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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 september 2017 beretts tillfälle att 

avge yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig 

upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag.  

 

Promemorians förändringsförslag i huvuddrag 

 

De huvudsakliga förändringar som föreslås i promemorian, i förhållande till Välfärds-

utredningens förslag i delbetänkande SOU 2016:78, berör främst upphandling av välfärds-

tjänster under EU:s tröskelvärde om 750 000 euro. För upphandling under EU:s 

tröskelvärde, som har ett bestämt gränsöverskridande intresse, föreslås i promemorian nya 

bestämmelser om annonsering, uppskattning av upphandlingens värde samt information 

till leverantörer och dokumentation (19 a kap. 24-27 §§). Dessutom föreslås att 

bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift i 21 kap. LOU ska tillämpas på nu nämnda 

upphandlingar. Vad gäller upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, som 

inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse, föreslog Välfärdsutredningen att sådan 

upphandling skulle undantas från LOU. I promemorian föreslås att de föreslagna 

bestämmelserna i 19 a kap. 24-27 §§ ska vara tillämpliga på sådan upphandling. 

Dessutom föreslås bestämmelserna i 20-22 kap. LOU om rättsmedel och tillsyn bli 

tillämpliga på sådan upphandling. Promemorian föreslår vidare att de grundläggande 

principerna i 4 kap. 1 § LOU inte görs tillämpliga på upphandling av välfärdstjänster 

under EU:s tröskelvärde, som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Ett 

undantag från den föreslagna bestämmelsen om annonsering i 19 a kap. 24 §, samt vissa 

lättnader i fråga om information till leverantörer och dokumentation i de föreslagna 
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bestämmelserna i 19 a kap. 26-27 §§, föreslås bl.a. för de fall då upphandlingens värde 

understiger 28 procent av EU:s tröskelvärde.  

 

Utöver vad som anförs ovan föreslås i promemorian vissa följdändringar och ändringar av 

redaktionell natur i vissa bestämmelser i 1, 2, 20 och 21 kap. LOU. 

 

Upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde utan bestämt 

gränsöverskridande intresse 

 

Advokatsamfundet delar promemorians uppfattning att förutsättningarna för att tilldelning 

av kontrakt avseende välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, som inte har ett bestämt 

gränsöverskridande intresse, sker på ett öppet och rättssäkert sätt förbättras om sådan 

upphandling inte undantas från LOU:s tillämpningsområde. Vad gäller den närmare 

utformningen av vissa av de i promemorian föreslagna ändringarna i detta avseende har 

Advokatsamfundet följande kommentarer. 

 

Advokatsamfundet har i sitt remissvar den 21 februari 2017 över Välfärdsutredningens 

delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) bl.a. förordat att lagtexten ger 

vägledning om vad ett ”bestämt gränsöverskridande intresse” består i, alternativt att 

regeringen föreslår en lämplig myndighet som kan få uppdraget att meddela föreskrifter i 

frågan. Bestämmelser som avser sådan vägledning föreslås inte i promemorian. I 

promemorian anges emellertid att de upphandlande myndigheterna enligt promemorians 

förslag i färre fall än med Välfärdsutredningens förslag, behöver ta ställning till frågan om 

upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte. 

 

Till följd av den stora betydelse som de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU har 

för genomförandet av en offentlig upphandling, är det Advokatsamfundets uppfattning att 

det är mycket väsentligt för de upphandlande myndigheterna att veta om dessa 

grundläggande principer ska tillämpas eller inte. Frågan om de grundläggande principerna 

ska tillämpas eller inte vid upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, 

kommer med promemorians förslag helt att vara avhängig frågan om upphandlingen har 

ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte. Inte heller om upphandlingens värde 

uppskattas understiga 28 procent av EU:s tröskelvärde (dvs. ca 1 900 000 kronor) kan det 

uteslutas att upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse. 

Advokatsamfundet anser sammantaget att promemorians förslag medför att de 

upphandlande myndigheterna kommer att behöva göra en bedömning av om en 

upphandling har ett bestämt gränsöverskridande intresse i lika många situationer som 

enligt Välfärdsutredningens förslag. Därmed föreligger det behov av vägledning som 

Advokatsamfundet tidigare förordat i oförändrad utsträckning. 

 

Vad gäller promemorians förslag att de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU inte 

ska vara tillämpliga vid upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, som inte 

har ett bestämt gränsöverskridande intresse, vill Advokatsamfundet framhålla att det inte 

finns någon motsvarighet till denna konstruktion i LOU i övrigt. För all upphandling som 

inte är undantagen från LOU:s tillämpningsområde gäller de grundläggande principerna, 
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således även vid direktupphandling enligt 19 kap. LOU. Vad som nu anförts är enligt 

Advokatsamfundet ett väsentligt förhållande, som inte belysts i promemorian.  

 

Enligt promemorians förslag kommer rättsmedel och tillsynsåtgärder enligt 20-22 kap. 

LOU, vad beträffar upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, som inte har 

ett bestämt gränsöverskridande intresse, endast att omfatta frågan om den upphandlande 

myndigheten följt de föreslagna bestämmelserna i 19 a kap. 24-27 §§. Förutsatt att dessa 

föreslagna bestämmelser följts, kan något ingripande mot upphandlingen således inte ske, 

även om de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU inte följts (t.ex. om 

leverantörerna inte har behandlats i enlighet med likabehandlingsprincipen). Det kan 

därför enligt Advokatsamfundets uppfattning ifrågasättas om kraven på öppenhet och 

rättssäkerhet tillgodoses i erforderlig utsträckning enligt promemorians förslag. 

Advokatsamfundet vill i denna del också tillägga att för det fall de grundläggande 

principerna i 4 kap. 1 § LOU skulle göras tillämpliga även vid upphandling av 

välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, som inte har ett bestämt gränsöverskridande 

intresse, skulle regleringen av upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde 

vara densamma, oavsett om ett bestämt gränsöverskridande intresse föreligger eller inte. 

Därmed skulle de upphandlande myndigheterna inte behöva avgöra den komplicerade 

frågan om en upphandling har ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte. 

 

Nya bestämmelser om annonsering m.m. 

 

I den föreslagna bestämmelsen i 19 a kap. 24 § andra stycket p. 1 anges att undantag från 

annonseringsskyldighet ska gälla om värdet av upphandlingen beräknas understiga 

28 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § LOU. Bestämmelsen i 5 kap. 1 § 

LOU omfattar emellertid flera olika tröskelvärden. Enligt Advokatsamfundets mening bör 

det i den föreslagna bestämmelsen i 19 a kap. 24 § andra stycket p. 1 framgå att det 

tröskelvärde som avses är tröskelvärdet i artikel 4 d) i direktiv 2014/24/EU (dvs. 750 000 

euro). 

 

Advokatsamfundet har inga invändningar mot utformningen av de föreslagna 

bestämmelserna i 19 a kap. 25-27 §§.1 Här kan noteras att dessa bestämmelser i allt 

väsentligt motsvarar utformningen av bestämmelserna i 19 kap. 8, 29 respektive 30 §§ 

LOU. 

 

Vissa övriga ändringsförslag i promemorian 

 

Advokatsamfundet delar promemorians uppfattning att bestämmelserna i 21 kap. LOU om 

upphandlingsskadeavgift bör vara tillämpliga även vid upphandling av välfärdstjänster 

under EU:s tröskelvärde, eftersom syftet med dessa bestämmelser enligt 

Advokatsamfundets mening i lika hög utsträckning är relevant beträffande sådan 

upphandling som vid annan upphandling. 

 

                                                
1
 Se dock nedan angående 19 a kap. 25 § tredje stycket. 
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I promemorian föreslås vissa justeringar i 1 kap. 1 § LOU. Advokatsamfundet vill här 

påpeka att benämningen på bilaga 2, 2 a och 2 b, som anges i promemorians förslag till 

justering i 1 kap. 1 § LOU, inte motsvarar benämningen av nu nämnda bilagor i 

Välfärdsutredningens förslag. Promemorian föreslår emellertid ingen ändring av 

benämningen på bilagorna jämfört med vad Välfärdsutredningen föreslår. 

Advokatsamfundet anser att enhetlighet bör tillförsäkras på så sätt att den benämning som 

bilagorna ska ha också återges i 1 kap. 1 § LOU. 

 

I promemorian föreslås tillägg i 20 kap. 2 § första stycket p. 4 och 13 § första stycket p. 1 

LOU. Utformningen av dessa tilläggsförslag ger uttryck för att förfarandet, som i 19 kap. 

LOU benämns direktupphandling, kan tillämpas även enligt det föreslagna 19 a kap. 

Något sådant förslag finns inte i vare sig Välfärdsutredningen eller i promemorian, även 

om direktupphandling nämns i förslaget till 19 a kap. 25 § tredje stycket. Utformningen av 

nu nämnda föreslagna bestämmelser, bör enligt Advokatsamfundets uppfattning utformas 

på så sätt att det tydliggörs huruvida direktupphandling i den mening som avses i 19 kap. 

LOU ska kunna tillämpas enligt det föreslagna 19 a kap. Om avsikten är att 

direktupphandling i den mening som avses i 19 kap. LOU inte ska kunna tillämpas enligt 

det föreslagna 19 a kap., bör skrivningen ”direktupphandlingar av samma slag” i den 

föreslagna bestämmelsen i 19 a kap. 25 § tredje stycket ersättas med exempelvis 

”upphandlingar enligt 24 § andra stycket av samma slag”. 

 

Ikraftträdandebestämmelse 

 

Promemorian föreslår att Välfärdsutredningens förslag till ändringar i LOU, inklusive de 

förändringar som föreslås i promemorian, ska träda i kraft den 1 juli 2018. 

Advokatsamfundet avstyrker promemorians förslag till ikraftträdandebestämmelse. 

 

För närvarande pågår en utredning om Flexiblare och enklare regler för upphandlingar 

under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (kommittédirektiv 2017:69). 

Denna utredning ska med beaktande av Välfärdsutredningens förslag och den fortsatta 

beredningen av dessa förslag bl.a. analysera och bedöma behovet och lämpligheten av att 

ha särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster. Vid behov får utredningen föreslå 

ändringar i förslagen som anses vara befogade. Utredningens uppdrag ska redovisas senast 

den 15 juni 2018. Med beaktande härav är det Advokatsamfundets uppfattning att 

Välfärdsutredningens och promemorians förslag till ändringar i LOU inte bör träda i kraft 

redan den 1 juli 2018. Advokatsamfundet föreslår att tidpunkten för ikraftträdande 

avseende Välfärdsutredningens och promemorians förslag till ändringar i LOU samordnas 

med den pågående utredningen om Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under 

EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

 

Anne Ramberg 


