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upphandlingslagstiftning 
 

Bakgrund till ärendet 
Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för landets regionala- och 
lokala kollektivtrafikhuvudmän. Organisationen har getts möjlighet att 

inkomma med synpunkter på rubricerad utredning.  
 

Utredningen har fått i uppdrag att ge förslag till hur vissa bestämmelser 
i förslaget till Europaparlamentens och rådets direktiv om 
offentlig upphandling (KOM (2011)896) och förslaget till 

Europarådets och parlamentets direktiv om upphandling av enheter 
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (KOM(2011)895) bör genomföras i svensk rätt enligt 
den lydelse direktiven får när de antagits. 

En utgångspunkt för uppdraget är att direktiven ska genomföras 
på samma sätt som de nuvarande direktiven genomförts, dvs. i två 
separata lagar för vartdera slaget av upphandling. 

I uppdraget ingår också att analysera och ge förslag till hur 
samtliga bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 

om tilldelning av koncessioner (KOM(2011)897) bör genomföras 
enligt den lydelse direktivet får när det antagits. 
I uppdraget ingår också ytterligare moment. Regeringens 

direktiv finns som bilagor till delbetänkandet. 
Den 26 februari 2014 antogs Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, förkortat LOU-direktivet, direktiv 
2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande 
av direktiv 2004/17/EG, förkortat LUF-direktivet, samt 

direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner, förkortat 
LUK-direktivet.  
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Allmänna synpunkter 

Det finns ett behov av att förenkla EU:s upphandlingsdirektiv. Man kan 

konstatera att detta behov kvarstår, även om vissa delar av det nya 
regelverket har blivit något mera flexibla. Det är fortfarande så att 

regelverket är mycket komplext och omfattande. Att det går att konstruera 
enklare regler visar det nyss antagna direktivet om upphandling av kon-

cessioner som inte är så detaljerat som upphandlingsdirektiven. 
 
Svensk Kollektivtrafik anser att det är förvånande att regeringen har valt att 

utreda denna fråga utan sedvanlig särskild expertmedverkan från de 
intressenter som finns. En referensgrupp är inte tillräckligt för denna typ av 

utredningar. 
 
Svensk Kollektivtrafik delar utredningens uppfattning att det inte behövs 

särskilda regler om sekretess och intressekonflikter då detta är reglerat i 
annan lagstiftning. 

Definitioner 

Svensk Kollektivtrafik delar utredningens uppfattning att begreppet 
leverantör är ett bättre och betydligt mer inarbetat uttryck än ekonomisk 

operatör. 
 

Tilldelning av kontrakt enligt EU:s kollektivtrafikförordning 
Svensk Kollektivtrafik avstyrker utredningens förslag att göra 19 kap i de 
nya lagarna tillämpliga på tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på 

järnväg, med tunnelbana eller på vatten. Som skäl för sådan tillämpning 
anger utredningen säkerhet på marknaden och rättssäkerhet. Vi finner inte 

dessa skäl övertygande. Någon ökad rättssäkerhet uppstår inte eftersom 
det är oklart i vilken mån en sådan reglering överhuvudtaget kan ske. Av 
skäl 27 (LOU-direktivet) och skäl 35 (LUF-direktivet) framgår att sådan 

reglering endast är tillåten i den utsträckning som 
kollektivtrafikförordningen medger det.  

 
Denna fråga är oklar och normkonflikter kan uppstå vilket innebär 
rättsosäkerhet. Vad gäller kollektivtrafikmarknaden mår denna enligt vår 

uppfattning bäst av att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ges ett så 
stort handlingsutrymme som möjligt i utformningen av sina 

konkurrensutsättningar, vilket också talar mot reglering i 19 kap. Av samma 
skäl anser vi inte heller att någon ytterligare reglering ska ske beträffande 
tjänstekoncessioner på kollektivtrafikområdet.   

 
Svensk Kollektivtrafik avstyrker utredningens förslag att införa 

bestämmelser i kollektivtrafiklagen som förbjuder direkttilldelning enligt art 
5.4 och art 5.6 i kollektivtrafikförordningen. Det finns enligt oss ingen 

anledning att inskränka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 
”verktygslåda” för att åstadkomma en ändamålsenlig kollektivtrafik genom 
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att i svensk rätt föreskriva konkurrensutsättning i större utsträckning än 
vad EU-rätten kräver.   

 
Tilldelning av ett kontrakt i separata delar  

Direktiven ger medlemsstaterna möjlighet att göra det obligatoriskt att dela 
upp upphandlingar i mindre delar. Utredningen anser att denna möjlighet 

inte ska utnyttjas. Svensk Kollektivtrafik delar till fullo denna uppfattning. 
Det måste vara den enskilda upphandlande myndigheten som själv avgör 
om en upphandling ska delas upp i mindre delar med hänsyn till vad som 

ska upphandlas, hur marknaden ser ut m.m. 
 

Ramavtal 
Genom det nya direktivet blir det obligatoriskt att införa regler om 
ramavtal. Enligt direktivets systematik är ett ramavtal inte i sig ett 

kontrakt. Dock förhåller det sig så att en leverantör efter att ha tecknat ett 
ramavtal också förväntar sig att få leverera i enlighet med avtalet. Även om 

ramavtalet inte är att betrakta som ett kontrakt i direktivets mening så 
uppfattas det ofta av leverantören som ett sådant. Det vore därför önskvärt 
att lagstiftningen tydligt redogör för skillnaden mellan ett ramavtal och ett 

upphandlingskontrakt. 
 

Tilldelningskriterier  
Upphandlingsdirektiven ger medlemsstaterna möjlighet att inte tillåta att 
lägsta pris används som utvärderingsgrund. Utredningen anser att det 

saknas anledning att utnyttja denna möjlighet. Svensk Kollektivtrafik ställer 
sig bakom denna bedömning. Att inte tillåta lägsta pris som 

utvärderingsgrund skulle försvåra upphandlingsarbetet mycket när man till 
exempel köper generiska varor. Vi vill också understryka att upphandling till 
lägsta pris inte alls behöver betyda att man inte har krav på kvalitet. Upp-

handlingen kan till exempel vara utformad på så sätt att man har många 
obligatoriska kvalitetskrav och sedan väljs det anbud som uppfyller kraven 

till lägsta pris. 
 
Lagstiftningen kommer också att innehålla bestämmelser som ger möjlighet 

att ta hänsyn till livscykelkostnader. Vi anser att det är bra att denna 
möjlighet finns. Hur detta ska gå till i praktiken bör förtydligas och 

upphandlingsstödet vid Konkurrensverket bör få i uppdrag att utarbeta 
vägledningar inom området. Eftersom lagtexten är ganska otydlig finns 
annars risken att man inte vågar väga in livscykelkostnader av rädsla för att 

göra fel och därmed riskera en rättslig överprövning. 
 

Överprövning av upphandlingar  
Ett av de stora problemen med nuvarande regelverk för upphandlingar är 

processen i Förvaltningsrätterna och Kammarrätterna. De alltför långa 
handläggningstiderna hos förvaltningsdomstolarna samtidigt som antalet 
överklaganden ökat har skapat stora problem och osäkerhet vid 

genomförande av upphandlingar.  
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Tidigare offentliga utredningar (se SOU 2011:73) har lyft problemet med 

den oförutsebara kammarrättspraxisen. Dessa begränsningar gäller inte 
endast inom upphandlingsområdet utan även exempelvis den nya 

kollektivtrafiklagen. Denna trend inom rättssystemet har primärt tillkommit 
för att minska utgifterna för domstolsväsendet, inte för att öka 

rättssäkerheten och säkra en nationell enhetlig rättstillämpning. Genom att 
prövningstillstånd endast kan beviljas till Kammarrätten är det en uppenbar 
risk för att det kan uppstå olika praxisbildning på de sex regionala kam-

marrätterna. Den höga ändringsfrekvensen i Kammarrätterna visar på hur 
oförutsebar och därmed rättsosäker nuvarande ordning är.  

 
En lösning för att öka effektiviteten är att koncenterera 
upphandlingsärenden till exempelvis tre förvaltningsrätter och att en 

Kammarrätt blir en särskild upphandlingsöverdomstol., alltså ungefär en 
liknande struktur som gäller för migrationsärenden. Med en sådan 

konstruktion kan en sådan särskild kammarrätt, upphandlingsöverdomstol, 
bidra till att utveckla en effektiv ärendehantering och en nationell enhetlig 
rättspraxis. 
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