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Sammanfattning
Regeringen beslutade den 4 juni 2015 om lagrådsremissen ”Nytt
regelverk om upphandling”. Lagrådsremissen innehåller förslag till
en ny lag om offentlig upphandling (LOU) och en ny lag om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt ett förslag till
en lag om upphandling av koncessioner (LUK).
I den bilagda promemorian lämnas förslag som kompletterar
förslagen i lagrådsremissen ”Nytt regelverk om upphandling” samt
lämpliga följdändringar i andra lagar. Förslagen avser
författningsändringar när det gäller:
 Tillgång till kontrakt
 Avslutande av kontrakt, ramavtal och koncessioner.
Vidare lämnas ett förslag om direktupphandling av koncessioner.
Förvaltningen ställer sig positiv till promemorians förslag gällande
de kompletterande bestämmelserna om upphandling.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 4 juni 2015 om lagrådsremissen ”Nytt
regelverk om upphandling”. Lagrådsremissen innehåller förslag till
en ny lag om offentlig upphandling (LOU) och en ny lag om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Med
försörjningssektorerna avses upphandlingar av vatten, energi,
transporter och posttjänster. Det nya regelverket avser att ersätta
LOU (2007:1091) och LUF (2007:92). Lagrådsremissen innehåller
också ett förslag till en lag om upphandling av koncessioner (LUK).
LUK följer i allt väsentligt samma struktur som de båda andra
lagarna, men är mindre detaljreglerad och mer flexibel. Till följd av
de nya lagarna föreslås även ett antal ändringar i andra lagar.
Lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
Lagarna och lagändringarna genomförs huvudsakligen i enlighet
med Europaparlamentets och rådets upphandlingsdirektiv.
I den bilagda promemorian lämnas förslag som kompletterar
förslagen i lagrådsremissen ”Nytt regelverk om upphandling”
Förslagen syftar till att genomföra delar av de nya
upphandlingsdirektiven samt att få till stånd lämpliga följdändringar
i andra lagar. Vidare lämnas ett förslag om direktupphandling av
koncessioner. Lagändringarna i promemorian föreslås träda i kraft
den 1 april 2016.
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Remisstiden går ut den 26 november 2015.
Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder,
servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafiknämnden, Stadshus AB och stadsledningskontoret.
Ärendet
I promemorian lämnas förslag till författningsändringar i LOU,
LUF och LUK. Författningsändringarna i de nämnda lagarna avser
 Tillgång till kontrakt
 Avslutande av kontrakt, ramavtal och koncessioner
I promemorian lämnas också ett förslag till direktupphandling av
koncessioner. Ett exempel på koncession är att en entreprenör åtagit
sig att driva en personalmatsal hos en myndighet och har möjlighet
att ta betalt av restaurangens gäster.
Tillgång till kontrakt
Promemorians förslag är att en upphandlande myndighet eller enhet
som inte omfattas av offentlighetsprincipen ska till den som begär
det lämna ut en kopia av det kontrakt som har tilldelats enligt de
nya lagarna om LOU, LUF och LUK. Samma regler ska gälla som
anges i tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna
handlingars offentlighet.
Avslutande av kontrakt, ramavtal och kocessioner
Promemorians förslag är att en upphandlande myndighet eller enhet
ska se till att avtal som ingås efter en upphandling enligt de nya
upphandlingslagarna innehåller villkor som gör det möjligt att
avsluta dem i vissa situationer där de har tillkommit i strid mot EUrätten.
Direktupphandling av koncessioner
Promemorians förslag innebär att koncessioner vars värden
beräknas understiga fem procent av tröskelvärdet ska få upphandlas
utan förhandannonsering (direktupphandling). Tröskelvärdet vid
upphandling av koncessioner uppgår till 5.186.000 euro.
Direktupphandling får också genomföras om det finns synnerliga
skäl.
Bestämmelser om förbud mot vissa beräkningsmetoder och förbud
mot att dela upp en upphandling ska införas för att förhindra
kringgående av annonseringsplikten. Direktupphandlingar av
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.7.1-761/2015
Sida 4 (4)

samma slag under räkenskapsåret ska läggas ihop vid beräkningen
av koncessionens värde.
Avtalsspärren ska inte gälla vid direktupphandling.
Den upphandlande myndigheten eller enheten ska anta riktlinjer för
direktupphandling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialförvaltningens administrativa
avdelning. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 18
november.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till promemorians förslag gällande
de kompletterande bestämmelserna om upphandling.
Bilagor
1. Promemoria, Kompletterande bestämmelser om upphandling
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