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SMHI tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag med nedanstående kommentarer 

och synpunkter. 

Indelningsvis redogör utredningen för de synpunkter och den kritik som riktas mot det 

gällande regelverket och bl a konstateras att lagstiftningen beskrivs som krånglig och 

oflexibel, synpunkter som SMHI delar. Problemet med den gällande lagstiftningen 

visar sig tydligt då inga detaljförslag till förändring av lagstiftningen för att förenkla 

upphandlingsförfarandet eller göra detta mer flexibelt tagits in i betänkandet. Detta 

kan bero på att det inte är möjligt med gällande reglering på direktivnivå. Inte desto 

mindre anser SMHI att det finns ett stort behov av en grundläggande översyn av det 

krångliga och oflexibla regelverket som gäller för upphandling, både på EU- och 

nationell nivå. 

SMHI konstaterar att en förändring av lagstiftningen som utredningen föreslår är att 

lägga ytterligare pålagor på myndigheterna genom ett krav på efterhandsannonsering 

av förenklade upphandlingar. Syftet är enligt SMHIs uppfattning vällovligt men det 

innebär de facto att ytterligare detaljreglering tillkommer. 

SMHI stödjer till fullo utredningens förslag som syftar till ökad användning av 

förhandling i offentliga upphandlingar. SMHI stödjer också till fullo förslaget om 

höjning av beloppsgränsen för direktupphandling till 600 000 kronor och anser att det 

finns stora effektivitetsvinster att göra genom en dessa åtgärder.  

SMHI välkomnar förslaget om temporär direktupphandling för att tillfälligt skapa 

tillgång till varor och tjänster under tiden för avgörande av överprövningsärenden.    
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SMHI delar utredningens uppfattning att komplexiteten i regelverket bidrar till att 

alltför många upphandlingar genomförs i en rädsla att göra fel. Detta för ofta med sig 

att fokus i dessa upphandlingar flyttas från kvalitet till mer lättmotiverade 

urvalskriterier såsom exempelvis pris. Det är viktigt att andelen strategiska 

upphandlingar med betoning på kvalitet och effektivitet ökar och SMHI anser att de 

punkter som utredningen pekar på är bra och rimliga. 

SMHI delar uppfattningen att upphandling är ett kraftfullt instrument för att föra fram 

miljöhänsyn och anser att ett utvecklat livscykelperspektiv innebär en väg framåt. 

SMHI tror också att detta perspektiv även samverkar med ambitionen att uppnå ökad 

kvalitet i upphandlingar. 

SMHI stödjer också de åtgärder som föreslås för att öka små och medelstora företags 

möjligheter att delta i upphandlingar. Detta ser SMHI som särskilt viktigt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv för ökad tillväxt i ekonomin som ofta sker just i små 

och medelstora företag. Sådana företag besitter ofta viktig spetskompetens som lätt 

kommer bort när kvaliteten i upphandlingarna försämras.  

SMHI delar utredningens uppfattning om behovet av förstärkning av 

upphandlingsstödet, och då särskilt inrättandet av en ny myndighet för ändamålet.  

SMHI delar utredningens uppfattning att kompetensen hos domstolarna behöver 

förstärkas samt att handläggningstiderna bör begränsas. SMHI anser att förslaget om 

domstolsintern specialisering samt koncentration av upphandlingsmålen till tre 

förvaltningsrätter och en kammarrätt bör ge en bättre hantering. Risken att 

arbetsbelastningen vid dessa domstolar skulle öka vilket gör att handläggningstiderna 

snarare blir längre bör kunna hanteras. Huvudproblemet kvarstår dock, enligt SMHIs 

uppfattning, oadresserat; det sker för många överprövningar och det är för lätt att 

begära överprövning utan att detta får några ekonomiska konsekvenser för den som 

begär överprövningen. Till detta kan läggas att frekvens av prövningstillstånd till 

kammarrätterna, 36 % är hög.  

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende efter föredragning av 

verksjuristen Michael af Sandeberg. Enhetschef Johan Lundström har deltagit i 

handläggningen. 
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