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Yttrande över En effektivare överprövning av 
offentliga upphandlingar (Fi 2020/05179) 
 
Föredragande regionråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har bjudit in Region Stockholm att yttra sig över 
utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga 
upphandlingar”. 
 
Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. 
 

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör regionstyrelsens 
yttrande till Finansdepartementet över utkast till lagrådsremiss 
”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”. 

 
2. Beslut justeras omedelbart. 

 
Regionrådsberedningens motivering 
Region Stockholm arbetar kontinuerligt för att öka effektiviteten i 
organisationen. En viktig del i detta arbete består i att utveckla och 
förbättra de inköp och upphandlingar som görs inom regionen. En ny 
inköpspolicy gäller sedan 2019 med den uttalade ambitionen att regionen 
ska bli Sveriges bästa offentliga inköpare. I detta perspektiv är det 
välkommet att effektiviseringar och förbättringar görs även inom 
regelverket kring offentliga upphandlingar, i detta fall mer specifikt 
överprövningen av offentliga upphandlingar. Regionen, och många andra 
offentliga myndigheter och organisationer, har under lång tid påtalat 
behoven av en effektivare överprövningsprocess av offentliga 
upphandlingar.   
 
Region Stockholm har erhållit ett utkast till lagrådsremissen En effektivare 
överprövning av offentliga upphandlingar för yttrande. Bland förslagen i 
utkastet finns införandet av ett skyndsamhetskrav i fall som rör 
överprövning av en upphandling, överprövning av ett avtals giltighet eller 
utlämnande av kontrakt. Därutöver föreslås bland annat preklusionsfrister i 
både förvaltningsrätten och kammarrätten samt ändringar av frister för 
skadeståndstalan kopplad till upphandlingar. 
 



  
 

2 (2) 

 SKRIVELSE 
2021-03-24 

 
RS 2020-1008 

 

  
 

Regionrådsberedningen instämmer i regionledningskontorets föreslagna 
yttrande över utkastet till lagrådsremiss. Region Stockholm är i huvudsak 
positiv till föreslagen i utkastet mot bakgrund av att de bedöms förkorta 
handläggningstiden för överprövningsmål. Det finns däremot ett antal 
områden där regionen ser utrymme till förbättringar, bland annat gällande 
skyldighet för domstolar att kommunicera med parter om en plan för när 
domslut väntas, förutsättningar för täckningsköp vid utdragna domstols-
processer samt tidsfrist för skadeståndstalan. 
 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2021 
Utkast till lagrådsremiss – En effektivare överprövning av offentliga 
upphandlingar 
Fastighets- och servicenämndens protokollsutdrag den 28 januari 2021 
Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 16 februari 2021 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 februari 2021 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 16 februari 2021 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 januari 2021 
 
 
 
Irene Svenonius    
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