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Artikel i Dagens Samhälle, publicerad juli 2010

Äntligen sanktioner vid upphandlingsbrott
Vi kommer att ställa tuffa krav på förklaringar i de upphandlingsärenden som vi tar upp,
skriver Konkurrensverkets gd Dan Sjöblom.
Från 15 juli skärps kraven på alla som arbetar med offentliga upphandlingar.
Otillåtna direktupphandlingar kan leda till kännbara böter, bland annat kan en
upphandlingsskadeavgift på upp till 10 miljoner kronor utdömas av domstol.
Konkurrensverket verkar för effektiv offentlig upphandling till nytta för det
allmänna och för marknadens aktörer. Vi gläder oss åt att kunna använda de nya
verktyg vi nu får för att fullfölja vårt uppdrag. Särskilt kommer vi att ta oss an


fall som kan ha en vägledande och preventiv effekt



upphandlingar som rör stora ekonomiska värden eller har lång avtalstid



kontrakt som kan antas ha orsakat stor skada för marknaden eller dess
aktörer



särskilt allvarliga överträdelser, som domstolstrots och upprepade
överträdelser



myndigheter och enheter som valt att inte upphandla alls.

Det nya regelverket ger oss i princip bara ett halvår att agera så vi kommer att
ställa tuffa krav på förklaringar från upphandlande myndigheter och enheter i de
ärenden vi tar upp.
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Nu i sommar införs också de så kallade Teckal-reglerna för inköp från eget
kommunalt eller statligt bolag. Jag vill betona att det endast är i undantagsfall
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
konkurrensverket@kkv.se

2010-07-05

som upphandlade myndigheter kan luta sig mot dem för att slippa upphandla.
Bevisbördan ligger på den upphandlande myndigheten. I normalfallet kommer
det därför även i fortsättningen vara så att inköp från egna bolag ska göras enligt
upphandlingsreglerna.
Reglerna för offentlig upphandling kan säkert upplevas som krångliga i vissa
situationer. Men de är samtidigt ett mycket viktigt instrument för att se till att
våra gemensamma resurser används på bästa sätt.
De nya reglerna kommer att stärka upphandlingens och upphandlarnas position i
arbetet för att utveckla välfärden. Hotet om böter ska förhoppningsvis avskräcka
beslutsfattare från att gå sina egna vägar utanför lagen.
Dan Sjöblom
Generaldirektör, Konkurrensverket
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