
 

  

      
   

  

 
 

  

  
   

  

 

 

 
 

Remissvar 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

Stockholm 31 mars 2021 

Remissvar: En effektivare överprövning av offentliga 
upphandlingar (utkast till lagrådsremiss) 
Finansdepartementet har, via Saco, gett Akademikerförbundet SSR möjlighet att yttra sig 
över rubricerat betänkande. 

Betänkandets förslag i korthet: 

Förslagen i utkastet syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att 
domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna, bland annat genom ett 
skyndsamhetskrav och en regel som begränsar leverantörernas möjligheter att efter en viss 
tidpunkt i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen. 

Sammantaget: 

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen om tidsfrist och skyndsamhet. 

Våra kommentarer: 

En stor del av medlemmarna i Akademikerförbundet SSR påverkas i hög grad av hur väl 
regelverket kring upphandling fungerar. Förbundet organiserar de som arbetar med 
upphandling på kommuner och myndigheter, liksom många av de som arbetar inom 
offentligt finansierad verksamhet och direkt påverkas av hur upphandlingarna genomförs. 
Därför är vi positiva till ansatsen att förbättra ramverket, och vi delar också i stora drag den 
problembild som utkastet, med stöd i tidigare utredningar, målar upp. Det är en 
problembild som handlar om överprövningar, förutsägbarhet och tidsåtgång. 

Akademikerförbundet SSR bevakar upphandlingsfrågan utifrån följande mål: 

–Transparens och datatillgång. Största möjliga transparens bör gälla i offentlig upphandling, 
och sekretessbelagda processer och anbud ska undvikas i största möjliga mån. Data om 
upphandlingen bör vidare vara lättillgängliga och begripliga, vilket bland annat kräver 
central registrering och statistik. 

–Minskad juridifiering. Upphandling är en politisk process som inte bör döljas bakom 
juridiska processer. De regler som finns bör i första hand vara utformade för att minska och 
förhindra korruption, samt för att uppfylla nödvändiga delar av EU:s regelverk men 
samtidigt sörja det nationella handlingsutrymmet. 
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–Kollektivavtal. Upphandling ska driva mot en mer hållbar arbetsmarknad där arbetstagares 
rättigheter värnas och respekteras. Därför bör krav på kollektivavtalsliknande villkor alltid 
vara obligatoriskt. 

Förbundet ifrågasätter i grunden om dagens regelverk uppfyller varken sitt syfte (goda 
affärer) eller något av ovan nämnda mål. Exempelvis torde transparens och insyn bättre 
påverka korruption och ovidkommande hänsyn än det omfattande och komplexa juridiska 
ramverk som pålagts offentliga köp. 

Med det sagt; när vi studerar dessa mål i relation till utkastets förslag så faller den första 
och sista punkten utanför utkastets ramar. Den andra punkten är högst relevant, och 
utkastets ambition att minska risken för utdragna domstolsprocesser går i samma riktning 
och är därför lovvärd. Förbundet har i övrigt inga tekniska synpunkter på detaljerna, men 
vill särskilt understryka vikten av att värna det nationella handlingsutrymmet genom att 
undanta så mycket som möjligt från upphandlingslagstiftningen. 

Heike Erkers Simon Vinge 

Förbundsordförande Chefsekonom 
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