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Yttrande över finansdepartementets remiss: En effektivare upphandlingstillsyn
promemoria (Ds 2022:5)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiv till remissens innehåll. Förslagen bör sammantaget
kunna leda till effektivitetsvinster i Konkurrensverkets tillsynsuppdrag och därmed också bidra till att
stärka arbetet med att motverka korruption och diskriminering av leverantörer inom den offentliga
upphandlingen.
Kommunens inställning i detalj
Avsnitt 4.1 Tillsynsmyndigheten får besluta om upphandlingsskadeavgift
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Samma beslutsordning som för
konkurrensskadeavgift bör gälla för upphandlingsskadeavgift. Kommunen anser liksom utredningen
att det inte finns något tungt vägande skäl mot en sådan beslutsordning. Att verkets beslut ska få
överklagas till allmän förvaltningsdomstol, samtliga instanser, är enligt kommunen en förutsättning för
att rättssäkerheten fortsatt ska kunna upprätthållas.
Avsnitt 4.2 Dokumentationsskyldigheten förenas med en tidsfrist
Kungsbacka kommunen har inget att erinra mot remissens förslag.
Avsnitt 4.3 Tillämpningsområdet för upphandlingsskadeavgiften utökas
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Höjningen av direktupphandlingsgränsen för
sociala tjänster och andra särskilda tjänster ger anledning att utöka området för avgiften. Remissen
utelämnar dock utredning och förslag avseende nivåerna på avgiften vid överträdelse inom det utökade
tillämpningsområdet. Kommunen hade med fördel sett utredning kring möjligheten att sätta fasta och
därmed mer förutsägbara belopp.
Avsnitt 4.4 Taket på upphandlingsskadeavgiften höjs
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Ett höjt belopp får sannolikt en mer
avskräckande verkan i relation till exempelvis stora byggprojekt och en mer proportionerlig
rättsverkan vid överträdelser. Ett höjt belopp understödjer dessutom upphandlingsavdelningarnas
arbete med att upprätthålla efterlevnaden av upphandlingslagarna.
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Avsnitt 4.5 Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Nyttan av möjligheten till utökad tillsyn av
komplexa och omfattande ärenden, överväger upphandlande myndigheter och enheters intresse av att
under en mer begränsad tid vara föremål för utredning. Förslaget kan dessutom bidra till utvecklingen
av rättspraxis.
Kommunen ser i detta läge dock inte skäl till införande av en längre tidsfrist avseende överträdelse
inom det föreslagna utökade tillämpningsområdet för upphandlingsskadeavgiften. Två olika tidsfrister
behöver nödvändigtvis inte försvåra den rättsliga regleringen inom området.
Avsnitt 4.6 Förelägganden
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag.
Avsnitt 4.6.2 Utredningsförelägganden bör kunna omfatta en vidare personkrets än idag

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag.
Avsnitt 4.6.3 Utredningsförelägganden bör kunna förenas med vite

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag.
Avsnitt 4.6.4 Omedelbart verkställbara beslut

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag.
Avsnitt 4.8 Ett samlat tillsyns- och sanktionskapitel
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag.
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§ 218
Dnr 2022-00292
Svar på Finansdepartementets remiss av promemorian En effektivare
upphandlingstillsyn (DS 2022:5)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-18, och översänder det som sitt
svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets
remiss av promemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5).
I promemorian föreslås att Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över den
offentliga upphandlingen, ska ges utökade sanktions- och utredningsmöjligheter vid
tillsynen över de centrala upphandlingslagarna.
Konkurrensverket utövar tillsyn över upphandlande myndigheters- och enheters
efterlevnad av upphandlingslagarna, genom utredning av eventuella överträdelser
och efterföljande tillsynsbeslut. Förändringsförslagen förväntas leda till
effektivitetsvinster och därmed till ett förstärkt tillsynsverktyg. Syftet med förslagen
är att ytterligare motverka korruption eller diskriminering av leverantörer i den
offentliga upphandlingen genom effektivare tillsyn.
Konsekvenser som i förlängningen kan bli aktuella för Kungsbacka kommun, om
kommunen eller dess leverantörer blir föremål för utredning eller tillsynsärende, är
längre utredningstider eller högre upphandlingsskadeavgifter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18
Yttrande, 2022-05-18
Nämnden för Service, 2022-05-19, §55
Nämnden för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-06
Nämnden för Service yttrande, 2022-05-06
Finansdepartementets promemoria – En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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