom ett år från vid allmän domstol inom ett år från
den tidpunkt då avtal har slutits den tidpunkt då leverantören fick
mellan den upphandlande enheten kännedom om eller borde ha fått
och en leverantör eller har förklar- kännedom om att avtal har slutits
ats ogiltigt enligt 13 § genom ett mellan den upphandlande enheten
avgörande som har vunnit laga och en leverantör eller från den tidkraft. Väcks inte talan i tid, är rätten punkt då avtal har förklarats ogiltill skadestånd förlorad.
tigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft.
Väcks inte talan i tid, är rätten till
skadestånd förlorad.
För sådan upphandling som
avses i 1 kap. 2 § andra stycket ska
talan om skadestånd väckas vid
allmän domstol inom ett år från den
tidpunkt då avtal har slutits mellan
den upphandlande enheten och en
leverantör eller har förklarats
ogiltigt enligt 13 § genom ett
avgörande som har vunnit laga
kraft. Väcks inte talan i tid, är
rätten till skadestånd förlorad
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller, förutom 4 kap. 2 § andra stycket och
16 kap. 6 § fjärde stycket, för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet
dels att 4 kap. 4 §, 16 kap. 6, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 16 kap. 6 a § av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
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4 kap.
4§
En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser
byggentreprenader, varor och tjänster om
1. det vid ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med
föregående annonsering eller en konkurrenspräglad dialog inte lämnats
några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats
några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte
ändrats väsentligt,
2. det som ska upphandlas av tekniska skäl eller på grund av ensamrätt
kan fullgöras av endast en viss leverantör,
3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig
brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den
upphandlande myndigheten eller enheten gör det omöjligt att hålla
tidsfristerna vid selektivt eller förhandlat förfarande med föregående
annonsering, eller
4. det till följd av en kris är omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett selektivt
förfarande eller ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.
Exempel på en omständighet
enligt första stycket 3 som kunnat
förutses av den upphandlande
myndigheten eller enheten är att
upphandlingen begärs överprövad

och att överprövning sker i en Bilaga 3
instans.
Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande
myndigheten eller enheten i en rapport till kommissionen redovisa sådana
ärenden där första stycket 1 har tillämpats av myndigheten eller enheten.

Överprövning av en upphandling
16 kap.
6§
Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit mot de
grundläggande principerna i 1 kap. 11 § eller någon annan bestämmelse i
denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma
att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att
den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.
Om en överträdelse enligt första
stycket avser fel eller brist som
finns innan halva tiden för att
lämna anbudsansökan eller anbud
i upphandlingen har löpt ut, ska
rätten besluta om ingripande enligt
första stycket endast om leverantören visat att anmärkning mot felet
eller bristen gjorts hos den upphandlande myndigheten eller enheten eller hos allmän förvaltningsdomstol i ett mål om överprövning. Anmärkning ska ske
innan halva tiden för att lämna
anbudsansökan eller anbud har
gått, dock får anmärkning alltid
göras inom tio dagar från det att
leverantören fick kännedom eller
borde ha fått kännedom om felet
eller bristen.
Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits
mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör.
Mål om överprövning av upphandling ska handläggas skyndsamt.
Om inte synnerliga hinder finns
ska förvaltningsrätten avgöra mål
om överprövning av upphandling
innan det att 90 dagar har gått från
det att ansökan om överprövning
kom in till rätten.
6a§
En part får i kammarrätten till
stöd för sin talan åberopa en
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omständighet eller ett bevis som
inte lagts fram tidigare endast om
1. parten gör sannolikt att omständigheten eller beviset inte
kunnat åberopas vid förvaltningsrätten, eller
2. parten annars haft giltig
ursäkt att inte göra det.

Skadestånd
20 §
En upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en
leverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller
anbudsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft kostnader
för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller
hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.
Kostnader för ombud, biträde,
utredning eller annat som en part
skäligen har behövt för att ta till
vara sin rätt utgör inte ersättningsgill skada.
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21 §
Talan om skadestånd ska väckas
Talan om skadestånd ska väckas
vid allmän domstol inom ett år från vid allmän domstol inom ett år från
den tidpunkt då avtal har slutits den tidpunkt då leverantören fick
mellan
den
upphandlande kännedom om eller borde ha fått
myndigheten eller enheten och en kännedom om att avtal har slutits
leverantör eller har förklarats mellan den upphandlande myndigogiltigt enligt 13 § genom ett heten eller enheten och en leveravgörande som har vunnit laga antör eller från den tidpunkt då
kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten avtal har förklarats ogiltigt enligt
till skadestånd förlorad.
13 § genom ett avgörande som har
vunnit laga kraft. Väcks inte talan i
tid, är rätten till skadestånd förlorad.
För sådan upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra stycket ska
talan om skadestånd väckas vid
allmän domstol inom ett år från den
tidpunkt då avtal har slutits mellan
den upphandlande myndigheten
eller enheten och en leverantör
eller har förklarats ogiltigt enligt
13 § genom ett avgörande som har
vunnit laga kraft. Väcks inte talan i

tid, är rätten till skadestånd förlor- Bilaga 3
ad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller, förutom 4 kap. 4 § andra stycket och
16 kap. 6 § fjärde stycket, för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
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Betänkandets (SOU 2018:44) lagförslag (delar
av)
Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling
dels att 19 kap., 1 kap. 1, 4, 7 och 8 §§, 2 kap. 8 §, 5 kap. 8 §,
10 kap. 2 och 4 §§, 20 kap. 1–3 §§, 6, 10, 13–15 §§, 21 kap. 1 och 4 §§
samt rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 19 a kap, sju nya paragrafer i 1
kap. 11 a §, 5 kap. 7 a §, 20 kap. 13 a, 13 b, 19 a–19 c §§, en ny bilaga,
bilaga 2 a, samt nya rubriker närmast före 20 kap. 19 a och 19 c §§, med
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 kap.
10 §
När en förlängd avtalsspärr gäller
När en förlängd avtalsspärr gäller
enligt 8 §, får den upphandlande enligt 8 §, får den upphandlande
myndigheten inte ingå avtal förrän myndigheten inte ingå avtal förrän
10 dagar har gått från det att 10 dagar har gått från det att
förvaltningsrätten har avgjort målet. förvaltningsrätten har avgjort målet.
Detta gäller dock inte när en
förvaltningsrätt har beslutat att
avvisa en ansökan enligt 19 a §
tredje stycket.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,
får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har
avgjort målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen
har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre
instans, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om
återförvisning.
Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Ansökningsavgift
19 a §
En leverantör som ansöker om
överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals
giltighet ska betala en ansökningsavgift.
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Om leverantören inte betalar Bilaga 4
avgiften i samband med att ansökan
ges in till förvaltningsrätten ska
rätten förelägga leverantören att
inom viss tid betala avgiften vid
påföljd att ansökan annars avvisas.
Om avgiften inte har betalats
inom förelagd tid, ska förvaltningsrätten avvisa ansökan.
19 b §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om
avgiften.
Processkostnader
19 c §
Rätten får, enligt vad som är
skäligt, förordna att förlorande
part ska ersätta vinnande parts
kostnader i mål om överprövning
av upphandling och mål om överprövning av ett avtals giltighet.
De kostnader som kan ersättas
med stöd av första stycket är parts
skäliga kostnader för förberedande
och utförande av talan i målet,
inklusive kostnad för partens arbete och tidspillan samt arvode till
ombud eller biträde. Ersättningen
ska även innefatta ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen
då målet avgörs till dess betalning
sker.
Rätten får besluta att ombud eller
biträde är solidariskt ansvarig för
kostnader i sådana situationer som
avses i 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller för sådana upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 20 kap. 10 § och 19 a–c
§§ ska dock tillämpas i mål hos de allmänna förvaltningsdomstolarna som
har inletts vid förvaltningsrätt den 1 juli 2019 eller därefter.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna
dels att 19 kap., 1 kap. 1, 4, 6 och 7 §§, 2 kap. 15 §, 5 kap. 7 §, 6 kap.
5 §, 10 kap. 2 och 5 §§, 20 kap. 1–3 §§, 6, 10, 13–15 §§, 21 kap. 1 och
4 §§ samt rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 19 a kap, sju nya paragrafer i 1
kap. 9 a §, 5 kap. 6 a §, 20 kap. 13 a, 13 b, 19 a–c §§, en ny bilaga, bilaga
2 a, samt nya rubriker närmast före 20 kap. 19 a och 19 c §§, med följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 kap.
10 §
När en förlängd avtalsspärr gäller
När en förlängd avtalsspärr gäller
enligt 8 §, får den upphandlande en- enligt 8 §, får den upphandlande
heten inte ingå avtal förrän 10 enheten inte ingå avtal förrän 10
dagar har gått från det att förvalt- dagar har gått från det att
ningsrätten har avgjort målet.
förvaltningsrätten har avgjort
målet. Detta gäller dock inte när en
förvaltningsrätt har beslutat att
avvisa en ansökan enligt 19 a §
tredje stycket.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,
får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har
avgjort målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen
har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre
instans, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om återförvisning.
Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Ansökningsavgift
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19 a §
En leverantör som ansöker om
överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals
giltighet ska betala en ansökningsavgift.
Om leverantören inte betalar
avgiften i samband med att ansökan
ges in till förvaltningsrätten ska
rätten förelägga leverantören att
inom viss tid betala avgiften vid påföljd att ansökan annars avvisas.

Om avgiften inte har betalats Bilaga 4
inom förelagd tid, ska förvaltningsrätten avvisa ansökan.
19 b §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om
avgiften.
Processkostnader
19 c §
Rätten får, enligt vad som är
skäligt, förordna att förlorande
part ska ersätta vinnande parts
kostnader i mål om överprövning
av upphandling och mål om överprövning av ett avtals giltighet.
De kostnader som kan ersättas
med stöd av första stycket är parts
skäliga kostnader för förberedande
och utförande av talan i målet,
inklusive kostnad för partens arbete och tidspillan samt arvode till
ombud eller biträde. Ersättningen
ska även innefatta ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen
då målet avgörs till dess betalning
sker.
Rätten får besluta att ombud eller
biträde är solidariskt ansvarig för
kostnader i sådana situationer som
avses i 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller för sådana upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 20 kap. 10 § och 19 a–c §§
ska dock tillämpas i mål hos de allmänna förvaltningsdomstolarna som har
inletts vid förvaltningsrätt den 1 juli 2019 eller därefter.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet
dels att 15 kap., 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 6 §, 16 kap.
1–3 §§, 6, 10, 13–15 §§ samt 17 kap. 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att 2 kap. 31, 32 och 33 §§ ska upphöra att gälla,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 15 a kap, sex nya paragrafer i
3 kap. 4 a §, 16 kap. 13 a, 13 b, 19 a–c §§ samt nya rubriker närmast före
16 kap. 19 a och 19 c §§, med följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
10 §
När en förlängd avtalsspärr gäller
När en förlängd avtalsspärr gäller
enligt 8 §, får den upphandlande enligt 8 §, får den upphandlande
myndigheten eller enheten inte ingå myndigheten eller enheten inte ingå
avtal förrän 10 dagar har gått från avtal förrän 10 dagar har gått från
det att förvaltningsrätten har av- det att förvaltningsrätten har avgjort målet.
gjort målet. Detta gäller dock inte
när en förvaltningsrätt har beslutat
att avvisa en ansökan enligt 19 a §
tredje stycket.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,
får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har
avgjort målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen
har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre
instans, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om återförvisning.
Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Ansökningsavgift
19 a §
En leverantör som ansöker om
överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals giltighet ska betala en ansökningsavgift.
Om leverantören inte betalar avgiften i samband med att ansökan
ges in till förvaltningsrätten ska
rätten förelägga leverantören att
inom viss tid betala avgiften vid
påföljd att ansökan annars avvisas.
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inom förelagd tid, ska förvaltningsrätten avvisa ansökan.
19 b §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om
avgiften.
Processkostnader
19 c §
Rätten får, enligt vad som är
skäligt, förordna att förlorande
part ska ersätta vinnande parts
kostnader i mål om överprövning
av upphandling och mål om överprövning av ett avtals giltighet.
De kostnader som kan ersättas
med stöd av första stycket är parts
skäliga kostnader för förberedande
och utförande av talan i målet, inklusive kostnad för partens arbete
och tidspillan samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska
även innefatta ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen
då målet avgörs till dess betalning
sker.
Rätten får besluta att ombud eller
biträde är solidariskt ansvarig för
kostnader i sådana situationer som
avses i 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller för sådana upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 16 kap. 10 § och 19 a–c
§§ ska dock tillämpas i mål hos de allmänna förvaltningsdomstolarna som
har inletts vid förvaltningsrätt den 1 juli 2019 eller därefter.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner
Härigenom föreskrivs att det i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner
dels att 16 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 16 kap. 19 a–c §§, samt nya
rubriker närmast före 16 kap. 19 a § och 19 kap. c §, med följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
10 §
När en förlängd avtalsspärr gäller
När en förlängd avtalsspärr gäller
enligt 8 §, får den upphandlande enligt 8 §, får den upphandlande
myndigheten eller enheten inte ingå myndigheten eller enheten inte ingå
avtal förrän 10 dagar har gått från avtal förrän 10 dagar har gått från
det att förvaltningsrätten har avgjort det att förvaltningsrätten har avmålet.
gjort målet. Detta gäller dock inte
när en förvaltningsrätt har beslutat
att avvisa en ansökan enligt 19 a §
tredje stycket.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,
får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har
avgjort målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen
har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre
instans, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om
återförvisning.
Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Ansökningsavgift
19 a §
En leverantör som ansöker om
överprövning av en upphandling
eller överprövning av ett avtals giltighet ska betala en ansökningsavgift.
Om leverantören inte betalar
avgiften i samband med att ansökan
ges in till förvaltningsrätten ska
rätten förelägga leverantören att
inom viss tid betala avgiften vid
påföljd att ansökan annars avvisas.
Om avgiften inte har betalats
inom förelagd tid, ska förvaltningsrätten avvisa ansökan.
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Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om
avgiften.
Processkostnader
19 c §
Rätten får, enligt vad som är
skäligt, förordna att förlorande
part ska ersätta vinnande parts
kostnader i mål om överprövning
av upphandling och mål om överprövning av ett avtals giltighet.
De kostnader som kan ersättas
med stöd av första stycket är parts
skäliga kostnader för förberedande
och utförande av talan i målet,
inklusive kostnad för partens arbete och tidspillan samt arvode till
ombud eller biträde. Ersättningen
ska även innefatta ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen
då målet avgörs till dess betalning
sker.
Rätten får besluta att ombud eller
biträde är solidariskt ansvarig för
kostnader i sådana situationer som
avses i 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. Bestämmelserna ska tillämpas i
mål hos de allmänna förvaltningsdomstolarna som har inletts vid förvaltningsrätt den 1 juli 2019 eller därefter.
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Förteckning över remissinstanserna (SOU
2015:12)
Efter remiss har yttranden över betänkandet Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) lämnats av Almega, Arbetsförmedlingen,
Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, E-legitimationsnämnden, Falu
tingsrätt, Företagarna, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i
Härnösand, Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Malmö,
Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Uppsala, Förvaltningsrätten i Växjö, Försvarets materielverk,
Förvarets radioanstalt, Göteborgs kommun, Göteborgs tingsrätt, Hovrätten
för nedre Norrland, Justitiekanslern (JK), Jönköpings kommun, Kammarkollegiet, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Jönköping, Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Sundsvall, Kils kommun, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Kronofogdemyndigheten, Luftfartsverket, Malmö kommun, Oskarshamns kommun, Polismyndigheten, Postoch telestyrelsen, Regelrådet, Region Jönköping, Region Skåne, Region
Stockholm, Riksdagens ombudsman (JO), Sjöfartsverket, Skatteverket,
SKL Kommentus Inköpscentral, Socialstyrelsen, Staffanstorps kommun,
Statens servicecenter, Statskontoret, Stockholms universitet, Sveriges
advokatsamfund, Sveriges Kommuner och Regioner, Sunne kommun,
Svea hovrätt, Svenskt näringsliv, Tanums kommun, Tillväxtverket,
Trafikverket, Transportstyrelsen, Tyresö kommun, Umeå kommun, Västra
Götalandsregionen, Återvinningsindustrierna, Östersunds kommun,
Göteborgs universitet, Riksrevisionen, Trä- och möbelföretagen och
Vinnova har avstått från att yttra sig.
Yttrande har dessutom kommit in från Advokatfirman Cederquist,
Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Lindahl, Affärsverket Svenska
kraftnät, Byggherrarna, Falu Energi och Vatten, Havs och vattenmyndigheten, Husbyggnadsvaror HBV Förening, Konkurrenskommissionen,
Läkemedelsindustriföreningen, Nacka kommun, Sveriges bussföretag,
Swedish Medtech, Stena metall AB och Säkerhetspolisen.
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2018:44)
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Efter remiss har yttranden över betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål (2018:44) lämnats av Affärsverket svenska kraftnät,
Almega, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Byggherrarna, Domstolsverket, Energiföretagen, Enköpings kommun, Eskilstuna kommun,
Falu kommun, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg,
Funktionsrätt Sverige, Företagarna, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Härnösand,
Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i
Uppsala, Förvaltningsrätten i Växjö, Gävle kommun, Göteborgs kommun,
Haninge kommun, Kammarkollegiet, Kammarrätten i Jönköping, Kammarrätten i Stockholm, Kiruna kommun Kommerskollegium, Konkurrensverket, Kungsbacka kommun, Landskrona kommun, Landsorganisationen
i Sverige (LO), Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmäteriet, Linköpings
kommun, Luftfartsverket, Lunds kommun, Malmö kommun, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för digital förvaltning,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nacka kommun Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regelrådet, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region
Värmland, Sandvikens kommun, Sjöfartsverket, Skatteverket, SKL
Kommentus inköpscentral AB, Socialstyrelsen, Statens servicecenter,
Statskontoret, Stockholms kommun, Stockholms tingsrätt, Stockholms
universitet (juridiska fakulteten), Strängnäs kommun, Sundsvalls
kommun, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Byggindustrier, Sveriges kommuner och regioner, Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI), Sveriges offentliga inköpare, Tillväxtverket, Tjänstemännens Centralorganisation, Torsby kommun, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trä- och möbelföretagen, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, Umeå universitet (samhällsvetenskapliga fakulteten),
Västra Götalandsregionen och Örebro kommun.
Degerfors kommun, Ersta diakoni, Forum – idéburna organisationer
med social inriktning, Gotlands kommun, Herrljunga kommun, Härjedalens kommun, Hässleholms kommun, IVA Ingenjörsvetenskapsakademin, KRAV, Lika Unika – Federationen mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, Livsmedelsföretagen, Norrtälje kommun, Osby kommun, Piteå kommun, Sollefteå kommun, Strömsunds kommun, Varbergs kommun och Östersunds kommun har avstått från att yttra
sig.
Yttrande har dessutom kommit in från Advokatfirman Cederquist,
Advokatfirman Kahn Pedersen, Advokatfirman Titov och parters,
Contracta AB, Moll Wendéns advokatbyrå, Inköp Gävleborg, Eskilstuna
kommun, Fysioterapeuterna, Livsmedelsgrossisterna, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Front advokater AB, Setterwalls
advokatbyrå, Swedish Medtech, Sveriges allmännytta, Sveriges arkitekter,
Sveriges läkarförbund, Patrik Pettersson, Clas Thorén Consulting, Svensk
129

Bilaga 6

130

kollektivtrafik, Sveriges bussföretag, Konkurrenskommissionen, Visita
svensk besöksnäring, Kommunal, Tenders Sverige AB, Småföretagarnas
riksförbund, Coompanion kooperativa utveckling.

Remiss

2020-12-29

Fi2020/05179

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning,
Enheten för offentlig upphandling
Frida Niklasson
frida.niklasson@regeringskansliet.se

Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av
offentliga upphandlingar

Remissinstanser

Affärsverket svenska kraftnät
Almega
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Bisnode Sverige AB
Byggherrarna
Degerfors kommun
Domstolsverket
E-avrop AB
Ekonomistyrningsverket
Energiföretagen
Ersta diakoni
EU-supply

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Falu kommun
Falu tingsrätt
Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Företagarna
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Härnösand
Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Uppsala
Förvaltningsrätten i Växjö
Försäkringskassan
Ekonomistyrningsverket
Göteborgs kommun
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Göteborgs tingsrätt
Haparanda kommun
Hedemora kommun
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Härjedalens kommun
IVA Ingenjörsvetenskapsakademien
Justitiekanslern (JK)
Jönköpings kommun
Kammarkollegiet
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten i Sundsvall
Kils kommun
Kiruna kommun
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konstpool
KRAV
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
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Kronofogdemyndigheten
Landskrona kommun
Landsorganisationen i Sverige
Lantbrukarnas Riksförbund
Lantmäteriet
Livsmedelsgrossisterna
Luftfartsverket
Lunds universitet (juridiska fakulteten)
Läkemedelsindustriföreningen
Malmö kommun
Mercell Svenska AB
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Naturvårdsverket
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
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Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regelrådet
Region Gotland
Region Jämtland Härjedalen
Region Stockholm
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen
Sandvikens kommun
Sjöfartsverket
Skatteverket
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Småföretagarnas riksförbund
Socialstyrelsen
Staffanstorps kommun
Statens servicecenter
Statskontoret
Stockholms handelskammare
Stockholms kommun
Stockholms tingsrätt
Strängnäs kommun
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Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
Sunne kommun
Svea hovrätt
Svensk kollektivtrafik
Svenskt näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges allmännytta
Sveriges arkitekter
Sveriges Byggindustrier
Sverige Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges offentliga inköpare
Teknikföretagen
Tenders Sverige AB
Tjänstemännens Centralorganisation
Torsby kommun
Trafikverket
Transportstyrelsen
Transportföretagen
Trä- och möbelföretagen
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Tullverket
Tyresö kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Umeå universitet (samhällsvetenskapliga fakulteten)
Upphandlingsmyndigheten
Vinnova
Visita svensk besöksnäring
Västra götalandsregionen
Återvinningsindustrierna
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) och i ett
format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service (t.ex. pdf). Svaren bör lämnas per
e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
frida.niklasson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/05179 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i utkastet till lagrådsremiss.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
7 (8)

Utkastet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Mikael Pauli
Ämnesråd
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

§ 44
KS/2020:1589
Godkännande av remissvar – En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Överlämna remissvar daterat 2021-02-19 till finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har genom remiss daterad 2020-12-29 beretts tillfälle att avge yttrande över utkast
till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Fi2020/05179).
Utkastet till lagrådsremissen föreslår ändringar och tillägg till lagen om offentlig upphandling.
Upphandlingschef har tagit del av remissen och sammanställt ett förslag remissvar, daterat 202102-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
Remissvar daterat 2021-02-19
Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Fi2020/05179)
Missiv daterat 2020-12-29
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

1

Datum

Diarienummer

2021-02-17

KS/2021:225
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Kommunförvaltningen
Sophia Vikström
telefon 0304-33 41 79
e-post: sophia.vikstrom@orust.se

Remiss EU-program Intereg Sverige-Norge 2021-2027
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ställa sig positiv till det förslagna EU-programmet Intereg Sverige-Norge 2021
2. Påpeka att mobilitetsfrågan borde belysas mer i programmet
3. Understryka att det är av yttersta betydelse att de konsekvenser som blivit av
gränsstängning på grund av pandemin belyses och elimineras.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har blivit inbjuden för att svara på remiss för EU-program Intereg
Sverige-Norge 2021-2027. Förslaget har tagits fram i nära dialog med EUkommissionen, Näringsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Länsstyrelsen i Jämtlands län, norsk förvaltande organisation samt förtroendevalda från
regioner och fylken. Följande frågor ska besvaras i remissen:
• Beskriv hur Orust kommun upplever att valda politiska mål (PO) och särskilda mål
(SO) kan skapa möjligheter för gränsområdet och din organisation, i förhållande till
syftet med gränsöverskridande samarbete.
• Beskriv projektidéer som ni har i er organisation och som skulle kunna skapa
gränsöverskridande mervärden i programområdet, oavsett om idén passar in i
nuvarande programförslag eller inte.
• Bidrar programmet i alla sina delar till den gröna omställningen?
• Har din organisation idéer på projekt som främjar den gröna omställningen, speciellt
inom PO1 och PO4?
• Det er viktig at prosjektenes resultater møter næringslivets behov og at det legges til
rette for at bedrifter og/eller næringslivsorganisasjoner kan delta i prosjektene. Om
din organisasjon ikke representerer næringslivet ber vi deg om å beskrive hvordan
din organisasjon har tenkt å involvere næringslivet?
Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla
samarbetet över nationsgränserna. Intereg Sverige-Norge utgörs av fem regioner på
svensk sida och fem fylken på norsk sida. Orust kommun ingår i Gränslöst samarbete
genom sitt medlemskap i Fyrbodal tillsammans Østfold och Akershus fylke i Norge.
Programmet berör ca 2,7 miljoner människor. EU-programmet Interreg Sverige-Norge
ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv
inom olika insatsområden. Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram EUprogrammet för den nya programperioden 2021-2027.

Comfact Signature Referensnummer: 1046529

Datum

Diarienummer

2021-02-17

KS/2021:225
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Utredning
Målbilden för Interreg Sverige-Norgeprogrammet är ett väl förankrat och användbart
program som har sin utgångspunkt i EU:s politik för Europeisk territoriellt samarbete,
nationella mål med regional- och distriktspolitiken, regionernas och fylkenas
gemensamma utmaningar och styrkor, det gränsregionala mervärdet och med fokus på
insatser som ger resultat på både kort och lång sikt med en tydlig förväntning om att
följa upp ambitionen för EU:s Gröna Giv. EU:s gröna giv är en färdplan för en hållbar
ekonomi i EU och den omfattar en handlingsplan som ska; främja ett effektivt
utnyttjande av resurser genom att vi ställer om till en ren, cirkulär ekonomi samt
återställa förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna.
Utifrån EU-kommissionens ramar för de nya Interreg-programmen, där ett antal
politiska mål (PO) och särskilda mål (SO) definieras, har programarbetet inriktas mot att
vidareutveckla områdena:
• Ett smartare Europa genom innovation och ekonomiska omvandling (PO1)
• Ett grönare Europa (PO2)
• Ett mer socialt Europa genom sociala rättigheter (PO4)
Interregprogrammet Sverige-Norge 2021-2027 ska främja synergier med ESF särskilt
när det gäller företagens kompetensbehov. EFS är den Europeiska socialfonden och är
Europeiska unionens viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i
medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. EFS
utgifter uppgår till ungefär 10 procent av EU:s totala budget. Synergier med europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kommer också att vara viktigt, främst kopplat
till utvecklingen av besöksnäring, digitala tjänster och lokalt ledd utveckling.
Interregprogrammet Sverige-Norge 2021-2027 ska stärka kapaciteten för ökat
deltagande i EU:s program för forskning och innovation; Horisont Europa, som är
EU´s ramprogram för forskning och utveckling samt digitalisering och inrättande av
digitala innovationspunkter (DIH) genom Digitala Europa
Programmet för den Inre marknaden samt Erasmus+, som är ett europeiskt
utbytesprogram som möjliggör studier och praktik i Europa bedöms vara intressant för
programområdet med fokus på klusterutveckling och kompetensförsörjning.
Interreg Sverige-Norge ska kroka arm med ERUF- programmet (europiska regionala
utvecklingsfonden) 2021-2027 i syfte att öka verkningsgraden i arbetet med forskning
och innovation, företagsutveckling, entreprenörskap, digitalisering,
kompetensförsörjning, insatser för ett koldioxidsnålt och cirkulärt samhälle samt lokalt
ledd utveckling och stadsutveckling. Speciellt fokus kommer att ligga på initiativ och
samarbete utifrån de smarta specialiseringarna som regioner och fylken arbetar utifrån.
Interregprogrammet Sverige-Norge 2021-2027 vill medverka i svenska och norska
nationella initiativ via exempelvis Naturvårdsverket, VINNOVA20, Tillväxtverket och
Energimyndigheten samt skapa förutsättningar för samverkan med andra regioner
kopplat till prioriteringarna i det regionala smarta specialiseringsarbetet
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I Innovativ region för smart och hållbar/bæredygtig ekonomisk omvandling (PO1)
Under PO1 kommer tyngdpunkten att ligga på innovation med en tydlig inriktning mot
företag i syfte bland annat att:
• Förbättra forsknings-och innovationskapaciteten och användningen av avancerad
teknik.
• Förbättra små och medelstora företagstillväxt och konkurrenskraft.
• Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och
entreprenörskap.
För det politiska målet (P01) har två särskilda mål har valts ut:
1:1 Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad
teknik
Insatsområdet kommer att finansiera projekt med syfte att effektivisera
innovationsstödsystemet i och mellan regionerna, samt att stödja företag i att utveckla
och skala upp innovationer, locka kapital, investeringar och etableringar till regionen,
främja samarbetet inom tillämpad forskning inom gemensamma smarta
specialiseringsområden och med stark koppling till näringslivets behov och möjlighet till
upptagning.
Exempel på projekt som kan stöttas är:
• Projekt som bidrar till att öka takten i den grön- och blåomställningen genom
innovativa initiativ ibland annat transportsektorn samt bio- och cirkulärekonomi
• Projekt som möjliggör tillämpad forskning till nytta för företagen
• Projekt med fokus på innovativa lösningar som kan begränsa de negativa effekterna
av Covid-19 pandemin
• Projekt som bidrar till innovativa lösningar inom förnybar energi
1:4 Utveckling av färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och
entreprenörskap.
Programmet ska skapa förutsättningar för gränsöverskridande ökad innovation mellan
offentliga/ privata/akademin och sociala sektorn. De viktigaste målgrupper för
projekten är regioner, kommuner, privata och offentliga investerare, (offentliga och
privata), lärosäten, kluster, inkubatorer, innovationskontor kopplade till regioner,
universitet och/eller näringslivet, företag, privata och offentliga forskningsinstitut,
forskningsinfrastruktur, patientföreningar, forskarparker, sjukhus, privata och offentliga
forskningsinstitut, nationella forsknings-, innovations- och utbildningsråd,
yrkesutbildningsinstanser, forskarparker, nationella och regionala
marknadsföringsorganisationer, investment och export promotion kontor, fack- och
arbetsgivarförbund, ideella aktörer. m.fl.
Exempel på projekt som kan stöttas är
•

Projekt som syftar till strukturerade samarbeten genom exempelvis kluster, nätverk
eller innovativa pilotsatsningar
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Projekt som kan bistå med att öka gränsöverskridande kunskapsutbyten kring
gemensamma fokusområden kopplat till smart specialisering
Projekt som bidrar till att stärka invånarnas entreprenöriella kunskaper och
förmågor

PO2: Ett grönare och koldioxid snålare Europa genom ren och rättvis
energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin,
klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering. Fokus ligger på förnybar energi,
den cirkulära ekonomin och förebyggande av och anpassning till klimatförändringar.
• Energieffektivitet
• Förnybar energi
• Hållbar vattenförvalting
• Övergång till cirkulärekonomi
• Biologisk mångfald, grön infrastruktur i stadsmiljö, minskade föroreningar
För det politiska målet (P02) har två särskilda mål har valts ut:

Särskilt mål 2:4 främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot
katastrofer i samband med klimatförändringar
SO 2:4 bygger särskilt på att fram handlingsplaner för hur verksamheter ska kunna bli
mer robusta och identifiera vilka nya möjligheter som kan skapas av dessa förändrade
förutsättningar.

Särskilt mål 2:6 Främja övergången till cirkulärekonomi
År 2030 kommer regionen ha några av de högsta kraven på cirkulär ekonomi.
Regionen kommer att blir den bästa hemmamarknaden för industrin som
exporterar för den cirkulära ekonomin världen över.
• Undersöka möjligheter för gemensamma regler mellan Sverige och Norge
som bidrar till att företag anpassar sig till den cirkulära ekonomin.
Gemensamma regler som kan införas genom att påverka nationella
myndigheter att ändra lagar
•

•

Involvera offentliga organisationer som samarbetar över gränser med industrin för
att genomföra offentliga upphandlingar, vilka i sin tur sporrar cirkulär- och
delningsekonomiska lösningar hos företagen.
Ta fram lösningar tillsammans med företag inom olika områden, t.ex. turismsektorn,
som bidrar till att cirkulära modeller stärks och att invånare och turister kan ta till sig
nya beteendemönster.

P0:4 Ett mer socialt Europa genom sociala rättigheter
Gränsregionen står dock inför vissa demografiska egenskaper som leder till sociala
utmaningar, och det finns tre utmaningar som kännetecknar stora delar av
gränsregionen:
• Befolkningsminskning.
• Åldrande.
• Glesbefolkat
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Nordregio rapporten påpekar att sysselsättningsgraden är relativt låg i delar av
gränsregionen. Detta innebär att en stor del av arbetskraften är utanför produktivt
arbete. Detta gäller speciellt den norr delen av gränsområdet. Men i själva gränsregionen
är sysselsättningsgraden relativt hög. Nordregio fungerar som nordiskt forsknings-,
rådgivnings- och analysinstitut med fokus på strategisk, policy-relevant forskning på
relevanta sektorer inom Nordiska ministerrådet och ger professionellt och effektivt stöd
till ministerrådet och till nationella och lokala/regionala myndigheter, inklusive Arktis.
Utan gränser blir arbetsmarknadsområdet större och företag samt invånare får ett bättre
utbud av arbetstillfällen och människor. Motivationen för att välja en gränslös
arbetsmarknad är att det skapar en kompetensöverföring som i sin tur kan bidra till ett
bättre innovationsklimat och därmed även gynna det politiska målet, P01. Även om det
primära målet är en bredare arbetsmarknad, kommer mer pendling också att göra det
mer naturligt att korsa gränsen av andra skäl och därmed kan detta skapa de urbana
kvaliteter som många lockas till.
Bedömning
Beskriv hur du upplever att valda politiska mål (PO) och särskilda mål (SO) kan skapa möjligheter
för gränsområdet och din organisation, i förhållande till syftet med gränsöverskridande samarbete.
Det finns inget att erina om målen. En gränsöverskridande arbetsmarknad och
kompetensöverföring gynnar Orust kommun och hela regionen. För Orust del är det
särskilt intressant med innovationer och kompetensöverföring inom de blå och gröna
näringarna.
Beskriv projektidéer som ni har i er organisation och som skulle kunna skapa gränsöverskridande
mervärden i programområdet, oavsett om idén passar in i nuvarande programförslag eller inte.
Det som är intressant är utveckling av välfärden genom bland annat digitalisering och
mobilitet.
Utveckling av fossilfri energi genom innovation med hjälp av de blånäringen samt
restprodukter från andra näringar för att öka den cirkulära ekonomin.
Utveckling av hållbar, innovativ och attraktiv blånäring
Det som är av yttersta vikt är att skapa regelverk och rutiner då gränser stängs på grund
av t.ex. pandemi. Familjekonstellationer som bör över gränserna och människor som
pendlar över gränserna till sina arbeten har idag kommit i kläm. Här finns ett
grundarbete att göra innan vi kan nå en gränslös arbetsmarknad.
Bidrar programmet i alla sina delar till den gröna omställningen?
Nej, men programmet bidrar till en stor del av den gröna omställningen. Ytterligare steg
kommer att behöva görs för en långsiktigt hållbar grön omställning. Det kan t.ex. vara
hur vi ställer krav på produkter och tjänster som inte är producerade i Europa och som
kan vara tex delar i en större produkt. Ytterligare ökar vår kompetens och bredd på en
produkts miljöpåverkan under sin livscykel. Ökade krav på längre hållbarhet av digitala
och mobila produkter.
Då vi är i många delar glesbefolkade med en svag utbyggd kollektivtrafik blir pendlingen
många gånger bilberoende. Denna aspekt saknas i programperioden.

Comfact Signature Referensnummer: 1046529

Datum

Diarienummer

2021-02-17

KS/2021:225

6(6)

Har din organisation idéer på projekt som främjar den gröna omställningen, speciellt inom PO1 och
PO4?
Ja, främst då det gäller mobilitet, utveckling av fossilfri energi till små och medelstora
båtar, tillvaratagandet av havets resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
Det er viktig at prosjektenes resultater møter næringslivets behov og at det legges til rette for at bedrifter
og/eller næringslivsorganisasjoner kan delta i prosjektene. Om din organisasjon ikke representerer
næringslivet ber vi deg om å beskrive hvordan din organisasjon har tenkt å involvere næringslivet
Dialoger vid planerade strukturerade möten såsom näringslivsråd. I projektform i
samarbete med Regionen, Fyrbodal och Svinesundskommitteen. Genom information på
hemsida och sociala medier.
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Ämne: VB: Remiss inriktningsförslag Interreg Sverige-Norge
Från: Orust kommun
Till: Maja-Liisa Odelius
Mottaget: 2021-02-09 09:03:17

Orust kommun
Administrativa Enheten
473 80 HENÅN
telefon 0304 33 40 00
e-post: kommun@orust.se
www.orust.se

Från: Andreas Catoni <andreas.catoni@vgregion.se>
Skickat: den 9 februari 2021 08:26
Till: elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com; fredrik.grund@innovatum.se;
Linda.bohlin@innovatum.se; martin.wanblom@innovatum.se; eivind.vogel-rodin@innovatum.se;
mats.bjalkholm@innovatum.se; asa.hasslin@iucvast.se; Marie.Linde@vastsverige.com;
lotta.aberg@coompanion.se; anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se; karin.stenlund@fyrbodal.se;
karin.jansson@fyrbodal.se; marcus.nordanstad@connectsverige.se; mikael.erlandson@foretagarna.se;
johan.trouve@vastsvenskahandelskammaren.se; Peter.alguren@ri.se; marie.ivarsson@ri.se;
registrator@hv.se; mikael.cullberg@lansstyrelsen.se; fyrbodal@ungforetagsamhet.se;
havochvatten@havochvatten.se; info@nshkgoteborg.se; peter.olofsson@hv.se;
kommun@bengtsfors.se; kommun@dalsed.se; kommun@fargelanda.se; registrator@lysekil.se;
kommunen@mellerud.se; kommun@munkedal.se; Orust kommun; info@sotenas.se;
kommun@stromstad.se; kommun@tanum.se; trollhattans.stad@trollhattan.se;
Kommunen@uddevalla.se; kommun@vanersborg.se; kommun@amal.se
Ämne: Remiss inriktningsförslag Interreg Sverige-Norge
Hej
Vi bjuder nu in intresserade aktörer att svara på förslag till inriktning för det framtida EU-programmet
Interreg Sverige-Norge för åren 2021 - 2027. Svar önskas senast den 17 mars 2021.
Inriktningsförslag till ett nytt Interreg Sverige-Norgeprogram har tagits fram av medverkande region/fylkesföreträdare i nära samarbete med EU-kommissionen, Näringsdepartementet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, förvaltande myndighet samt intressenter.
Remissförslaget finner du i länken nedan:
https://www.regionvarmland.se/Nyheter-region-varmland/2021/02/mojlighet-att-lamna-synpunkter-tilleu-program/
Vi hoppas att så många som möjligt skickar in sina synpunkter och förslag på inriktningsförslaget. Det
ökar chanserna för att vi får ett så bra och ändamålsenligt samarbetsprogram som möjligt för de
kommande sju åren.

För att underlätta processen har arbetsgruppen formulerat ett antal frågeställningar (som bifogats
remissen) som kan vara bra att ha med sig vid inläsningen av programutkastet.

Vid frågor kontakta koordinator camilla.tellas@regionvarmland.se

Vänliga hälsningar
Arbetsgruppen Interreg Sverige-Norge 2021–2027
Region Värmland, Västra Götalandsregionen , Region Dalarna, Region Jämtland-Härjedalen, Region
Västernorrland, Viken fylkeskommune, Innlandets fylkeskommune och Tröndelags fylkeskommune
Genom:
-------------------------------------------------------------------Andreas Catoni
Regionutvecklare
Näringslivsavdelningen, Koncernstab regional utveckling
Västra Götalandsregionen
Teamledare EU-program
Sekreterare Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Regional kontakt Interreg Sverige-Norge
Telefon: +46 (0)769 402564
Epost: andreas.catoni@vgregion.se
www.vgregion.se/eu

Remiss: EU- program Interreg Sverige - Norge 2021-2027
2021-02-08

Ni inbjuds härmed att svara på remiss för EU- program Interreg Sverige –
Norge 2021-2027.
Under hösten har fem regioner och tre fylken arbetat med att analysera och skriva ett förslag till
programinnehåll för Interreg- Sverige-Norges nästa programperiod.
Förslaget har tagits fram i nära dialog med EU- kommissionen, Näringsdepartementet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Länsstyrelsen i Jämtlands län, norsk förvaltande organisation samt
politiker från regioner och fylken.
Det framtagna förslaget utgår ifrån de lagtexter och den information som förnärvarande är
tillgängliga från nationell- och EU-nivå. Då varken styrande texter på EU-nivå eller budget för
programmet är fastställda i nuläget, kan detta komma att påverka det slutgiltiga innehållet i
programförslaget.
Synpunkter på förslaget har inhämtats från sakkunniga, aktörer inom offentlig sektor, näringsliv,
akademi och civilsamhälle samt stödmottagare i regioner och fylken. Remissen är skriven på svenska
och norska och innefattar de viktigaste budskapen inom varje område som presenteras. När ni läser
och besvarar remissen får ni gärna förhålla er utifrån följande frågor:
Ø Beskriv hur du upplever att valda politiska mål (PO) och särskilda mål (SO) kan
skapa möjligheter för gränsområdet och din organisation, i förhållande till syftet
med gränsöverskridande samarbete.
Ø Beskriv projektidéer som ni har i er organisation och som skulle kunna skapa
gränsöverskridande mervärden i programområdet, oavsett om idén passar in i
nuvarande programförslag eller inte.
Ø Bidrar programmet i alla sina delar till den gröna omställningen?
Ø Har din organisation idéer på projekt som främjar den gröna omställningen,
speciellt inom PO1 och PO4?
Ø Det er viktig at prosjektenes resultater møter næringslivets behov og at det legges
til rette for at bedrifter og/eller næringslivsorganisasjoner kan delta i prosjektene.
Om din organisasjon ikke representerer næringslivet ber vi deg om å beskrive
hvordan din organisasjon har tenkt å involvere næringslivet?
Ø Om du saknar något i programmet, beskriv det gärna för oss.

Varmt välkommen med era synpunkter senast den 17:e mars.

1

Vänliga hälsningar arbetsgruppen genom

------------------------------------------------------------------------------------------Camilla Tellås, Region Värmland
Koordinator Interreg Sverige-Norgeprogrammeringen 2021-2027
Tel. +46-10-833 10 32
Mail camilla.tellas@regionvarmland.se

Region Värmland, Region Jämtland-Härjedalen, Region Dalarna, Region Västernorrland, Västra
Götalandsregionen, Innlandet Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Tröndelag Fylkeskommune
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1.0 Bakgrunn for Interreg Sverige-Norge 2021-2027
Det övergripande målet med Interreg-initiativen1 har varit och förblir att arbeta för att nationella
gränser inte utgör hinder för en balanserad utveckling och integration i Europa. Gränsområdenas
isolering har haft två sidor: Gränssamhällen skärs av från varandra ekonomiskt, socialt och kulturellt
och hindrar samtidigt en konsekvent förvaltning av naturressurser i områdena. Gränsområden har
försummats inom nationell politik vilket resulterat i att deras ekonomier tenderat att bli perifera
inom de nationella gränserna.
Forslag til program er basert på et ønske om langsiktig samarbeid mellom likeverdige partnere med
et felles mål om å redusere grensebarrierer, utnytte grenseregionens samlede ressurser, og knytte
sammen byer og tettsteder.2
I forslag til felles bestemmelser i forordningene för Europeiska regionala utvecklingsfonden pkt. 1
henvises det til art. 174 i Lisboa-traktaten3, som en videreføring av målet om økonomisk, sosial og
territoriell sammenveving.
EU-kommisjonen, den svenske og den norske regjeringen inviterer nå det grenseregionale
partnerskapet til å fremme forslag til nytt grenseoverskridende program mellom Sverige og Norge
2021-2027.4
Innenfor EUs program for Europeisk territorielt samarbeid, Interreg, har grenseregionen samarbeidet
helt siden 1995 i fire tidligere generasjoner av Interregprogram. Hver programperiode har hatt noen
ulike nyanser i tematisk innretning og med litt ulik styringsstruktur. En grunnleggende forutsetning
om territoriell sammenveving har vært viktig, og lokal og regional beslutningskompetanse har vært
vektlagt i selve gjennomføringen av programmet.
Det er en lang tradisjon for samarbeid og integrasjon mellom de nordiske landene. Helt tilbake til
begynnelsen av 1950-tallet ble det etablert passfrihet5 mellom de nordiske landene ved å bevege seg
fritt og uten å søke oppholdstillatelse. På slutten av 1960 ble de første grensekomiteene etablert
med støtte fra Nordisk Ministerråd. Mellom landene har det vært fribevegelse og muligheter for å ta
seg jobb i det andre landet. På 1980-tallet var det en betydelig pendling fra Norge til Sverige, men i
de siste 10-årene betydelig pendling fra Sverige til Norge. Handelsforbindelsene mellom Norge og
Sverige viser at det er en gjensidig avhengighet av hverandres økonomier.
Da Sverige ble medlem i EU i 1995, åpnet nye muligheter for å styrke det grenseoverskridende
samarbeidet mellom naboregionene. Det var allerede etablert samarbeid og politisk dialog blant
annet via nordiske grensekomiteer eller bilaterale samarbeidsavtaler mellom landsting og
fylkeskommuner. Dette ble et godt utgangspunkt for utvikling av første generasjon Interregprogram
fra 1995. Gjennom mer enn 20 års interregsamarbeid har partnerskapet investert betydelige midler
og politisk kapital for å knytte grenseregionen tettere sammen og bygge ned grensebarrierer. Alt fra
universitet, høgskoler, kommuner, regioner, fylkeskommuner, länsstyrelser, fylkesmanns-embete,
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næringsliv- og klyngeorganisasjoner og NGO-er har kunnet nyttiggjøre seg ressursene fra
programmet over alle disse årene om et ønske om “et finere liv” i grenseregionen.
Året 2020 har blitt preget av utfordringer som følge av covid-19-pandemien. Her har Norge og
Sverige iverksatt ulike tiltak for å hindre og dempe spredning av pandemien. Dette har medført at
grensen mellom Norge og Sverige mer eller mindre har vært stengt med de konsekvenser dette har
for grenseoverskridende samarbeid.
Stängda gränser och begränsade möjligheter att träffas utmanar det gränsöverskridande samarbetet.
Samarbete och lärande kan dock ändå ske, bland annat med hjälp av digitala plattformar. Faktum är
att det nu, mer än någonsin, behövs ett gränsöverskridande samarbete så att svenska och norska
regioner kan dela kunskap och idéer för att övervinna de socioekonomiska effekterna av pandemin.
Ur detta hänseende är det viktigt att identifiera vilka samarbetsområden som ska prioriteras i
Interreg Sverige-Norgeprogrammet för perioden 2021-2027.
Närkontakter är tillfälligt begränsade men framsteg inom digitalisering möjliggör infrastruktur och
möjligheter för gränsöverskridande samarbete på nya sätt, som i vissa avseenden underlättar
samarbetet ännu mer än tidigare. Detta möjliggörs genom att identifiera gränshinder, förstärka
existerande gränsöverskridande nätverk, bygga grunden för nya gränsöverskridande relationer, och
uppmuntra aktiv och öppen dialog och utbyte av erfarenheter samt expertkunskap.
Målbilden för Interreg Sverige-Norgeprogrammet är ett väl förankrat och användbart program som
har sin utgångspunkt i EU:s politik för Europeisk territoriellt samarbete, nationella mål med regionaloch distriktspolitiken, regionernas och fylkenas gemensamma utmaningar och styrkor, det
gränsregionala mervärdet och med fokus på insatser som ger resultat på både kort och lång sikt med
en tydlig förväntning om att följa upp ambitionen för EU:sGröna Giv6.
Arbetet med att ta fram det nya programmet innefattar att välja vilka politiska mål (PO) och särskilda
mål (SO) som ska ingå i Interreg Sverige-Norgeprogrammet utifrån EU-förordningen och direktiv från
respektive svenska och norska departement. Hur mycket medel som tilldelas programmet från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och från den norska statsbudgeten kommer att
framgå av programbudgeten.
Gjennom programprosessen skal det også avtales framtidig gjennomføringsorganisasjon.
Länsstyrelsen i Jämtlands län skal forvalte finansieringen fra EUs regionale utviklingsfond, mens
Innlandet fylkeskommune skal forvalte de norske interreg-midlene bevilget over årlige statsbudsjett.
Utifrån mappning7 och analys8 av regionernas strategier, makrostrategier, EU-kommissionens Border
orientation papers samt evalueringar av innevarande programperiod framlägger analysgruppen och
arbetsgruppen nedanstående slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet med
programskrivningen för Interreg Sverige-Norge 2021-2027.
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Bedömningskriterierna utgår främst från regionernas prioriteringar, det gränsöverskridande
mervärdet, möjligheten att genomföra projekt och FN:s globala mål/Agenda 20309.
Grenseoverskridende merverdi er helt avgjørende for programmet og ligger som en felles
grunnforutsetning for alle motiveringer og valg som gjøres for å ta fram et program for perioden
2021-2027. Om det foreslåtte initiativ ikke bedømmes å ha en grenseoverskridende merverdi skal
dette initiativet eventuelt finansieres fra andre program enn Interreg Sverige-Norge.
3 prinsipp og vurderinger av grenseoverskridende merverdi legges til grunn:
·
·
·

Grensen som ressurs: utnytte potensialet ved samarbeid over grensen, kobling av nettverk
og kompetanse som finnes i grenseregionen.
Utnytte kritisk masse: utnytter grenseregionens samlede ressurser, partnerskap og aktører
som ønsker å løse felles utfordring.
Redusere grensehindringer: initiativ som bidrar til å eliminere grensehindringer i form av
juridiske, administrative, fysiske eller opplevde hindringer.

Programgeografi
Programgeografien har fulgt det regionale administrative nivå på svensk og norsk side langs
riksgrensen på NUTS 310 nivå siden 1995 med visse justeringer underveis. Programområdet framstår
ikke som en samlet funksjonell grenseregion. Imidlertid er det innenfor programgeografien flere
eksempler på et antall funksjonelle områder som knytter grenseregionen sammen. Her kan nevnes
besøksnæringen, samarbeid innenfor visse bransjer gjennom klynger og nettverk, grensependling,
grensehandel, arbeidsmarked, og viktige grensekryssende transportkorridorer. Suksessen i
gjennomføringen av programmene over tid ligger i styrken partnerskapet har basert på legitimitet og
tillit mellom partnere på begge sider av grensen.
Programgeografien for Interreg VI-A Sverige-Norge består av fem regioner på svensk side og tre
fylker i Norge. Programmet berører ca. 2,7 millioner mennesker. Innbyggere pr km2 varierer fra
region til region og mellom delområdene fra 6,5 innbyggere pr km2 til 51,5 innbyggere pr km2.
I de fem regionene på svensk side inngår Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Dalarna, Värmland og
deler av Västra Götaland. I Västra Götaland inngår kommunene som infattas i Fyrbodals
kommunalförbund, dvs Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan,
Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors og Dals-Ed.
I de tre fylkene på norsk side inngår Trøndelag, Innlandet og deler av Viken. Viken grenser mot
Värmland og Västra Götaland. Både Viken og Västra Götaland deltar også i Interreg VI-A ØresundKattegat-Skagerrak programmet.
Kommunene som naturlig samarbeider med Värmland inngår derfor i geografien. Dette vil si
Rakkestad, Marker, Indre Østfold, Skiptvedt, Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm,
Enebakk, Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nittedal, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Videre vil de
kommunene som ligger nær grensen til Västra Götaland inngå i geografien. De kommunene dette
gjelder er Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Aremark.
I randsonen til programgeografien er det flere universiteter, høgskoler og næringsklynger som har
betydning for gjennomføring av programmet og samfunnsutviklingen og må dermed sees å være
innenfor programmet. Det er mulig å trekke inn også kunnskapsmiljøer utenfor programgeografien
9
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gitt at dette har betydning og gir en merverdi. Det er lagt opp til at det er en balanse i
samarbeidsgeografien på svensk og norsk side. Programgeografin är stor och projekten kan
genomföras i alla delar, även om det finns en förväntan på att många projektaktiviteter sker i
gränsnära områden.

Interregionala små projekt
Små projekt kallas också people-to-people, - eller mikro- projekt. De har förhållandevis liten budget
som används för att utveckla mål och implementera aktiviteter genom engagemang från lokala
civilsamhällen. Programmet vill uppmuntra små projekt då dessa är en möjliggörare för
gränsregionens aktörer genom att projekten kan täcka många ämnen. Samtidigt måste varje projekt
bidra till de mål som är relevanta för programmet.
Exempelvis kan små projekt genomföra följande typer av aktiviteter:
· Organisering av kulturella arrangemang, uppträdanden, festivaler.
· Utbytesprogram inom kultur, utbildning, yrkesliv och forskning.
· Organisering av utbildningar, sommarskolor, sommarakademier och tävlingar.
· Gemensamt skapande av konst, filmer, teater, uppträdanden.
· Publicering av broschyrer, böcker.
· Sjösättning av tv- eller radioprogram.
Vanligtvis är små projekt tillgängliga för alla berättigade stödmottagare. Även mindre organisationer,
lokalsamhället, ickestatliga organisationer som representerar sociala grupper, civilsamhället,
föreningar, klubbar, små- och medelstora företag uppmuntras att delta. Förutom de påtagligt
mätbara resultaten, uppstår ofta utifrån dessa små projekt även mjuka gränsregionala mervärden på
flera nivåer, såsom ökad interkulturell förståelse och minskade (mentala) gränshinder.

Synergier med andra program och strategier
Interregprogrammet Sverige-Norge 2021-2027 ska främja synergier med ESF+11 särskilt när det gäller
företagens kompetensbehov. Synergier med europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
kommer också att vara viktigt, främst kopplat till utvecklingen av besöksnäring, digitala tjänster och
lokalt ledd utveckling. Interregprogrammet Sverige-Norge 2021-2027 ska stärka kapaciteten för ökat
deltagande i EU:s program för forskning och innovation; Horisont Europa12 samt digitalisering och
inrättande av digitala innovationspunkter (DIH13) genom Digitala Europa14. Programmet för den Inre
marknaden samt Erasmus+15 bedöms vara intressant för programområdet med fokus på
klusterutveckling och kompetensförsörjning. Interreg Sverige-Norge ska kroka arm med ERUF16programmet 2021-2027 i syfte att öka verkningsgraden i arbetet med forskning och innovation,
företagsutveckling, entreprenörskap, digitalisering, kompetensförsörjning, insatser för ett
koldioxidsnålt och cirkulärt samhälle samt lokalt ledd utveckling och stadsutveckling. Speciellt fokus
kommer att ligga på initiativ och samarbete utifrån de smarta specialiseringarna som regioner och
fylken arbetar utifrån.

11
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Europeiska Kommissionens S317- och innovationsplattformar samt Vanguard Initiativet18 utgör
samverkansytor som bidrar till stärkt omvärldsbevakning och samarbeten. Dessa samarbeten kan
initiera deltagande i globala värdekedjor och komplettera kunskaper och investeringar. Exempelvis i
gemensamma demonstrations- och testmiljöer med stöd av Instrumentet för Interregionala
innovationsinvesteringar19. Dessa samverkansytor kan skapa en kritisk massa av kompetens för
utvecklingen inom smart specialisering. Interregprogrammet Sverige-Norge 2021-2027 vill medverka
i svenska och norska nationella initiativ via exempelvis Naturvårdsverket, VINNOVA20, Tillväxtverket
och Energimyndigheten samt skapa förutsättningar för samverkan med andra regioner kopplat till
prioriteringarna i det regionala smarta specialiseringsarbetet.
I strategin för Östersjöregionen21 kopplar programmet Interreg Sverige-Norge ihop med
Östersjöregionens mål att öka välståndet. Interreg Sverige Norge har också möjlighet att korskoppla
arbetet till två insatsområden i Interreg Europe22: Förstärkt forskning, teknisk utveckling och
innovation samt förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag. I relation till
Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak23 knyter båda programmen an till flera
gemensamma politiska mål vilket kan skapa effektiva synergier. I Ett smartare Europa arbetar båda
programmen för att arbeta med ökad FoUI24, smart specialisering och entreprenörskap. I Ett grönare
Europa jobbar båda programmen med riskförebyggande mot katastrofer utifrån klimatförändringar
och för att främja cirkulär ekonomi. I Ett mer socialt Europa jobbar båda programmen för att främja
en gränsöverskridande arbetsmarknad. I förhållande till det nya Interregprogrammet Aurora finns
det också intressanta skärningspunkter avseende bland annat FOUI, smart specialisering och
entreprenörskap. Slutligen kan vi se synergier med Interreg Nordsjön25 som också vill skapa Ett
smartare Europa genom att arbeta med att öka FoUI och Ett grönare Europa genom cirkulär
omställning och genom att förebygga klimatkatastrofer.
Agenda 2030 och Gröna Given är utgångspunkter som Interregprogrammet Sverige-Norge utgår ifrån
och kopplar till i valet av politiska och särskilda mål i programarbetet 2021-2027.

2.0 Territorial Agenda2030
EUs Territorial Agenda 203026 søker å bidra til en inkluderende og bærekraftig framtid. EU
understreker viktigheten av og gir orientering om strategisk arealplanlegging og oppfordrer til å
styrke den territorielle dimensjonen og være mer oppmerksom på mangfoldet av regioner i Europa,
med deres utviklingspotensial og utfordringer. Som tidligere påpekt viser programgeografien stor
variasjon. Flere kommuner er definert som utkantkommuner og med lavest score på sentralitet27
(norsk side), men som følge av grenseoverskridende samarbeid inngår de i klynger og nettverk som
også inngår i en global økonomi med de effekter dette medfører. Videre er det flere
grensekommuner som inngår i større bo- og arbeidsmarkedsregioner på den andre siden av grensen

17
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og bidrar sånn sett i å opprettholde et høyt velferdsnivå og sysselsetting som ofte faller ut av
statistikken.
Forslag til nytt grenseoverskridende Interreg Sverige-Norge program sees i sammenheng med EUs
territorielle agenda 2030 med ønske om grønn giv og for vår del å leve og arbeide over
nasjonsgrenser.

I EUs territorielle agenda 2030 vektlegges behovet for grønn giv. I de ulike strategiene som ligger til
grunn vektlegges i denne sammenheng sirkulær økonomi. M.a.o. en sirkulær økonomi28 som utnytter
naturressurser og produkter effektivt så lenge som mulig i kretsløp der minst mulig ressurser går
tapt.
Sirkulærøkonomi omfatter en rekke verdikjeder. I EUs handlingsplan29 for en sirkulær økonomi pekes
det på tiltak for å:
·
·
·

·
·
·

Gjøre produkter bærekraftig til norm i EU.
Styrke forbrukere og offentlige innkjøpere.
Legge vekt på de sektorer som bruker mest ressurser og der potensialet for sirkularitet er
høyt, f.eks. elektronikk og IKT, batterier og kjøretøyer, emballasje, tekstiler, konstruksjoner,
bygninger, mat, vann og næringsstoffer.
Sikre mindre restavfall.
Få sirkularitet til å fungere for mennesker, byer og regioner.
Lokal, regional (grenseoverskridende), nasjonal og global innsats for sirkulær økonomi.

I Nordregio-analysen og EU-kommisjonens rapporter drøftes potensialet for sirkulærøkonomi i
Interreg Sverige-Norge programmet. Både i nåværende og tidligere programperioder er det gode
eksempler på prosjekt og prosjektpartnerskap som allerede er godt i gang med tema sirkulær
økonomi og utvikling av grenseoverskridende innovasjonssystemer knyttet til bioøkonomien som en
del av den sirkulære økonomien. Tema er tydelig i de regionale planene som også ligger til grunn for
programmet.

28
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Innenfor programgeografien har Innovasjon Norge, Norsk forskningsråd og Senter for industrielle
vekstanlegg (SIVA) igangsatt initiativ under det såkalte Arenaprogrammet, med klynger innenfor
bioøkonomi, bioteknologi, fornybar energi og AI. Her kan det være synergier med tanke på å
videreutvikle samarbeid med tilsvarende klynger på svensk side og se disse klyngene i en større
global sammenheng.

3.0 Interventionslogik og programevaluering
I EUs forslag til generelle forordninger løftes behovet for å synliggjøre programmets
intervensjonslogikk fram. Hvilken relevans har Interreg Sverige-Norgeprogrammet til de felles
utfordringer som eksisterer i grenseregionen og i at grensen ikke er og forblir et hinder for en
balansert utvikling i grenseregionen? En modell som Nordregio presenterer har følgende elementer:
Politisk mål (PO):
Særskilt mål (SO):
Behov
Problem, saker og
behov innenfor
respektive politiske
mål

Åtgärder
Hvilke tiltak iverksettes

Effekt
Forventet effekter

Indikator
Aktivitets- og resultat
indikatorer fastsatt
innenfor hvert
politiske mål

I EUs generelle forordninger art 39, pkt. 1 pålegges alle program å foreta en evaluering av
programmet. Evalueringen skal sikre at programmet gjennomføres effektivt, med relevans,
sammstemmighet, europeisk merverdi og kvalitet på implementering av programmet. Dette har
ledet fram til at det over de siste 5-10 årene har skjedd et betydelig engasjement blant europeiske
forskningsinstitutt og universitet med hensyn til å utvikle nye metoder for å evaluere måloppnåelsen
av de territorielle programmene, herunder grenseoverskridende samarbeid. Poenget er å vurdere
effekten av programmet i flere dimensjoner30:
·
·
·
·

Sosioøkonomisk sammenveving.
Miljømessig- og bærekraftig utvikling.
Partnerskap og samarbeidsrelasjoner.
Programmenes territorielle betydning.

I kommende programperiode bør partnerskapet søke å ta i bruk de nye evalueringsmetodikkene som
er utviklet i samarbeid med EU-kommisjonen og andre relevante partnere.

Horisontella kriterier för ett hållbart programområde
När världen möts av både nya utmaningar och möjligheter i kölvattnet av pandemins, klimatets och
miljöns effekter, är det ännu viktigare att programmet Interreg Sverige- Norge skapar möjligheter
och förutsättningar för att samarbeta utifrån hållbarhetsdimensionerna. Programmet ska uppmuntra
nya idéer, arbetssätt och produktionssätt som möter samhällsutmaningar genom att samarbeta
innovativt och lösningsfokuserat. Utgångspunkten är att programområdet Sverige-Norge har flera
tunga styrkor som möjliggör expansionskraft för att möta utmaningarna och skapa gränsregionalt
mervärde.
Hållbarhetsaspekterna är sociala, ekonomiska och miljömässiga. Arbetet utifrån den sociala
dimensionen innebär att människor ges likvärdiga möjligheter utifrån sina förutsättningar och behov,
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oavsett bakgrund, plats, kön, ålder eller förmågor. Exempelvis behövs människors olikheter
tillvaratas eftersom det bidrar till bättre beslut, ökad effektivitet och ökad innovationsgrad. Alla
människor ska också ges likvärdiga möjligheter att få tillgång till resurser och resultat kopplade till
det gränsöverskridande utvecklingsarbetet. Arbetet utifrån den ekonomiska dimensionen innebär att
hushålla, förädla och underhålla de resurser som finns. På detta sätt återskapas värden som kan
användas långsiktigt och bidra till ekonomisk hållbarhet. Arbetet utifrån den miljömässiga
dimensionen innebär att vårda och respektera natur och miljö. Exempelvis behövs arbete för att
bevara och öka den biologiska mångfalden, säkerställa ett balanserat kretslopp i ekosystemen, fasa
ut fossil energi och föra in förnybara energikällor.

Dialogprocess i programmeringsarbetet
Förslaget har fram till idag diskuterats med sakkunniga i regioner/fylken knutna till skrivargrupperna
och med Joint Programming Committe bestående av arbetsgruppen, politiker från berörda fylken och
regioner samt representanter från EU- kommissionen, Kommunal- och moderniseringsdepartementet samt förvaltande myndighet, Länsstyrelsen i Jämtland. I december 2020 genomfördes ett
webbinarium där programförslaget diskuterades med en bredare grupp intressenter, cirka 160
personer var anmälda från åtta regioner/fylken. Delaktiga var representanter från programområdets
klynger/kluster, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, universitet, företagarorganisationer, kommuner, idéburna sektorn/civilsamhället, regioner/fylken, gränskommittéer, science
parks, länsstyrelser samt Tillväxtverket, EU- kommissionen, Kommunal- och moderniseringsdepartementet m fl. Vidare har programförslaget även presenterats för regionala utvecklingsnämnder,
nätverk av regionala EU-samordnare och sammanslutningar av kommuner, exempelvis
Värmlandsrådet.

4.0 PO1 Ett smartare Europa genom innovation och ekonomisk
omvandling
Övergripande utmaningar/udfordringer i gränsregionalt Sverige-Norgeperspektiv
Visionen är att programområdet, på såväl lokal som regional nivå, har ett professionellt
gränsöverskridande system av akademi, offentlig sektor, företag och civilsamhälle. Genom tålmodigt
och sammanhållet smart specialiserat arbete inom blå och grön cirkulär ekonomi har
programområdet skapat ett hållbart och innovativt näringsliv som bidragit till starkt minskad klimatoch miljöpåverkan, god folkhälsa, mångfald och tillväxt. Då vi tar utgångspunkt i företagande,
entreprenörskap, näringslivsutveckling, innovation och forskning, är Sverige-Norgeprogrammets
gränsregionala mervärde flerdimensionellt:
·
·
·
·

·

Programområdet har många globalt aktiva företag, industrier och universitet som skapar en
stark miljö för innovation, forskning och entreprenörskap.
Det finns hög nivå av samarbete mellan forskningsintensiv industri, akademi,
forskningsinstitut och privat sektor.
Möjligheter i programområdet är att kunna dra nytta av och främja grön och blå tillväxt.
Traditionell resursintensiv industri kan bli ännu bättre på att dela på resurser och skapa ett
gränsöverskridande system av bioekonomi och cirkulär ekonomi, speciellt inom områdena
tillverkning och konstruktion, förädling av skog, livsvetenskap, textilier, vattenbruk och
utveckling av förnybar energi.
Potentialen är hög att möta behoven hos gröna och blå tillväxtföretag, om rätt kunskaper
utvecklas genom att matcha utbildningar mot näringslivets behov.
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·
·

Programområdet har stora möjligheter utifrån högteknologiska kreativa industrier,
tjänstefiering och tjänsteinnovation.
Starka IKT31- företag kan hjälpa företag och offentlig sektor att digitalisera och öka forskning
inom exempelvis rymdsäkerhet, gamification32 och e- hälsa.33

Utifrån ett globalt omställningstryck är det inte bara behov med hög igenkänningsfaktor som vi
behöver ta hänsyn till. Vi inser att det kommer att uppstå behov allt efter hand som vi kanske inte
känner igen men behöver vara lyhörda inför och forma åtgärder utifrån, under programperiodens
gång. I nuläget finns behov i programområdet som grundar sig i följande utmaningar:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

Vi behöver arbeta med att göra området än mer attraktivt att bo och arbeta i.
Vi behöver skapa förutsättningar för individer att få en utbildning som motsvarar de behov
som finns i befintliga och nya branschområden.
Strukturer som matchar ihop arbetskraft och företag behöver tas fram.
Øke den grenseoverskridende kollektivtrafikken for arbeidspendling.
Vi behöver ställa om till en koldioxidneutral ekonomi och anpassa samhället för kommande
klimatförändringar.
Nya finansieringsverktyg krävs, vilka möjliggör för lokala små och medelstora företag34 att
lättare få tillgång till investeringskapital för att kunna utveckla sina företag.
Pandemins effekter visar sig bland annat i form av stängda gränser, minskad gränshandel,
företagskonkurser och ökad arbetslöshet.
Ur effekterna av pandemin växer nya företagare, affärsmodeller och produkter fram.
Vi behöver öka entreprenörskapet och framväxten av nystartade affärssatsningar och startups.
Det krävs ett utvecklat, lyhört och professionellt företags- och innovationsstödsystem som
genom perspektiven mångfald, jämställdhet och inkludering, bidrar till att nå fler
målgrupper.
Det krävs insatser som minskar klyftan mellan stad och landsbygd. Stödsystemen behöver
underlätta för individer och företag på landsbygden när det gäller tillgång och tillgänglighet
för bland annat forskning, innovation och investeringar.
Mot bakgrund av spänningar på den globala marknaden behövs stärkta åtgärder för att
utveckla organisationer, affärer och marknader.

I målbilden för PO1 ingår bland annat att ha:
·
·
·
·

Samarbete och kunskapsöverföring mellan nyckelaktörer i befintliga och nya
innovationssystem har ökat.
Fokus i utvecklingsarbetet på hållbara lösningar utifrån perspektiven socialt, ekonomiskt,
miljö- och klimat.
Ökat samarbete och kunskapsöverföring mellan nyckelaktörer i befintliga innovationssystem.
Utvecklat nya innovationssystem i områden med innovativ styrka exempelvis inom
transportsektorn, bioekonomi och cirkulär ekonomi.

31

Information, Kommunikation, Teknologi
Spelifiering är spelmekanik som speldesigners i spel gör fast i en annan miljö, dvs en teknik som används för
att motivera, engagera och förstärka positiva beteenden eller förändra beteenden.
33
E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa
34
Små och medelstora företag/smf, small and mediumsized enterprises/sme, små og mellomstore
bedrifter/smb
32
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·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Identifierat och utvecklat gemensamma gränsöverskridande områden för smart
specialiseringsarbete.
Identifierat värdekedjor på lokal, regional och internationell nivå för att utveckla
leverantörssystem med befintliga och nya varor och tjänster.
Mixa kunskapsintensiva nätverk som kan komplettera varandra och hitta en ömsesidighet
och hitta långsiktiga plattformar för nätverken.
Format miljöer för samarbetsytor online och skapat förutsättningar för digitaliseringen som
verktyg för att öka konkurrenskraften.
Ökat antalet gemensamma testarenor och inkubatorer.
Ett professionellt stödsystem med aktörer arbetar utifrån ett inkluderande och
mångfaldsrelaterat förhållningssätt och når fler befintliga och potentiella idébärare,
entreprenörer, innovatörer och företagare med olika ålder, kön, bakgrund, förmågor och
geografi, vilket främjar god folkhälsa och jämställdhet. Det är viktigt att dessa kunskaper och
perspektiv finns inbäddade i stödsystemen.
Nya insatser och tjänster i stödsystemen som ökar entreprenörskapet, ökar antalet nya
företag och investeringar i befintliga företag samt främjar nya affärsmodeller och produkter.
Små och medelstora företags kunskaper om och färdigheter i smart specialisering har ökat.
Ökat företagens delaktighet i forskning- och innovationsarbete på lokal och regional
gränsöverskridande nivå.
Stora möjligheter att vara en språngbräda för nya samarbetskonstellationer som sedan kan
växla upp arbetet i större projekt.

I programförslaget är de särskilda målen 1:1 och 1:4 valda utifrån att regioner och fylken har
gemensamma prioriteringar inom dessa områden samt utifrån det gränsregionala mervärde som kan
skapas utifrån att arbeta för dessa mål. Särskilt mål 1:2 är bortvalt eftersom programmet utgår ifrån
att digitaliseringen verkar som en horisontell förutsättning och metodik för att genomföra aktiviteter
och projekt. Särskilt mål 1:3 är bortvalt då programmet utgår ifrån att små och medelstora företag
verkar som horisontell målgrupp, vilket är en förutsättning för programgenomförande. Utöver SMF
är soloföretag, mikroföretag, enskilda firmor och stora företag målgrupper för programmet, vars
aktiviteter måste formas utifrån målgruppernas behov och möjligheter till genomförande.
Vi ser att en gränsdragning i förhållande till övriga PO i programområdet handlar om en möjlighet till
ömsesidigt värdeskapande och utvecklingskraft. Politiska mål och målgrupper kan skapa betydliga
gränsregionala mervärden om de tillåts att mötas, samarbeta och innovera. I förhållande till PO2 ser
vi att medan man i PO2 har fokus på grön omställning, kan man i PO1 arbeta för att främja FoI och
utvecklingsinsatser som inte behöver vara branschspecifika. I PO1 omfattar cirkulär ekonomi
forskning, utveckling och innovation i kluster och nätverk, medan det i PO2 mer handlar om hänsyn
till och förvaltning av naturresurser. I PO1 finns möjlighet att arbeta med flera olika målgrupper,
branscher och nischer. Med dessa kan man identifiera, bygga, korsbefrukta och utveckla värdekedjor
och leverantörsled utifrån smart specialisering. I förhållande till PO4 ser vi att medan man i PO4 har
fokus på arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och hälsa, kan man i PO1 arbeta för att inventera
näringslivets behov och bidra till att skapa rätt matchningsverktyg och utbildningar, även inom nya
näringar, branscher och nischer. Genom kluster och övriga organisationer i programområdet finns
god potential att analysera hälso- och sjukvårdssektorernas behov av varor och tjänster och skapa
innovativa och digitala produkter som kan bli globalt slagkraftiga.
I PO1 kan man arbeta med att professionalisera stödsystemet i tjänsteutbud och struktur för att
skapa rätt förutsättningar för innovativ utveckling och tillväxt i kultur- och besöksnäringen. Det finns
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också möjlighet att främja och uppmuntra till både mindre lokala och större regionala
gränsöverskridande innovativa utvecklingsprojekt som knyter ihop stad och landsbygd.
Horisontella kriterier
I enlighet med uppdraget för programskrivningen ska programmets insatser under PO1 bidra till en
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030. De tre
dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. De sociala
hållbarhetsaspekterna, jämställdhet, integration och icke diskriminering integreras i förberedelserna
och genomförandet samt i uppföljningen i programmet.
I Agenda 2030 kopplar PO1 bland annat till följande mål: 5/Jämställdhet, exempelvis genom att
stödmottagare använder metoder för att förhindra diskriminering och tar fram arbetssätt som
uppmuntrar och synliggöra kvinnor och mäns, pojkar och flickors rättigheter och möjligheter att
starta och driva företag, samt bedriva forskning, utveckling och innovation. 7/Hållbar energi för alla,
bl a genom projekt som har fokus på innovativa energilösningar och att man i projekten arbetar med
resurshållning vad gäller energi. 8/Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, genom att
programmets aktörer tar fram förhållningssätt och arbetsmetoder som förhindra ojämlikheter/mål
10. I sin tur leder detta till ökad god folkhälsa och sysselsättning och den ekonomiska tillväxten har
möjlighet att öka.
PO1 arbetar också för mål 9/Hållbara innovationer och infrastruktur, genom att stödmottagare får
tydlig information om vikten av att innovationsarbetet ska bedrivas med metodik som bidrar till de
tre hållbarhetsdimensionerna och även med uppmuntran om att hitta lösningar på
samhällsutmaningar genom social innovation. Här kan innovativ digitaliserad arbetsmetodik och
infrastruktur bidra till långsiktigt hållbara lösningar. PO1 kopplar till mål 12/Hållbar konsumtion och
produktion, genom att projekten uppmanas till hållbar resursanvändning för genomförande och
framtagande av innovativa metoder för att produktion och konsumtion av varor och tjänster.
16/Fredliga och inkluderande samhällen, genom att aktörerna i programarbetet använder sig av
mångfaldsrelaterade förhållnings- och arbetssätt samt arbetar med sociala innovationer som möter
utmaningar i samhället och även kan bidra till att motverka ojämlikhet/mål 10.
I förhållande till Gröna given/Green deal kopplar PO1 i huvudsak till målet att Investera i
spetsforskning och innovation, genom regionernas och fylkenas styrkeområden och smarta
specialiseringar. Dessa har stor potential att förmeras genom ett gränsöverskridande
programsamarbete mellan olika aktörer.

Särskilt mål: 1:1 Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen
av avancerad teknik
Utmaningar/utfordringer i gränsregionalt Interreg Sverige-Norgeperspektiv
Kunskapsutveckling och innovation är viktiga för att skapa tillväxt och konkurrenskraft. Nordregios
programanalys visar att programområdet har varierad kapacitet att arbeta med forskning och
innovation (FoI) som en motor för regional utveckling och tillväxt. Inom programgeografin finns både
regioner som har starkt stöd från nationell nivå, inklusive fördelning av resurser för forskning och
innovation, och regioner som får mycket begränsade resurser för detta. Att förbättra möjligheterna
att stärka FoI inom programområdet är därför viktigt för att öka programgeografins tillväxt och
konkurrenskraft. Utmaningen för delar av programområdet är också att företagens investeringar för
forskning och utveckling (FoU) är låga. I kombination med utmaningar i att omsätta forskning i
praktiken, minskar den regionala innovationskraften ytterligare. Dessutom har delar av
programområdet utmaningar med glesbefolkade områden och en hög andel små och medelstora

15

företag med lägre andel investeringar i FoUI. Konkurrenskraften för små och medelstora företag är
således av stor betydelse för tillväxt och utveckling i gränsregionen.
För att stärka programgeografins tillväxt och konkurrenskraft kan regionala forskningsmiljöer
tillsammans med företag, offentlig sektor och den sociala ekonomin ge alla regioner i
programområdet förutsättningar att utveckla sina styrkor och komparativa fördelar genom t.ex. att
fler företag investerar i forskning och utveckling med stöd av programmet. Ett sätt att skapa en
positiv utveckling inom programgeografin är att stimulera öppen innovation genom klusterbyggande
aktiviteter utöver ökat samarbete mellan akademi och näringsliv. Genom att öka företagens
motivation att delta i forskningsresultat och samarbeta i forskningsprojekt skapas kulturer och
strukturer för innovation. Dessutom kan det bidra till att öka företagens investeringar i forskning,
utveckling och innovation.
Det finns flera exempel på bra erfarenheter när det gäller etablering av kluster under
programperioden 2014 - 2021. För att uppnå långsiktigt hållbara resultat är det viktigt att
erfarenheter och samarbeten från tidigare programperioder utnyttjas och vidareutvecklas. Dessutom
kan små och medelstora företags konkurrenskraft stärkas med sociala band och digitala lösningar.
Genom att ansluta näringslivet på båda sidor om gränsen kan programmet ge små och medelstora
företag i gränsregionen tillgång till en större marknad och nya partners. Detta kan stärka och
komplettera värdekedjorna, öka innovation och bidra till att skapa en större kritisk massa. För
företagen i programgeografin är de lokala marknaderna små, men om man ser på hela
programområdet som en marknad kan tillväxten i företagen främjas genom att öka den kritiska
massan och utöka kundbasen. Ett effektivt gränsöverskridande regionalt innovationssystem kan
också dra nytta av möjligheten som tillhandahålls av globala nätverk. Om viktiga kunskapsmiljöer
eller innovationspartners finns internationellt kan de med fördel anslutas till aktörer lokalt i
programgeografin. På detta sätt kan ledande global kunskap bidra till att främja forskning och
förmåga att förnya sig inom programgeografin.
Det gränsöverskridande regionala mervärdet består bland annat av möjligheten att utnyttja
varandras kompetenser och skapa gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar. Annat
mervärde kan vara att uppnå kritisk massa tillsammans för till exempel skapande av värdekedjor,
tillämpad forskning, användning av testbäddar, en större kundbas, gemensamma inköp/förvärv och
internationalisering av små och medelstora företag inom programgeografi. De enskilda marknaderna
är för små för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. För att vara konkurrenskraftiga
måste innovationer kunna exporteras och passa in i globala system. Genom att genomföra projekt
inom ramen för Sverige-Norgeprogrammet har regionerna möjlighet att testa lösningarnas hållbarhet
och marknadsvärde på en större marknad. Vidare har pandemin också betonat behovet av att stärka
den lokala och gränsöverskridande värdekedjan. Möjlighet till besparingar, effektivitet och lärande
från delad användning av resurser och infrastruktur. Att arbeta för att stärka innovationssystem
mellan regionerna innebär också att dessa stärks inom regionerna.
Insatser i det nya Interreg Sverige- Norgeprogrammet
Innsatsområdet under dette særskilte målet kommer til å finansiere tiltak som styrker
grenseoverskridende regionale innovasjonssystemer. Fremtidige prosjekt innenfor dette særskilte
målet skal bidra til å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon. Når vi snakker om forskning i
denne sammenhengen så handler det om anvendt forskning som primært er rettet mot praktiske mål
eller anvendelser. Prosjektene må synliggjøre den grenseregionale merverdien. Det handler om å
løse felles utfordringer og problemer, utnytte muligheter og ressurser og at dette gjøres best
sammen. Videre skal prosjekter, der det er relevant, vise til at bedrifter og næringslivets
organisasjoner etterspør prosjektets resultater, hvordan prosjektets resultater er tenkt kommunisert
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ut og synliggjøre hvordan næringslivet deltar i prosjektgjennomføringen. Eksempler på prosjekt som
kan støttes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prosjekt som bidrar til å øke takten på den grønne och blå omstillingen gjennom innovative
løsninger innen blant annet transportsektoren, bio- og sirkulærøkonomi.
Prosjekt som øker samarbeid og bidrar til kunnskapsoverføring mellom forskningsmiljøer,
bedrifter, offentlig sektor og den sosiale økonomien.
Prosjekt som utvikler praktisk anvendelige modeller for å ta nye ideer til markedet.
Prosjekt som støtter utvikling og vekstkraft i bedrifter og bransjer som har vekstpotensial bl a
kopplat till avancerad teknik.
Prosjekt som bidrar til at bedrifter kan vokse (spesielt internasjonalt) gjennom samarbeid,
kompetanseutvikling og metodeutvikling.
Prosjekt som øker bedrifters evne til å ta imot, utvikle og kommersialisere ny teknologi og ny
kunnskap.
Projekt som möjliggör tillämpad forskning till nytta för företagen.
Prosjekt som har et særskilt fokus på å forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten for
bedrifter som har etablert seg som et resultat av Covid-19-pandemien.
Prosjekt som har fokus på innovative løsninger som kan begrense de negative effektene av
Covid-19-pandemien.
Prosjekt som bidrar til å utvikle innovative løsninger som kan forebygge och redusere
skadevirkninger som miljøkatastrofer forårsaker.
Projekt som bidrar till att utveckla innovativa lösningar för hälsa, sjukvård och utbildning.
Projekt som kopplar samman aktörer inom forskning och innovation med industriaktörer för
att stimulera samarbeten i nya värdekedjor inom kultur- och kreativa näringar.
Projekt som bidrar til innovative løsninger innenfor fornybar energi.

Målgrupper för framtida projekt
Støttemottakere kan f.eks. være universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt, næringslivsorganisasjoner, formelle bedriftsnettverk/klusterorganisasjoner, innovasjon fremmende aktører,
offentlig organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, stiftelser og økonomiske/idelle
foreninger. De viktigste målgruppene kan være små og mellomstore bedrifter, potensielle bedrifter,
offentlig sektor, FoU-institusjoner og den sosiale økonomien/civilsamhället. De små og mellomstore
bedriftene anses som en viktig målgruppe for aktivitetene, men anses ikke som direkte
stønadsmottakere/prosjektansvarlige. Når det gjelder støtteordninger som er rettet mot
innovasjonsprosesser for enkeltbedrifter er det andre virkemidler utenom Sverige-Norge
programmet som bør benyttes. I Norge er det for eksempel Innovasjon Norge som gir direkte støtte
til enkeltbedrifter. I Sverige är det Tillväxtverket, Företagsstöden i Regionerna och Vinnova som kan
stötta företag.
Effekter på kort och lång sikt
Det er et stort behov for å fremme forskning og innovasjonsevnen i programgeografien. Dette kan
gjøres gjennom å støtte grenseoverskridende prosjekter som har til hensikt å utveckla
gränsöverskridande innovationssystem, forbedre forsknings og innovasjonskapasiteten og bruken av
avansert teknologi. På kort sikt kan dette bidra til å styrke programgeografiens konkurransekraft
gjennom økt investering i forskning, teknisk utvikling og innovasjon. På lång sikt ska programmet
bidra till ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.
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Särskilt mål: 1:4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och
entreprenörskap
Utmaningar/udfordringer i gränsregionalt Interreg Sverige-Norgeperspektiv
Många delar av programområdet kännetecknas av specialiseringar i ekonomisk verksamhet som
genomgår en betydande omställning. Ett verktyg för att främja detta är en del i det som brukar kallas
för smart specialisering. I grund och botten handlar det om förnyelse och näringslivsdynamik inom
områden som framgångsrikt kan nyttja existerande resurser och kunskaper, men samtidigt bidra till
att bredda och diversifiera det regionala näringslivet. I Sverige-Norgegeografin är det viktigt att
kunna koppla samman områden med potential för att genom innovativa samarbeten bli
internationellt konkurrenskraftiga. Här finns en stor utvecklingspotential. Förutom ett målmedvetet
utvecklingsarbete inom utpekade smart specialiseringsområden, behövs en ökad samverkan mellan
akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Samverkan kan bidra till att näringslivet får det
lättare att kommersialisera ny kunskap och forskningsresultat och därmed öka sin
innovationskapacitet. För att underlätta ett sådant arbete behövs stärkta gränsöverskridande
nätverk, kluster, hubbar. Det finns också ett behov av innovations-, test- och demonstrationsmiljöer
samt främjandet av rörlighet och utbyten mellan små och medelstora företag för examensjobb,
traineeplatser, doktorander etc.
Entreprenörskap har länge ansetts vara en nyckelingrediens i näringslivsutvecklingen. Människor som
har en förmåga att omvandla idéer till kommersiellt gångbara innovationer kommer det alltid att
finnas behov utav. Problemet är att det inte finns någon enkel lösning på hur entreprenörskapet ska
kunna växa i ett Sverige-Norgeperspektiv. Den komplexa utmaningen ligger i att stärka invånarnas
entreprenöriella kunskaper och förmågor. Entreprenörer har en stark betydelse för den ekonomiska
utvecklingen och programmet behöver stärka möjligheterna för entreprenörer att kunna förverkliga
sina idéer.
Det finns flera utmaningar i att möta framtidens arbetsmarknad. Den pågående digitaliseringen och
automatiseringen förändrar behovet och fördelningen av arbetsuppgifter. Nya kompetenser behövs
för att möta teknikskiften inom alla branscher. Regionerna behöver arbeta gemensamt och
systematiskt med att utveckla färdigheter för att bättre kunna dra nytta av smart specialisering, möta
strukturomvandling och främja entreprenörskap.
Coronapandemin har utmanat uppbyggda gränsöverskridande affärsnätverk och det krävs mer
interaktion mellan Sverige och Norge för att dela lösningar för återhämtning och bygga upp det
gemensamma mervärdet. Programmet kan bidra genom att stärka kunskapen om, samt finansiera,
digitala mötesplatser där det gränsöverskridande samarbetet kan fortsätta utan det fysiska mötet.
Insatser i det nya Interreg Sverige-Norgeprogrammet
Det är viktigt att projekten anammar digitala arbetssätt för att bygga ny kunskap. Rådande pandemi
minskar möjligheten för fysiska möten vilket gör att befintliga strukturer stöps om och nya metodiker
behöver tas fram och implementeras. Den gränsöverskridande premissen är ytterligare en aspekt
som nogsamt måste beaktas i ett projektperspektiv kopplat till kompetenshöjande aktiviteter.
Programmet ska skapa förutsättningar för gränsöverskridande ökad innovation mellan offentliga/
privata/akademin och sociala sektorn. Exempel på projekt som kan stöttas:
·
·

Projekt som syftar till strukturerade samarbeten genom exempelvis kluster, nätverk eller
innovativa pilotsatsningar.
Projekt som kan bistå med att öka gränsöverskridande kunskapsutbyten kring gemensamma
fokusområden kopplat till smart specialisering.
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·

Projekt som bidrar till att skapa och etablera plattformar för smart specialisering, vilka kan bli
mötesplatser för branschaktörer och stärker färdigheterna i den entreprenöriella,
upptäckande processen, EDP35.

Ökad konkurrenskraft bland företagen är viktigt för att gränssamarbetet ska bli mer dynamiskt och
växa sig starkare än före corona-pandemin. Programmet ska därför stötta exempelvis:
·
·
·
·
·
·

Projekt som ger fler företag möjlighet att göra steg- kompetens- och kunskapsförflyttning för
en hållbar grön och blå omställning.
Projekt som ger fler företag möjlighet att utveckla digitala och cirkulära
produktionsprocesser.
Projekt som erbjuder innovations- och kompetenskapande insatser till små och medelstora
företag som innebär att antal sysselsatta i företagen ökar.
Projekt som bidrar till förbättrade möjligheter för entreprenörer och start ups genom rusta
dem för en internationell marknad.
Projekt som bidrar till att stärka invånarnas entreprenöriella kunskaper och förmågor.
Projekt som tillhandahåller verktyg och kompetens för att skapa system av företag som
tillsammans bidrar till hållbara innovationer på marknaden, exempelvis inom kultur- och
besöksnäringen.

Det är inte alltid som rätt utbildning, arbete eller praktik finns i det direkta närområdet. Men det
kanske finns på andra sidan landsgränsen i Sverige eller Norge. Exempel på projekt som programmet
kan stötta:
·

·

Projekt som bidrar till mer rörlighet och utbyten mellan små och medelstora företag genom
bland annat fler trainee- och lärlingsplatser, examensjobb och doktorander i ett
gränsöverskridande perspektiv.
Projekt som utvecklar det gränsöverskridande samarbetet för att bättre kunna attrahera
kvalificerad arbetskraft och nyetableringar.

Målgrupper för framtida projekt
De huvudsakliga aktörerna inom insatsen är universitet/högskolor och utbildningsaktörer inom
geografin tillsammans med forskningsinstitut samt företagsfrämjande aktörer. De små och
medelstora företagen är en målgrupp för aktiviteterna men är i huvudsak inte att se som
projektaktörer på grund av statsstöd och relativt stor administrativ börda. Programmet bör istället ha
fokus på främjande organisationer (intermediärer) som i sin tur inkluderar företagen i projektens
aktiviteter. Intermediärerna är i sig också en målgrupp för projektens aktiviteter då de är
kunskapsspridare för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och
entreprenörskap och även där kan viss kompetensbyggande behöva ske.
Effekter på kort och lång sikt
På lång sikt ska programmet bidra till ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling. På medellång sikt ska programmet utveckla färdigheter för smart specialisering,
strukturomvandling och entreprenörskap. På kort sikt tar projektaktörerna aktiva steg för att
utveckla kompetens mot mer innovationsdrivande processer inom bl.a. grön och blå omställning,
digitalisering samt avancerad teknik.

35

EDP= Entrepreneurial Discovery Process, https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp
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5.0 PO2 - Et grønnere Europa
Det fulle navnet på det politiske målet er: “Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och
rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning,
riskförebyggande och riskhantering”.

Övergripande utmaningar/udfordringer i gränsregionalt Sverige-Norgeperspektiv
I PO2 er vår egen jordklode satt i sentrum. Menneskets aktiviteter gjør at jordkloden tømmes for
ressurser og dessuten settes i ubalanse. Samtidigt kommer klimatförändringar att ske oavsett vad
regionen gör från och med nu. Därför har vi avgränsat inom PO2 till att reducera vår
resursförbrukning och försöka få tillbaka balansen på jorden, samtidigt som vi minimerar de effekter
som kommer att påverka oss.
Både i 1995, 2000 og 2006 var det flom i grensevassdrag som førte til oversvømmelser i
grensekommunene, og i visse tilfeller vassdrag som i seg selv er grensekryssende. Grenseregionen
har naturområder som påvirkes av endringer i klima. Det finnes mange muligheter rundt økt
beredskap og samfunnssikkerhet. För klimatanpassningar är det viktigt att anpassa vårt samhälle till
ett förändrat klimat redan nu för att minska samhällets kostnader för den påverkan klimatrelaterade
händelser kan orsaka, och även ta till vara de nya möjligheter ett förändrat klimat kan ge.
Utover disse utfordringene er det stort pådriv for å gjøre en innsats for de nasjonale og globale
utfordringene og dermed støtte EUs politiske tilsagn om å bli klimanøytrale innen 2050. Hvis dette
skal realiseres, må vi i tillegg effektivisere energiforbruket, fremme fornybar energi og omstille oss til
sirkulærøkonomi.
Overgangen til sirkulærøkonomi er en stor mulighet i regionen. I lengre tid har det vært et samarbeid
mellom mange aktører i skogindustrien som har funnet løsninger og nye produkter med tre. Dette er
også forenlig med de gode ressursmessige forutsettingene.
Det er bred enighet om at overgang til sirkulærøkonomi i forbindelse med miljøproblematikk skal
prioriteres. Det er en forutsetning at regionen har strenge krav som fremmer sirkulærøkonomi
dersom næringsutviklingen skal bygges på det slik som beskrives i PO1.
De to særskilte målene er derfor 2:4 forebygge klimakatastrofer og 2:6 sirkulærøkonomi.

Særskilt mål 2:4 främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot
katastrofer i samband med klimatförändringar
Utmaningar/udfordringer i gränsregionalt Interreg Sverige-Norgeperspektiv
Klimatrelaterade konsekvenser ser inga lands-, läns/fylkes- eller kommungränser. För att driva
anpassningsarbetet och minska risken att fatta beslut som kan påverka andra på ett negativt sätt
måste gränsregionen samverka.
Offentliga organisationer i programområdet har liknande utmaningar att möta och detta kan man
göra tillsammans. Exempel på ökade risker:
·
·
·
·

Översvämning från vattendrag och skyfall, ras och skred.
Risk för skogsbränder under varma och torra perioder.
Påverkan på dricksvattenförsörjningen gällande vattenkvalité och
distributionsinfrastrukturen.
Förändring i biologisk mångfald och ökad andel främmande arter.
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Programmet har hatt en rekke prosjekter i nåværende programperiode innenfor dette temaet. Dette
tyder på en sterk interesse for området.
Insatser i det nya Interreg Sverige-Norgeprogrammet
För att möta klimatförändringarna kan offentliga aktörer, branschorganisationer inom näringslivet,
turistföretag, intresseföreningar, forskning och offentlig förvaltning behöva analysera hur deras
verksamheter påverkas. Nästa steg blir att ta fram handlingsplaner för hur deras verksamheter ska
kunna bli mer robusta och identifiera vilka nya möjligheter som kan skapas av dessa förändrade
förutsättningar.
·

·

·

·
·

·

·

·

Genom klimatanpassningsplaner och strategier finns möjlighet för utbyte av arbetsmetoder,
framtagande av underlag och hur man arbetar över sektors- och myndighetsgränser. Det blir
en viktig effekt av ett gränsöverskridande projekt.
Gränsregionen kan lära av hur man i våra respektive länder använder sig av
klimatinformation från våra meteorologiska institut, hur detta tillgängliggörs och hur det
sedan används på lokal nivå.
Idag finns en etablerad struktur och arbetssätt mellan de fyra nordligaste länsstyrelserna,
Sametinget och SMHI kring klimat- och sårbarhetsanalyser för rennäring. Detta arbetssätt
skulle kunna exporteras till fler områden och fler näringar.
Det är viktigt att arbeta med underlag som rör ras, skred, erosion, snölaster och andra
faktorer i samband med exploatering i gränsregionerna.
Många klimatrelaterade händelser och konsekvenser är desamma för regionerna i
programområdet: exempelvis vattendrag påverkas av snösmältning på ett annat sätt,
dricksvattenförsörjningen samt avloppsvattenhanteringen behöver klimatanpassas. Här finns
stora möjligheter till samordning och kunskapsöverföring för att minska riskerna och
konsekvenserna.
Skog- och jordbruk är en viktig del av programområdets näringsliv. Gränsregionen behöver
främja en skogs- og jord-skötsel som minskar risk för skogsbrand, ras och skredhändelser.
Här finns erfarenheter från innevarande periode som kan byggas vidare på.
Det finns behov av att tänka i termer av grön infrastruktur för att skydda natur och biologisk
mångfald, då dessa inte respekterar lands- och kommungränser, och där samverkan är
avgörande för att nå framgång.
Potentialen finns att arbeta med projekt som berör en klimatanpassad strategisk
räddningstjänst, för att hantera ras- och skredolyckor och andra typer av olyckor. Här finns
potential att involvera kompetens- och forskningsmiljöer. Genom att få med det långa
tidsperspektivet och klimatförändringarnas påverkan kan aktörer i gränsregionen lära av
varandra. Spesielt er bruk av ny teknologi slik som VR/AI/AR/Simulerings-teknologi viktig.

Målgrupper för framtida projekt
Deltagande organisationer i projekt är främst regioner och fylken, länsstyrelser, kommuner och
högre utbildningsorganisationer samt företag i begränsad utsträckning. Det finns mycket förarbete
gjort men idag saknas finansiering för att ta dessa åtgärder framåt. Det bedöms vara mycket hög
genomförbarhet på den typ av projekt som är beskrivna ovan.
Mottagare av vinsterna av projekten är befolkningen i stort, vilka lever i områden som kommer att
drabbas av allt större klimatrelaterade händelser framöver, samt företag som överväger etablering
eller vill klimatsäkra sina verksamheter.
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Horisontelle kriterier
Insatserna kopplar bland annat till mål 11 i Agenda 2030/Hållbara städer och samhällen. Hållbar
stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga
platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur
kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik. Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan
sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå)
inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar stadsutveckling bör
särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till
personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. Mål 11 är också kopplat till
möjligheterna att attrahera arbetskraft till programområdet eftersom attraktiva boendemiljöer
behöver inkluderas i arbetet med en gränslös större arbetsmarknad. För att attrahera mer
högkvalificerad arbetskraft till gränsområden behövs förutom attraktiva arbetstillfällen också
attraktiva boplatser. Kulturutbud och urbana livsmiljöer behöver utvecklas även i mindre tätorter.
Insatsområdet ingår tydligt i mål 13 – begrenset klimapåvirkning - i Agenda 2030. EU har i den gröna
given inte tagit upp klimatanpassning som ett område, men det är aviserat i den att en separat
strategi för klimatanpassning kommer att tas fram. Därav är arbetet med klimatanpassning ett viktigt
framtidsområde.
Effekter på kort och lång sikt
Svenska och norska organisationer kan samarbeta för att uppnå bättre förberedelse gentemot
konsekvenserna av klimatförändringar. Som resultat av detta blir samhället mindre sårbart mot
klimatförändringar.

Særskilt mål 2:6 Fremme overgangen til sirkulærøkonomi
Utmaningar i gränsregionalt Sverige-Norgeperspektiv
Vi må gjøre fremskritt i å holde ressursforbruket innen planetens grenser. Hvis vi ikke skal redusere
vårt forbruk, vil eneste muligheten være å øke vår sirkulære materialbruk.
Innovative modeller basert på nærmere kunderelasjoner, kundetilpasset masseproduksjon,
delingsøkonomi, tilbud av «holdbare tjenester» og «produkter som tjenester» kommer til å øke
sirkulæriteten. Det må legges til rette for at innbyggerne får funksjonelle og sikre produkter av høy
kvalitet, som er effektive og kostnadsmessig overkommelige, med lengre holdbarhet og som er
konstruert for gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning.
Sirkulærøkonomi er imidlertid ingen naturtilstand. Næringslivet som er med på å styre innovasjon og
produksjon har nødvendigvis ikke samme mål som samfunnet. Derfor må prosjekter påvirke
reguleringer og offentlige anskaffelsesprosesser i riktig retning. Dette vil i neste omgang gi det
grønne næringslivet et konkurransefortrinn. Hjemmemarkedet for sirkulærøkonomi blir styrket.
I 2030 vil regionen ha noen av de høyeste kravene til sirkulærøkonomi. Regionene skal være det
beste hjemmemarkedet for industrien som eksporterer løsninger for sirkulærøkonomi i hele verden.
Det er ulikheter innen lover og reguleringer mellom Norge og Sverige. Kartlegging, lage forslag og
påvirkning av reguleringer i begge land vil bidra til en harmonisering. Dette vil gi gode forutsetninger
for overføring til andre land.
NordRegio rapporten støtter at det er store muligheter innen sirkulærøkonomi i Interreg SverigeNorgeprogrammet.
Insatser i det nya Interreg Sverige-Norgeprogrammet
Prosjektene i dette innsatsområdet vil:
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·

·

·
·
·

·

Se på muligheter for felles reguleringer mellom Norge og Sverige som bidrar til at selskaper
omstiller seg til sirkulærøkonomi. Felles reguleringer kan innføres ved å påvirke nasjonale
myndigheter for å endre lover.
På regionale nivået påvirke sertifikatsordninger slik som ”Miljøfyrtårn”, «Bærekraftig
reisemål» fra Innovasjon Norge, Svanenmerke, ISO 14001 og EMAS. Mye av jobben går ut på
kartlegging av forskjellige typer bedrifter slik at eventuelle lover eller sertifikater blir riktige.
Se på utvikling av grenseoverskridende studieprogram innen sirkulærøkonomi.
Gi gode forutsetningar for kartlegging, kompetanseutvikling og endring av offentlige
anskaffelsesprosesser. Spesielt er forankring i kommuner viktig.
Involvera offentliga organisationer som samarbetar över gränser med industrin för att
genomföra offentliga upphandlingar, vilka i sin tur sporrar cirkulär- och delningsekonomiska
lösningar hos företagen.
Ta fram lösningar tillsammans med företag inom olika områden, t.ex.turismsektorn, som
bidrar till att cirkulära modeller stärks och att invånare och turister kan ta till sig nya
beteendemönster.

Innsatsen skal være innenfor tre områder. Disse er gjengitt i de neste tre avsnittene.
·

·

·

Påvirke designet på produkter. 80 % av miljøgevinstmulighetene ved et produkt kan avgjøres
i designfasen. Fokuset rettes da mot forbedring av holdbarhet, gjenbruk etc. Videre at
produktene øker innholdet av resirkulert materiale og at det er mulig å gjenvinne materialet
på en god måte. Engangsprodukter begrenses, og man må motvirke planlagt slitasje og
forelding. Usolgte holdbare produkter må ikke destrueres. Det må stimuleres til «produkter
som tjenester». Tjenester som for eksempel besøksnæring sees også på som produkter.
Innen design menes også selve forretningsmodellen for eierskap, salg og forbruk.
Informasjon til forbrukere er viktig for å gi dem muligheter til å forstå livsløpskostnadene til
produktene. Det vil si informasjon om livslengde og tilgang til reparasjonstjenester, reservedeler og reparasjonsveiledninger. Ved å inneha denne informasjonen vil forbrukerne selv
velge de mest miljøvennlige produktene.
Sirkulæritet i produksjonsprosesser kan gi betydelige material- og energibesparelser. Dette
kan gjøres ved å alltid benytte de beste teknikker, forenkle industrielle sammenknytninger
ved effektive rapporterings og sertifiseringssystemer, støtte en holdbar og sirkulær biobasert
sektor, bruke digitale teknikker for sporing og kartlegging av ressurser og fremme bruken av
grønne teknikker via et system for pålitelig verifisering.

Av betydning i regionen er bioøkonomi, elektronikk, batterier, emballasje, plast, tekstiler,
byggematerialer og næringsmidler, transport og varedistribusjon. Betydelige transportkorridorer er
nord- sør, øst-vest, og stor interntransport av råvarer særlig i forhold til bioøkonomien og
restressurser.
Målgrupper för framtidiga projekt
Prosjektaktører vil være primært fylkeskommuner, regioner, statsforvalteren i fylkene og länstyrelser
da slike prosjekter krever kompetanse og et overordnet ansvar. På grunn av kompetansekrav kan det
også tenkes at universiteter, høgskoler og andre kompetansemiljøer kan være prosjektaktører.
Företag kan bli involverade i projekt för att bidra med kunskap om hur produktionsmetoder ser ut
idag och för att delge information om potential till cirkulära produktionsmetoder.
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Mottagere av resultatene kan exempelvis vara små och medelstora företag, högskolor, universitet,
näringslivsorganisationer, produksjonsbedrifter med materialer som innsatsfaktorer, arkitekter,
industridesignere, skoler innen design og aktører for avfallshåndtering.
Horisontale kriterier
Innsatsområdet er sterkt knyttet til EU sin Green Deal og EU sin Circular Economy Action Plan. Videre
passer sirkulærøkonomi bra opp mot FNs globale mål 12 i Agenda2030 om ansvarlig forbruk og
produksjon herunder punkt 2 om effektiv bruk av naturressurser. Hållbar konsumtion och produktion
är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och
produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika
aktörer. Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar,
kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. För att till 2030,
halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs
hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd, krävs utbildningsinsatser i tex skolor och
allmänhet för att få en koppling till matsvinn och livsmedelsproduktion- kedjan.
En annan hörnsten i mål 12 är information. Tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat
miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad
information etc. möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val
av produkter och tjänster och att ställa om till mer hållbara livsstilar.
Effekter på kort och lång sikt
· Avfall sortert.
· Avfall resirkulert.
· Avfall brukt til råmaterialer.
· Genomförda utbildningsinsatser i hållbarhet för företag och medborgare
· Företag ser det som en naturlig del av sitt entreprenörskap och arbetssätt att arbeta utifrån
ett hållbarhetsperspektiv med alla tre dimensioner som utgångspunkt, dvs ekonomisk,
miljömässig och social.
· Företag ser de cirkulära lösningarna som en del av sina processer.

6.0 PO4 Et mer sosialt Europa genom sociala rättigheter
Övergripande utmaningar/udfordringer i gränsregionalt Sverige-Norge-perspektiv
I et europeisk perspektiv er grenseregionen preget av likhet og rettferdighet. Den nordiske
velferdsmodellen sikrer innbyggerne i Sverige og Norge sosiale goder i ulike livsfaser i livet.
Grenseregionen står imidlertid overfor noen demografiske egenskaper som fører til sosiale
utfordringer, og det er tre utfordringer36 som preger store deler av grenseregionen:
·
·
·

Befolkningsnedgang.
Aldring.
Spredt bosetting.

Disse utfordringen henger sammen. Det forventes at fraflytting fra distriktskommunene kommer til å
avta. Dette har sammenheng med at det blir færre unge, som erfaringsmessig flytter, og samtidig
som de som bor i distriktene blir eldre. Resultatet kan bli at folketallet stabiliseres i mange

36
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distriktskommuner, men at aldringen fortsetter. Samme bilde kan også beskrives for de svenske
distriktskommunene innenfor programgeografien.
Nordregio rapporten peker på lavt nivå på utdanning på grunn av dropouts som en utfordring i
regionen. Graden av unge uten utdanning eller jobb er langt over gjennomsnittet hvor Norra
Mellansverige, Mellersta Norrland og Innlandet har rundt 10 %37. Det ser ut til at denne andelen
forbedrer seg till 6-7% jo nærmere man kommer Oslo, Gøteborg, Stockholm og Trondheim.
Rapporten peker på at sysselsettingsgraden er forholdsvis lav i deler av grenseregionen. Dette
innebærer at en god del av arbeidsstyrken er utenfor produktivt arbeid.
Regionen må i stor grad sees som et ruralt område. Med dette følger problematikk som gjelder
forskjeller mellom land og by. Befolkningstettheten er lav. Avstanden mellom innbyggerne er derfor
høy. Det kan være vanskelig å nå kritisk masse for å ha god grunnskoleutdanning, gode helsetilbud,
trygg akuttomsorg, høyere utdanning, skaffe høy kompetanse i næringslivet og ha et arbeidsmarked
som gjør at hele familier kan være trygge på at det finnes arbeid.
Både Norge og Sverige har store nasjonale sosiale utfordringer med inkludering av innvandrere.
Regionen til Interreg Sverige-Norge er ikke noe unntak. Utfordringene er aktuelle både i bymiljøer og
på landsbygda.
Grensen er en stor mulighet til å oppnå kritisk masse med næringsliv som gjør at arbeidsmarkedet er
stort nok til å skape trygghet for familier med usikker jobb. Dette er spesielt viktig i etableringsfasen
når man også er i fødedyktig alder. Dette vil være et viktig bidrag til å endre trenden til aldrende
demografisk struktur.
Videre vil en kritisk masse med næringsliv kunne bidra til å vise ungdom bredde i kompetansekrav
som igjen skaper følelse av relevans for utdanning som forhindrer dropouts. Det er da viktig å kunne
skape en åpenhet i næringslivet slik at skoleelever ser dette kompetansekravet.
Kritisk masse med innbyggere er nødvendig for å kunne skape regioner som har urbane kvaliteter
som mange unge blir tiltrukket av. Åpne grenser kan gjøre at man oppnår den kritiske massen, men
det er en utfordrende jobb å skape disse regionene på tvers av grensen. Grensene må være frie for
alle barrierer - også mentale. Mange helsetilbud, akutt-tilbud og utdanning vil også kunne få et stort
løft ved oppnåelse av kritisk masse.
Ifølge Nordregio-rapporten er det et generelt stort behov for arbeidskraft i regionen. Match mellom
kompetanse og behov er en utfordring. Et større arbeidsmarked gjennom åpnere grenser vil kunne
skape bedre inkludering av innvandrere.
Motiveringen av å velge grenseløst arbeidsmarked ligger i alle ringvirkningene. Selv om primærmålet
er et bredere arbeidsmarked, vil mer arbeidspendling også føre til at det blir mer naturlig å krysse
grensen av andre årsaker og dermed kan dette skape de urbane kvaliteter mange tiltrekkes av.
Videre har Covid-19-situasjonen bremset pendlingen vesentlig. Selv om det er usikkert hvilke effekter
dette har fått, kan vi være sikre på at det ikke har bidratt positivt på arbeidspendling.
PO4 setter utfordringene i innbyggernes perspektiv. Selv om grenseløst arbeidsmarked også vil bidra
til kompetanseoverføring som vil bidra til bedre innovasjon i PO1, vil fokus her være å sørge for at
innbyggerne vil kunne velge et rikt antall interessante jobber der denne bor
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Særskilt mål 4:1 Grenseløst arbeidsmarked
Det fulle navnet på det særskilte målet er «Effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången
till sysselsättning av god kvalitet över gränserna».
Utmaningar i ett gränsregionalt Sverige-Norgeperspektiv
Maastricht-traktaten legger til grunn fri bevegelse og muligheter for å søke seg jobb over hele
Europa. Dette er også regulert gjennom EØS-avtalen. Imidlertid kan det være ulike barrierer med
hensyn til å søke jobb på tvers av grensene. Barrierene er mange; juridiske, økonomiske og
administrative grensehinder, mentale grensehinder, dyre og omstendelige transporter, forskjeller i
utdanningssystemer og godkjennelse av kompetanse. Mellom de nordiske landene er det etablert
servicekontor for å bistå nordiske borgere å søke jobb i et annet nordisk land. I Malmø ligger
servicekontor for jobbsøkere mellom Sverige og Danmark, i Morokulien for jobbsøkere mellom
Sverige og Norge og i Haparanda for jobbsøkere mellom Sverige og Finland.
På nordisk nivå pågår det prosesser vedrørende samordning av kompetansekrav og sertifisering slik
at disse er gjeldende for alle land i Norden, og som da skal bidra til et mer åpent nordisk
arbeidsmarked. Covid-19 har ytterligere forverret situasjonen. Denne situasjonen vil etter hvert avta,
men hvor lenge de mentale grensehindrene vil vare er usikkert.
I distriktene, hvor arbeidsmarkedene er noe mer begrenset, er mulighetene for interessante jobber
kritisk for bosetting. Dette gjelder spesielt for innbyggere i etableringsfasen som fort kan velge
fraflytting.
I 2030 vil vi kunne se flere områder i regionen hvor arbeidsmarkeder på begge sider av grensen er
koblet sammen slik at de blir fyldige og skaper trygghet for innbyggerne.
Insatser i det nya Interreg Sverige- Norgeprogrammet
Innsatsområdet vil gjennom samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere skape en
grenseoverskridende fleksibilitet, styrke grenseoverskridende rådgivningsinstanser, samt skape og
bevare de riktige kompetanser. Dette innebærer virksomhetsrådgivning, grenseoverskridende
virksomhetsnettverk og bransjenettverk, grenseoverskridende samarbeid mellom skole- og
arbeidsmarked. Exempel på insatser kan være:
·
·
·
·
·

Projekter som kan etablere grenseoverskridende sysselsettingsplattformer som kobler
bransjer til arbeidssøkere.
Prosjekter som kan visualisere yrker på hver side av grensen innenfor innsatsområdet.
Prosjekter som tar tak i harmonisering av sertifiseringsordninger som kan fungere som
grensebarrierer.
Prosjekter som mobiliserer arbeidssøkende til turistnæringer eller andre bransjer over
grensen.
Projekt som förstärker effektiviteten på arbetsmarknaden och tillgängligheten till kvalitativ
anställning genom utveckling av sociala innovationer och infrastruktur.

Målgrupper för framtida projekt
Aktuelle prosjektaktører kan være kommuner, grensekomiteer, rekrutteringsbyråer og andre aktører
som arbeider med sysselsetting.
Nordregios rapport ser på mangelen av kompetent arbeidskraft som en svakhet over hele regionen.
Gjennomførbarheten til prosjekter i dette innsatsområdet vil dermed kunne sies å være god.
Mottagere av resultatet av prosjektene vil primært være ungdom som om kort tid vil være
arbeidssøkende. Personal inom offentlig sektor och företag som kan erbjudas kompetensutveckling
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är också mottagare. Det er imidlertid viktig å ha fokus på høyt utdannede, slik at mangfoldet av
kompetanse i regionen øker, noe som igjen forbedrer de sosiale likhetene mellom landsbygd og by.
Inkludering av innvandrere er også prioritert. Videre vil generelt arbeidssøkende være i målgruppen.
Horisontale kriterier
Under politisk mål et mer sosialt Europa henvises det til Agenda 2030 Agenda 2030 - mål 8 Anstendig
arbeid og økonomisk vekst. Målet er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Yrkesdeltakelsen varierer med til dels lav
sysselsettingsandel i deler av grenseregionen. Særlig i den sørlige delen av grenseregionen pekes det
på kommuner med forholdvis lav yrkesdeltakelse, men samtidig er en god del av befolkningen
grensependlere, noe som påvirker og ikke kommer fram i nasjonal statistikk om yrkesdeltagelse.
Mål 5/Jämställdhet är starkt kopplat till arbetet för en hållbar arbetsmarknad. Exempelvis saknas
individer med kompetens inom vissa branschområden i gränsområdet och för att locka både kvinnor
och män, flickor och pojkar till dessa yrken behövs nya förhållningssätt och arbetsmetoder tas fram
och implementeras för ett ökat jämställdhetsarbete. Detta skapar möjligheter till att man når
målgrupperna och att förutsättningarna för individerna blir lika för lika arbete.
Det är också viktigt att arbeta med att identifiera och använda åtgärder för utmaningar kopplade till
mål 10 i Agenda 2030/Motverka ojämlikheter på arbetsmarknaden. Även här handlar det bl a om att
nya arbetsmetoder tas fram och används för att skapa god folkhälsa och öka möjligheterna till
integration och ökad kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.
Effekter på kort och lång sikt
· Befintlig personal inom offentlig sektor och företag som erhåller kompetensutveckling.
· Arbeidssøkende som benytter seg av utvidede rekrutteringstjenester.
· Deltagere i grenseoverskridende mobilitets initiativer.
· Nye bosettere som er arbeidspendlere.

Særskilt mål 4:2 Grenseoverskridende utdanning, praktisering og livslang læring
Det fulle navnet på det særskilte målet er: «Grenseoverskridende tilgang til inkluderende og gode
tjenester innen utdanning, praktisering og livslang læring med mål om å øke kompetansenivået for å
bli anerkjent på begge sider av grensen.»
Utmaningar i ett gränsregionalt Sverige-Norge perspektiv
Kompetansenivået på begge sider av grensen er relativt godt harmonisert. Da er ulike
sertifiseringsordninger utelatt i og med at det hører inn under grenseoverskridende arbeidsmarked.
Utfordringene er imidlertid knyttet til å kunne ha en kritisk masse for å kunne ha et godt
praktiserende og livslangt utdanningstilbud til alle. Det vil si en utfordring som er knyttet til rurale
områder.
Nordregiorapporten peker på generelt lavt utdanningsnivå og mangel på kompetent arbeidskraft.
Videre peker både Nordregiorapporten og den nylige rapporten om distrikter i Norge38 på lav
sysselsettingsgrad. De tre utfordringene lavt utdanningsnivå, lav sysselsettingsgrad og mangel på
kompetent arbeidskraft viser at det kan være store verdier i kompetanseheving. Sverige-Norgeprogrammet spenner imidlertid over et stort område hvor det finnes enormt mange fagområder. En
kartlegging av hvilken kompetanse det er mangel på, hvilken utdanning det er potensiale for og i
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hvilke demografiske grupper det er muligheter for å øke sysselsettingsgraden, er en utfordring i seg
selv.
Høyere utdanning er i seg selv en fraflyttingsårsak i store deler av Sverige-Norgeprogrammets
område. Høyere utdanning er forbeholdt de store byene. Selv om programmets geografiske område
har mange universiteter, er det mange som også velger studieplasser lenger unna slik som i Malmø,
Bergen, Oslo, Stockholm etc. Videre er det mange som må flytte fra de grensenære områdene til
byer slik som Karlstad, Trollhättan, Gjøvik og Trondheim som har høyere utdanning. Statistikk fra
Norge viser at det kun er 30 % som flytter tilbake til hjemstedet hvis dette er et ruralt område.
Insatser i det nya Interreg Sverige-Norge programmet
· Kravet til opplæring av ungdomskoleelever blir stadig høyere. Det blir dermed svært
vanskelig for lærere å holde undervisning innen flere fagområder. På skoler der det er få
elever og få lærere blir det vanskelig å opprettholde en bærekraftig tilfredsstillende
undervisning. Hvis de i det hele tatt klarer å nå kravene, er de lite fleksible for eventuelle
sykdomsforløp blant enkeltlærere. Videre kan kompetansemiljøet innen mange fagmiljøer bli
svært tynt, slik at lærere har få muligheter til å utvikle seg. Utprøving av ulike løsninger for
dette vil kunne falle innenfor dette innsatsområdet.
· Innen videregående skole får elevene spesialisert seg. Da vil enkelte fagområder måtte utgå
fordi kritisk masse med elever ikke blir nådd. Et samarbeid vil kunne opprettholde flere
fagområder noe som vil kunne føre til mindre reising eller i beste fall at elever velger
fagområder som passer til de interesser de har. I samme sjanger ligger muligheter for å ha
praksisplasser på tvers av grensen.
· Selv om innvandrere betegnes som en homogen gruppe i mange sammenhenger, har de
svært ulike undervisningsbehov. Spesielt gjelder dette innen morsmålsundervisning. Selv på
store skoler er det en utfordring å finne lærere som dekker alle språkene. Innen dette
området er det store behov for å finne løsninger.
· Etterutdanning må ofte gjennomføres samtidig som man har en fast jobb. Hvis
etterutdanningen krever lang reise, vil dette vanskelig la seg gjøre. Samtidig skal
etterutdanningen være relevant for lokalmiljøet. Prosjekter som bruker grensen som en
løsning på dette er innenfor innsatsområdet.
· Videre er det viktig at masterprogram er tilpasset relevante problemstillinger i området. I
enkelte tilfeller kan det være at kritisk masse er for liten til å kunne tilby slike masterprogram
kun på den ene siden av grensen. Da vil det også være mulig å koble seg til lokalt næringsliv.
· Felles studiesatelitter tilknyttet universitetet vil kunne muliggjøre at mye av studier kan
gjøres ”hjemmefra”. Slike studiesatelitter krever imidlertid en viss kritisk masse av studenter,
noe som kan oppnås ved et grenseoverskridende samarbeid.
· Selv om avstander mellom undervisningssteder blir kortere mellom to grensenære tettsteder
enn inn til en storby, er det tross alt en avstand. Aktuelle prosjekter kan være innen
kollektivtransport av elever eller kartlegging og testing av felles digital infrastruktur.
· Videre er alle typer sysselsettingstiltak innen kompetanseheving velkommen. Dette gjelder
tiltak rettet mot arbeidssøkere, men også tiltak for unge, minoritetsgrupper, innvandrere,
funksjonssvake og andre som faller utenfor.
· Samordnet kompetanseheving innen turistnæring og kulturarv.
· Endelig vil det kunne gis tilsagn til kartlegging av utdanningsnivå, kompetansebehov i
arbeidsmarkedet og potensiale for å øke sysselsettingsgraden innen grenseoverskridende
områder.
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·

Öka tillgängligheten till inkluderande och kvalitetssäkrad utbildning och strukturer för
livslångt lärande. Detta innebär resilienta lösningar genom exempelvis digitala
distansutbildningar och praktik.

Målgrupper för framtida projekt
Prosjekteiere og aktører i prosjektene vil primært være utdanningsinstitusjoner. Det vil si stat,
regioner og kommuner. Det vil imidlertid også være aktuellt å ha prosjekter ledet av fagsentre slik
som Ungt Entreprenørskap/Ung Företagsamhet, Inspiria/Innovatum og bransjeorganisasjoner med
kompetansehevingsinitiativ. Videre vil ansvarlige innen arbeidstiltak være viktige aktører.
Målgruppene for prosjektene vil være alle enkeltindivider fra ungdomskole og oppover.
Horisontale kriterier
Under politisk mål et mer sosialt Europa henvises det til Agenda 2030 følgende mål i Agenda 2030 mål 4 God utdanning. Målet er å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme
mulighetene for livslang læring for alle. Utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i
livet. Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere yrkesdeltakelse i arbeidslivet med risiko for svekket
helse, arbeidsuførhet og uføretrygd. .
Mål 5/Jämställdhet är starkt kopplat till att individer ska få en hållbar utbildning och sysselsättning.
Exempelvis saknas kompetens inom branscher i gränsområdet och för att locka både kvinnor och
män, flickor och pojkar till utbildningar som kan fylla kompetensbehoven behövs ett ökat
jämställdhetsarbete som leder till att man når målgrupperna och att dessa får lika förutsättningar till
lika utbildning.
I programmet behöver man identifiera utmaningar kopplade till mål 10 i Agenda 2030/Motverka
ojämlikhet och implementera åtgärder som kopplar till utbildning. Bland annat genom att nya
arbetsmetoder tas fram och används för att skapa god folkhälsa och öka möjligheterna till integration
i utbildning på alla nivåer och på så sätt bidrar till ökad sysselsättning.
Effekter på kort och lång sikt
· Høyere grad av individer vil kunne være produktive.
· Mindre fraflytting.
· Bedre skole og studietilbud.
· Mindre utenforskap.
· Høyere utdannede i området.
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§ 45
KS/2021:225
Godkännande av remissvar - program Interreg Sverige – Norge 2021-2027
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Ställa sig positiv till det förslagna EU-programmet Intereg Sverige-Norge 2021.
2. Påpeka att mobilitetsfrågan borde belysas mer i programmet.
3. Understryka att det är av yttersta betydelse att de konsekvenser som blivit av gränsstängning
på grund av pandemin belyses och elimineras.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har blivit inbjuden för att svara på remiss för EU-program Intereg Sverige-Norge
2021-2027. Förslaget har tagits fram i nära dialog med EU- kommissionen,
Näringsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Länsstyrelsen i Jämtlands
län, norsk förvaltande organisation samt förtroendevalda från regioner och fylken. Följande
frågor ska besvaras i remissen:
• Beskriv hur Orust kommun upplever att valda politiska mål (PO) och särskilda mål (SO) kan
skapa möjligheter för gränsområdet och din organisation, i förhållande till syftet med
gränsöverskridande samarbete.
• Beskriv projektidéer som ni har i er organisation och som skulle kunna skapa
gränsöverskridande mervärden i programområdet, oavsett om idén passar in i nuvarande
programförslag eller inte.
• Bidrar programmet i alla sina delar till den gröna omställningen?
• Har din organisation idéer på projekt som främjar den gröna omställningen, speciellt inom
PO1 och PO4?
• Det er viktig at prosjektenes resultater møter næringslivets behov og at det legges til rette for
at bedrifter og/eller næringslivsorganisasjoner kan delta i prosjektene. Om din organisasjon
ikke representerer næringslivet ber vi deg om å beskrive hvordan din organisasjon har tenkt å
involvere næringslivet?
Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över
nationsgränserna. Intereg Sverige-Norge utgörs av fem regioner på svensk sida och fem fylken
på norsk sida. Orust kommun ingår i Gränslöst samarbete genom sitt medlemskap i Fyrbodal
tillsammans Østfold och Akershus fylke i Norge. Programmet berör ca 2,7 miljoner människor.
EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som
utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. Region Värmland koordinerar
arbetet med att ta fram EU-programmet för den nya programperioden 2021-2027.
Bedömning/yttrande
Beskriv hur du upplever att valda politiska mål (PO) och särskilda mål (SO) kan skapa möjligheter för
gränsområdet och din organisation, i förhållande till syftet med gränsöverskridande samarbete.
Det finns inget att erina om målen. En gränsöverskridande arbetsmarknad och
kompetensöverföring gynnar Orust kommun och hela regionen. För Orust del är det särskilt
intressant med innovationer och kompetensöverföring inom de blå och gröna näringarna.
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Beskriv projektidéer som ni har i er organisation och som skulle kunna skapa gränsöverskridande mervärden i
programområdet, oavsett om idén passar in i nuvarande programförslag eller inte.
Det som är intressant är utveckling av välfärden genom bland annat digitalisering och mobilitet.
Utveckling av fossilfri energi genom innovation med hjälp av de blånäringen samt restprodukter
från andra näringar för att öka den cirkulära ekonomin.
Utveckling av hållbar, innovativ och attraktiv blånäring
Det som är av yttersta vikt är att skapa regelverk och rutiner då gränser stängs på grund av t.ex.
pandemi. Familjekonstellationer som bör över gränserna och människor som pendlar över
gränserna till sina arbeten har idag kommit i kläm. Här finns ett grundarbete att göra innan vi kan
nå en gränslös arbetsmarknad.
Bidrar programmet i alla sina delar till den gröna omställningen?
Nej, men programmet bidrar till en stor del av den gröna omställningen. Ytterligare steg kommer
att behöva görs för en långsiktigt hållbar grön omställning. Det kan t.ex. vara hur vi ställer krav
på produkter och tjänster som inte är producerade i Europa och som kan vara tex delar i en
större produkt. Ytterligare ökar vår kompetens och bredd på en produkts miljöpåverkan under
sin livscykel. Ökade krav på längre hållbarhet av digitala och mobila produkter.
Då vi är i många delar glesbefolkade med en svag utbyggd kollektivtrafik blir pendlingen många
gånger bilberoende. Denna aspekt saknas i programperioden.
Har din organisation idéer på projekt som främjar den gröna omställningen, speciellt inom PO1 och PO4?
Ja, främst då det gäller mobilitet, utveckling av fossilfri energi till små och medelstora båtar,
tillvaratagandet av havets resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
Det er viktig at prosjektenes resultater møter næringslivets behov og at det legges til rette for at bedrifter og/eller
næringslivsorganisasjoner kan delta i prosjektene. Om din organisasjon ikke representerer næringslivet ber vi deg
om å beskrive hvordan din organisasjon har tenkt å involvere næringslivet
Dialoger vid planerade strukturerade möten såsom näringslivsråd. I projektform i samarbete med
Regionen, Fyrbodal och Svinesundskommitteen. Genom information på hemsida och sociala
medier.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17
Missiv daterat 2021-02-09
Remiss daterad 2021-02-08
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Beslutet skickas till
Camilla Tellås, Region Värmland Koordinator Intereg Sverige-Norgeprogrammeringen 20212027

3

}304

Datum

Diarienummer

2021-03-05

KS/2021:335

1(2)

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Begäran om utökning av tjänst för Budget- och skuldrådgivning 2021/2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna Budget- och skuldrådgivningens äskande om extra medel, 143 tkr, för
2021 och 2022.
2. Pengarna tas ur KS medel till förfogande 2021 och genom utökning av budget
2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun köper tjänst av Stenungsunds kommun avseende Budget- och
skuldrådgivning. Utöver Stenungsund och Orust deltar också Tjörn och Lilla Edet i
samarbetet.
Under 2020 var det många sökande vars ekonomi raserats av Corona-pandemin och
dessutom ett ökat antal sökande med spelmissbruk. På grund av dessa omständigheter
ser nu Budget- och skuldrådgivningen i Stenungsund sig nödgad att utöka antalet
tjänster för att kunna beta av den långa kö som uppkommit. Man önskar därför utöka
med en tillfällig resurs under resten av 2021 och hela 2022. Orust står enligt avtal för
22,5% av de totala kostnaderna.
Utredning
Nuläge
Corona-pandemin har fört med sig ett ökat behov av skuld- och budgetrådgivning. Man
har försökt möta behovet genom en e-tjänst, där man själv direkt på kommunens
hemsida kan ansöka om ett första besök hos en handläggare. Man har även avskaffat de
fasta telefontiderna och Medborgarservice svarar på fler frågor, vilket frigjort tid för
handläggning hos budget- och skuldrådgivarna.
Trots vidtagna åtgärder ökade antalet nya ärenden med 41% under 2020. Det är idag
minst 16 veckors kö för ett första besök hos handläggare.
Man har under 2020 noterat att:
Antalet ärenden med unga vuxna, 20-30 år, har ökat. Troligtvis har den nya e-tjänsten
gjort det lättare för den åldersgruppen att kontakta budget- och skuldrådgivningen.
Unga människor, företrädesvis unga män, med spelmissbruk fortsätter att öka. De har
ofta skuldsatt sig till stora belopp på kort tid.
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Ökat inflöde av egna företagare med ekonomiska problem.
Antalet pensionärer/blivande pensionärer ökar då deras inkomster har minskat så
mycket att de har svårt att betala sina krediter och löpande räkningar. Även äldre
pensionärer över 80 år ökar, likaså hos Kronofogden. Även äldre pensionärer utan nära
anhörig har svårt att klara sina löpande utgifter och snabbt hamnar hos Kronofogden.
Ökat antal ärenden där Coronasmittan har minskat deras inkomster på grund av
minskad arbetstid och uttag av VAB.
Ökning av e-handel och spelmissbruk till följd av lättillgängliga krediter som sms-lån
och andra högkostnadskrediter.
Bostadsbristen gör det svårt för skuldsatta att få ny bostad även om de har en ordnad
situation.
Bedömning
Med beskrivningen ovan som bakgrund, för att få ned kötiden samt hålla de
rekommendationer som anses skäliga, är det rimligt att tillsätta en tillfällig resurs fram till
och med december 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05
Beslutet skickas till
Stenungsunds kommun
Administrativ chef
Kristina Bexér

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

§ 49
KS/2021:335
Begäran om utökning av tjänst för Budget- och skuldrådgivning under 2021-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna Budget- och skuldrådgivningens äskande om extra medel, 143 tkr, för 2021 och
2022.
2. Finansiering sker inom ram för sektor ledning och verksamhetsstöd 2021 och genom
utökning av budget 2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun köper tjänst av Stenungsunds kommun avseende Budget- och skuldrådgivning.
Utöver Stenungsund och Orust deltar också Tjörn och Lilla Edet i samarbetet.
Under 2020 var det många sökande vars ekonomi raserats av Corona-pandemin och dessutom ett
ökat antal sökande med spelmissbruk. På grund av dessa omständigheter ser nu Budget- och
skuldrådgivningen i Stenungsund sig nödgad att utöka antalet tjänster för att kunna beta av den
långa kö som uppkommit. Man önskar därför utöka med en tillfällig resurs under resten av 2021
och hela 2022. Orust står enligt avtal för 22,5% av de totala kostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05
Beslutet skickas till
Stenungsunds kommun
Administrativ chef
Kristina Bexér
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Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag
besvarade av kommunstyrelsen 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga redovisningen av ej besvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag
besvarade av kommunstyrelsen 2020 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ska till sitt sammanträde 2021-10-14 erhålla en redovisning av
Orustförslag under utredning samt vilka Orustförslag kommunstyrelsen besvarat per
2021-09-29.
Sammanfattning av ärendet
I Kommunallagen kap 8 § 1 står det att den som är folkbokförd i kommunen får, om
kommunfullmäktige beslutat det, väcka ärenden i kommunfullmäktige i form av
medborgarförslag. Enligt kommunallagen kap 5 § 34 ska medborgarförslag, om möjligt,
beredas på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Kommunallagen fastslår även i kap 5 § 34 att
kommunfullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i
ett ärende som väckts genom medborgarförslag (2017:725). Oavsett om
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska bereda eller besluta i ett ärende som väckts
genom medborgarförslag, så finns det en skyldighet att årligen rapportera till
kommunfullmäktige gällande:
1. Om beslut har fattats i ett ärende väckt genom medborgarförslag.
2. Om ett ärende väckt genom medborgarförslag inte kunnat avgöras inom den av
Kommunallagen fastställda tiden (ett år). Det ska då redovisas till kommunfullmäktige
vad som har kommit fram vid beredningen. (Kommunallagen 5 kap 35, 6 kap § 34,
2017:725).
Det finns 1 medborgarförslag kvar som ännu ej är besvarat:
• Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra till Orust kommuns utveckling
(KS/2019:57).
Ärendet är berett av arbetsutskottet samt kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har
ännu ej handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt
yttra sig. Fullmäktiges ordförande har haft dialog med förslagsställaren om ärendet.
Kommunstyrelsen har under 2020 besvarat följande medborgarförslag:
• Medborgarförslag om användningsområden för Myckleby skola (KS/2019:1114)
• Medborgarförslag om mötesplatser för integration (KS/2018:1445).
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Medborgarförslag om pendelparkering vid Svanesundsfärjan (KS/2020:120).

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för
medborgarförslag och kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag.
Sedan oktober 2020 har det varit tekniskt möjligt att skicka in e-förslag, eller
”Orustförslag”. I samband med att det blev möjligt att skicka in Orustförslag upphörde
förfarandet med medborgarförslag.
Enligt riktlinjerna för e-förslag ska fullmäktige årligen få en redovisning av aktuella
förslag.
Bedömning
De första Orustförslagen, som fått 25 eller fler röster, föll ut för handläggning i början
av februari 2021. För att fullmäktige ska få ”lite mer kött på benen” passar nog en
uppföljning i oktober 2021 väl. Än så länge har 22 Orustförslag fått statusen ”utreds”
och beslut i ärendena ska vara fattade inom 6 månader, antingen av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige (beroende på förslagets karaktär).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef

Maja-Liisa Odelius
Kommunsekreterare
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

§ 51
KS/2021:313
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag besvarade
av kommunstyrelsen 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga redovisningen av ej besvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag
besvarade av kommunstyrelsen 2020 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ska till sitt sammanträde 2021-10-14 erhålla en redovisning av
Orustförslag under utredning.
Sammanfattning av ärendet
I Kommunallagen kap 8 § 1 står det att den som är folkbokförd i kommunen får, om
kommunfullmäktige beslutat det, väcka ärenden i kommunfullmäktige i form av
medborgarförslag. Enligt kommunallagen kap 5 § 34 ska medborgarförslag, om möjligt, beredas
på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Kommunallagen fastslår även i kap 5 § 34 att kommunfullmäktige
kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom
medborgarförslag (2017:725). Oavsett om kommunstyrelsen eller annan nämnd ska bereda eller
besluta i ett ärende som väckts genom medborgarförslag, så finns det en skyldighet att årligen
rapportera till kommunfullmäktige gällande:
1. Om beslut har fattats i ett ärende väckt genom medborgarförslag.
2. Om ett ärende väckt genom medborgarförslag inte kunnat avgöras inom den av
Kommunallagen fastställda tiden (ett år). Det ska då redovisas till kommunfullmäktige vad som
har kommit fram vid beredningen. (Kommunallagen 5 kap 35, 6 kap § 34, 2017:725).

Det finns 1 medborgarförslag kvar som ännu ej är besvarat:
Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra till Orust kommuns utveckling
(KS/2019:57).
Ärendet är berett av arbetsutskottet samt kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har ännu ej
handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt yttra sig.
Fullmäktiges ordförande har haft dialog med förslagsställaren om ärendet.
•

Kommunstyrelsen har under 2020 besvarat följande medborgarförslag:
•
•

Medborgarförslag om användningsområden för Myckleby skola (KS/2019:1114)
Medborgarförslag om mötesplatser för integration (KS/2018:1445).

1

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

Medborgarförslag om pendelparkering vid Svanesundsfärjan (KS/2020:120).

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för medborgarförslag
och kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. Sedan oktober 2020 har det
varit tekniskt möjligt att skicka in e-förslag, eller ”Orustförslag”. I samband med att det blev
möjligt att skicka in Orustförslag upphörde förfarandet med medborgarförslag.
Enligt riktlinjerna för e-förslag ska fullmäktige årligen få en redovisning av aktuella förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare

2
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2021-03-04
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Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Redovisning av obesvarade motioner 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning, ett sådant beslut bör dock motiveras tydligt (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt
arbetsordningen göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
Som underlag finns en sammanställning över ännu ej besvarade motioner, daterad 202103-04.
Bedömning
Förfarandet med motioner är ett viktigt sätt för förtroendevalda i kommunfullmäktige
att arbeta politiskt, det är en del av den så kallade initiativrätten som regleras av
kommunallagen (kap 4 § 19). Utdragen handläggningstid för motioner påverkar den
politiska styrkraften och den lokala representativa demokratin negativt.
I redovisningen av obesvarade motioner för år 2021 finn det, glädjande nog, ingen
motion med handläggningstid på över 1 år. Det kan vara intressant med en liten
bakåtblick i sammanhanget:
•
•
•
•

Redovisning av obesvarade motioner 2020: 1 motion med handläggningstid på över
1 år.
Redovisning av obesvarade motioner 2019: 2 motioner med handläggningstid på
över 1 år.
Redovisning av obesvarade motioner 2018: 6 motioner med handläggningstid på
över 1 år.
Redovisning av obesvarade motioner 2017: 6 motioner med handläggningstid på
över 1 år.
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Redovisning av obesvarade motioner 2016: 15 motioner med handläggningstid på
över 1 år.

Politiken har tydligt markerat att handläggningstid på över 1 år för motioner ej är
acceptabelt, utan motioner ska utredas så snart som möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04
Redovisning av obesvarade motioner 2021 daterad 2021-03-04
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef

Maja-Liisa Odelius
Kommunsekreterare
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Redovisning av obesvarade motioner 2021
Ärendenr/dnr

Motion

Förslagsställare

Ärendets
startdatum

2020:1326
2021:155

Motion om koldioxidbudget
Motion om omedelbart stöd till miljö- och
byggnadsnämnden

Kia Nordqvist (MP)
Anders Persson (KD)

2020-11-12
2021-02-01

2021:278

Motion om att fönsterkuvert ej ska användas Maritha Dyfverman (SD) 2021-02-22
för utskick av post från Orust kommun

2021:279

Motion om Återvinningskärl för batterier på
samtliga källsorteringsstationer

2021:280

Motion om återvinningskärl för glödlampor oc Maritha Dyfverman (SD) 2021-02-22

Maritha Dyfverman (SD) 2021-02-22

Ansvarig enhet

Kommentar

Miljöenheten
Ledning och
Ska anmälas i kommunfullmäktige 2021-03verksamhetsstöd
11
(kommundirektör)
Administrativa enheten Ska anmälas i kommunfullmäktige 2021-0311
Sektor
samhällsutveckling,
renhållning
Sektor
samhällsutveckling,
renhållning

Ska anmälas i kommunfullmäktige 2021-0311
Ska anmälas i kommunfullmäktige 2021-0311

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 52
Redovisning av obesvarade motioner 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

KS/2021:339

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så
att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då välja att avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning, ett sådant beslut bör dock motiveras
tydligt (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
Som underlag finns en sammanställning över ännu ej besvarade motioner, daterad 2021-03-04.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04
Redovisning av obesvarade motioner 2021 daterad 2021-03-04
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare

1

Datum
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2021-01-21

KS/2016:1966

1(2)

Kommunförvaltningen
Markus Ekstorm
telefon 0304-33 41 54
e-post: markus.ekstorm@orust.se

Beslut om försäljning av kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och
s:6
Förslag till beslut
Utskottet beslutar att:
Erbjuda sökande att köpa kommunens andelar till marknadsvärde
Sammanfattning av ärendet
En sökande har inkommit med en förfrågan om att få förvärva kommunens andelar i
samfälligheterna Ängön s:2 och s:6 som är belägna på Flatön. På Flatön äger kommunen
fastigheterna Ängön 1:14 och 1:15 som är fastigheterna som har i del i dessa två
samfälligheter. Kommunen har inga planer på att utveckla detta område och
förvaltningen ser inget hinder i att sälja kommunens andelar. Blir en försäljning aktuell
anlitas en auktoriserad värderingsman för att bedöma ett marknadsvärde för
kommunens andelar i samfälligheten.
Utredning
Nuläge
Förvaltningen har fått in en förfrågan från en fastighetsägare om kommunen är
intresserad av att sälja sina andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Fastighetsägaren har själv andelar i dessa båda samfälligheter genom sina fastigheter
Ängön 1:16 och 1:17.
Samfälligheterna Ängön s:2 och s:6 är belägna ute på Flatön och kommunen har genom
fastigheterna Ängön 1:14 och 1:15 andelar i dessa samfälligheter. Ängön s:2 är ca 1600
kvm stor och består till största delen av ett vattenområde. Den övriga marken består av
ett litet berg och resterande yta ur upplåten som vägrätt till trafikverket. Ängön s:6 är ca
5700 kvm stor och består också till största del vatten med en bit strand.
Bedömning
Det kommunala markinnehavet på Flatön består endast av fastigheterna Ängön 1:14
och 1:15, samt dessa fastigheters del i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Markområdena ligger utanför detaljplanerat område och kommunen har i dagsläget inga
planer på att utveckla närområdet. Del av Ängön s:2 är upplåten med vägrätt till
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2021-01-21

KS/2016:1966
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trafikverket, bestående av färjeläge och allmän väg. Inom Ängön s:6 finns en enskild
väg, i övrigt finns inga byggnader eller anläggningar inom samfälligheterna.
Förvaltningen ser inga hinder i att sälja delarna i samfälligheten. Om försäljning sker
anlitas en auktoriserad värderare som bedömer ett marknadsvärde för kommunens
andelar innan försäljning sker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Karta över Ängön s:2 och s:6
Översiktskarta Ängön s:2 och s:6
Beslutet skickas till
Mark och exploatering

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-08

§ 24
KS/2016:1966
Beslut om försäljning av kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Inte erbjuda sökande att köpa kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Sammanfattning av ärendet
En sökande har inkommit med en förfrågan om att få förvärva kommunens andelar i
samfälligheterna Ängön s:2 och s:6 som är belägna på Flatön. På Flatön äger kommunen
fastigheterna Ängön 1:14 och 1:15 som är fastigheterna som har i del i dessa två samfälligheter.
Ängön s:2 är ca 1600 kvm stor och består till största delen av ett vattenområde. Den övriga
marken består av ett litet berg och resterande yta ur upplåten som vägrätt till trafikverket. Ängön
s:6 är ca 5700 kvm stor och består också till största del vatten med en bit strand.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Karta över Ängön s:2 och s:6
Översiktskarta Ängön s:2 och s:6
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta att inte erbjuda
sökanden att köpa kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark och exploatering

1

Datum

Diarienummer

2021-02-22

KS/2020:186

1(1)

Kommunförvaltningen
Rickard Wennerberg
telefon 0304-33 42 53
e-post: rickard.wennerberg@orust.se

Utökade öppettider på huvudbiblioteket
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förvaltningen möjliggör måndagsöppet några timmar på eftermiddag/kväll, och
att utökning av öppettider sker inom ram, och om så krävs via omfördelning av
medel inom sektorn.
2. Förändringen beräknas kunna genomföras från och med 1 september 2021.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma med förslag hur huvudbiblioteket kan vara öppet även på måndagar, i
samband med att kulturplanen 2021-2023 behandlades. Information om
förutsättningarna lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Sektorschef samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Rickard Wennerberg
Kultur- och bibliotekschef

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 49
KS/2020:186
Beslut om utökade öppettider för huvudbiblioteket
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Förvaltningen möjliggör måndagsöppet några timmar på eftermiddag/kväll, och att
utökning av öppettider sker inom ram, och om så krävs via omfördelning av medel inom
sektorn.
2. Förändringen beräknas kunna genomföras från och med 1 september 2021.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag hur huvudbiblioteket kan vara öppet även på måndagar, i samband med
att kulturplanen 2021-2023 behandlades. Information om förutsättningarna lämnades vid
utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Sektorschef samhällsutveckling

1

