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Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av 

offentliga upphandlingar 
 

Sammanfattning 

Polismyndigheten tillstyrker förslaget om att införa ett lagstadgat skyndsam-

hetskrav i överprövningsprocessen. Polismyndigheten välkomnar även försla-

get om att införa en preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling.  

  

Polismyndigheten har inga invändningar mot att förslagen i övrigt genomförs. 

Polismyndigheten lämnar dock vissa synpunkter på förslagen. 

  

Remissvaret följer i fortsättningen utkastets disposition. 

 

Polismyndighetens synpunkter 

 

5.2 Mål om överprövning ska handläggas skyndsamt 

Polismyndigheten välkomnar förslaget om att införa ett skyndsamhetskrav i 

överprövningsprocessen. Förslaget innebär, som Polismyndigheten uppfattar 

det, att upphandlingsmål kommer att avgöras med förtur i förvaltningsproces-

sen. Att handläggningstiderna kan förkortas är angeläget för Polismyndig-

heten. Polismyndighetens verksamhet kan inte stå utan sådan typ av utrustning 

eller tjänst som krävs för att utföra det uppdrag som Polismyndigheten har 

ålagts. Erfarenhetsmässigt har långa handläggningstider i förvaltningsdomstol 

vid överprövningar medfört att Poliser i yttre tjänst riskerat att bli utan utrust-

ning/tjänst. Detta är prioriterade frågor för Polismyndigheten och myndigheten 

kommer noggrant att följa att skyndsamhetskravet leder till snabbare avgöran-

den.  

 

För att säkerställa Polismyndighetens behov av varor och tjänster i händelse av 

utdragna överprövningsprocesser anser Polismyndigheten även att det bör 

övervägas att införa en ny möjlighet till temporär direktupphandling till följd 

av överprövning. 

 

6.3 Preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling 

I utkastet föreslås att en preklusionsfrist ska införas i upphandlingsregelver-

ken. Enligt bestämmelsen får en omständighet som leverantören åberopar till 
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grund för sin ansökan först efter två veckor från det att ansökan kom in till för-

valtningsrätten beaktas av rätten endast om leverantören gör sannolikt att den 

inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller annars har haft giltig ur-

säkt att inte göra det.  Det föreslås även att en preklusionsfrist införs i kam-

marrätten. Förslagen förväntas bidra till en förutsägbarhet i processen vilket i 

sig även kan bidra till snabbare avgöranden. Polismyndigheten välkomnar för-

slagen men har följande synpunkt. Förslagen innebär, såvitt Polismyndigheten 

kan förstå, att en leverantör kan vänta med att påtala eventuella fel som gäller 

det konkurrensuppsökande skedet till dess att leverantören fått reda på om den 

vunnit kontraktet eller inte. Att så sker är ganska vanligt och hämmar effekti-

viteten i offentliga upphandlingar. Polismyndigheten anser därför att det bör 

övervägas att utforma preklusionsfristen så att leverantören måste ansöka om 

överprövning i förvaltningsrätten av fel och brister som gäller det konkurrens-

uppsökande skedet innan halva anbudstiden gått ut, eller åtminstone före till-

delningsbeslutet. 

 

10. Efterannonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar 

I utkastet föreslås att efterannonsering inte ska behöva göras vid icke-direktiv-

styrda upphandlingar under 100 000 kronor. Polismyndigheten anser dock att 

gränsen för när efterannonsering blir obligatorisk bör sammanfalla med direkt-

upphandlingsgränsen som f.n. uppgår till 615 312 kronor. Ett krav på efteran-

nonsering vid upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor bedöms in-

nebära en nackdel i form av administrativt merarbete för upphandlande myn-

digheter. Den möjliga fördelen i form av förbättrad statistik kan inte rimligen 

överväga nackdelarna med förslaget. Ett krav på efterannonsering av direkt-

upphandlingar harmoniserar inte heller väl med hur direktupphandlingar i öv-

rigt är reglerade, det vill säga att de inte omfattas av några särskilda formkrav 

utöver att de grundläggande upphandlingsprinciperna är tillämpliga.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av chefen för rättsavdelningen Gunilla Hedwall ef-

ter föredragning av juristen Per Luthander. I den slutliga beredningen har jurist-

chefen Therése Westermark deltagit. Rikspolischefen Anders Thornberg har in-

formerats om yttrandet. 
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