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Finansdepartementet 
Avdelningen för offentlig förvaltning, 
Enheten för offentlig upphandling 
Frida Niklasson Fi2020/05179 

103 33 Stockholm 

Remissvar: En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar 

Trä- och möbelföretagen har under en längre period upplevt överprövningar gällande 
offentlig upphandling som komplexa och tidskrävande. Med anledning av det tillstyrker 
Trä- och möbelföretagen lagändringsförslagen med förbehåll för nedanstående. 

De långa handläggningstiderna påverkar såväl offentlig sektor som näringsliv i negativ 
bemärkelse. Utöver att flertalet mål har en handläggningstid som är bortom vad som kan 
anses rimligt varierar även process och handläggningstid kraftigt mellan domstolarna. 
Överklagan är i grunden inte problematiskt, handläggningstiderna bidrar dock till att 
företag kan få svårt att planera sin verksamhet samt hålla fast sitt anbud under processen. 

Gällande preklusionsfristen tycker TMF att denna inte bör införas. Detta då det medför en 
osäkerhet för företagen och begränsar deras förmåga att framföra sin talan. För att nå en 
effektivare överprövning anser vi att fokus istället bör ligga på att koncentrera målen till ett 
mindre antal förvaltningsrätter och kammarrätter. Detta för att uppnå en större 
förutsägbarhet vid handläggning samt öka kompetensen på berörda instanser. 

Vidare vill TMF belysa att officialprincipen inte fungerar väl kopplat till upphandlingsmål, 
detta då parterna ofta är jämlika. Därtill anser vi att förslaget att enbart begränsa 
möjligheten till nya omständigheter till den sökande leverantören är olycklig. 

TMF anser även att sekretessbeläggningen används allt för frikostigt vilket skadar 
förtroendet för processerna och försvårar överklagan till följd av begränsad tillgång till 
handlingar. Att likt föreslaget i lagrådsremissen ange den bevisning talan grundar sig på 
blir problematiskt när samtliga inte har tillgång till handlingarna. Editionsföreläggande kan 
förvisso begäras via förvaltningsprocessen, denna kan dock avslås med svag motivering. 
Den allt mer omfattande sekretessbeläggningen som används vid upphandling är därmed 
djupt problematisk och skadar förtroendet för upphandlingsprocessen. Den ökande 
användningen av sekretessen medför en osund konkurrenssituation som hämmar 
utvecklingen på den svenska marknaden och bidrar till att upphandlande myndigheter 
försöker minimera sin sårbarhet, dock på bekostnad av principerna av allmän handling. Vi 
vill med anledning av det starkt uppmana till en restriktivare användning av sekretess och 
om så nödvändigt en granskning från konkurrensverket. 

David Johnsson 
Vd Trä- och möbelföretagen 
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