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Olika sätt att ställa frågor till 
Upphandlingsmyndigheten
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 ESPD
 Upphandlingsmyndighetens vägledning för kommissionens 

webtjänst
 Kommande vägledning om reglerna som kopplar till ESPD

 Utdrag ur belastningsregistret
 Upphandlingsmyndighetens och Polisens skrivelse till 

regeringen

Prövning av 
leverantörer?
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 Lågt värde 

 Om förutsättningarna enl. 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda

 Synnerliga skäl
 Synnerlig brådska
 ”Klipp”
 Hänsyn till brukaren

Kan vi 
direktupphandla?
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 Inga anbud alls?

 Olämpliga anbud?

 Ogiltiga eller oacceptabla anbud?

 Avbryta?

 Kompletteringar/förtydliganden?

Hur går jag tillväga vid 
bristande konkurrens?

Förhandlat 
förfarande utan 

föregående 
annonsering?



Cirka 1/3 av frågeställarna 
är leverantörer
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 Krav i upphandlingen                    otydliga, långtgående, 
riktade

 Principerna (proportionalitetsprincipen)

 Vad gör jag? Dialog - överprövning

Får den upphandlande 
myndigheten göra så 

här?
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 Om byggnaden ej är uppförd?

 Gränsdragning mellan byggentreprenadkontrakt och 
hyresavtal

‒ EU-domstolens mål C-213/13 Impresa Pizzarotti

Är hyresundantaget 
tillämpligt?
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 Huvudregel att uppgifter är offentliga enligt 31:16 OSL 
 Har anbudsgivare begärt sekretess och motiverat 

skada?
 Hur hantera om olika anbudsgivare begärt sekretess 

för olika uppgifter i anbuden?
‒ HFD mål nr 5887-16

Omfattas uppgifterna 
av sekretess?
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 Ofta frågor om användande av ramavtal upphandlade av 
inköpscentraler.

 Sent avrop på ramavtal?

Vad gäller vid 
ramavtal?
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 Köp mellan statliga myndigheter

 Samarbetsavtal - Hamburgsamarbeten

 Inköpscentral - får bedriva grossistverksamhet

Hur kan vi samverka 
med andra UM?

(utan att det behöver 
upphandlas)



12

 Nya regler om ändringar av kontrakt och ramavtal i nya 
LOU (17 kap. 9-14 §§) 

 Upphandlingsmyndighetens uppdragsrapport 
”Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i 
den nya upphandlingslagstiftningen”

Kan vi göra ändringar i 
avtalet?
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 B-tjänster nu tre olika kategorier

 Tjänster som är undantagna av reglerna 

 Tjänster som omfattas fullt ut av reglerna

 Sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Hur upphandlar jag 
tidigare B-tjänster?
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 Sociala och andra särskilda tjänster ska upphandlas 
enligt 19 kap. LOU 

 Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet på cirka 6.8 
miljoner kr ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna 
av LOU följas. 
 Tekniska specifikationer i 9 kap. 1-5 och 7-11 §§
 Annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§
 Individuella rapporter i 12 kap. 15 och 16 §§

Vilka bestämmelser 
är det jag ska följa?



TACK!

Petter.florwald@uhmynd.se

Mattias.ljungkvist@uhmynd.se


