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Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss En effektivare över- 

prövning av offentliga upphandlingar 

Ert diarienummer Fi2020/05179 

 
 

Förvaltningsrätten i Malmö har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, i 

huvudsak inget att erinra mot de förslag som lämnas i utkastet men vill lämna 

följande synpunkter. 

 
 

I utkastet föreslås att ett lagstadgat skyndsamhetskrav ska införas för mål om över- 

prövning 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. De flesta förvaltningsdomstolar 

handlägger redan idag överprövningsmålen med förtur. Även om ett lagstadgat 

skyndsamhetskrav innebär att handläggningen av målen måste prioriteras i något 

större utsträckning än vad som är fallet idag så är det enligt förvaltningsrättens 

mening tveksamt om ett sådant krav i någon större utsträckning leder till en 

enhetligare, snabbare och effektivare handläggning. 

 
 

I utkastet föreslås vidare att en preklusionsfrist ska införas i mål om offentlig 

upphandling på så sätt att omständigheter som en leverantör åberopar till grund för 

sin talan efter två veckor från det att ansökan i överprövningsmål kom in till 

förvaltningsrätten, ska 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. Förvaltningsrätten, som ställer sig positiv till förslaget i denna del, 

 

 
 

Box 4522, 211 35 Malmö • Besöksadress: Själlbodgatan 8 • Telefon: 040-35 35 00 • forvaltningsrattenimalmo@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo 
Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:frida.niklasson@regeringskansliet.se
mailto:forvaltningsrattenimalmo@dom.se
http://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo


2(2) 

 
 
 

anser att en sådan preklusionsfrist generellt kommer att kunna bidra till att processen 

blir mer förutsägbar för parterna samtidigt som en utdragen skriftväxling kan 

undvikas och att målen kan avgöras snabbare. Samtidigt måste det emellertid också 

beaktas att det finns en risk att sökande leverantörs processföring i första instans blir 

utförligare och att fler omständigheter än idag kommer att föras fram av 

leverantören av taktiska skäl redan i ansökan för att sedan kunna utvecklas om 

behov finns. Detta kan då medföra att fler frågor kommer att behöva behandlas i 

målet i förvaltningsrätten. Vidare kan preklusionsreglerna leda till att förfarandet 

belastas med nya processuella frågor såsom huruvida det finns skäl att göra 

undantag från reglerna om preklusion och tillåta att en part får åberopa en ny 

omständighet. Detta sammantaget riskerar enligt förvaltningsrättens mening att 

påverka målens handläggningstid i negativ riktning. 

 

 

 

 

 

 

Detta remissyttrande har beslutats av rådmannen Anders Mattsson. I handläggningen 

har även rådmannen Henrik Hedberg samt rättsliga experten Sune Wennerberg 

(föredragande) deltagit. 
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