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Ny lag om offentlig upphandling 
 
Den 15 december 1992 antog riksdagen en ny lag om offentlig upphandling (SFS 1992:1528). 
Lagen är en följd av EES-avtalet och beräknas träda i kraft samtidigt som EES-avtalet träder i 
kraft. I och med att Schweiz sa nej till EES-avtalet är det emellertid osäkert när EES-avtalet 
kan träda i kraft. Arbetshypotesen för närvarande är den 1 juli 1993. Som framgår av lagen 
(bilaga 1) är den betydligt mer omfattande och detaljrik än nuvarande upphandlingsregler. 
Förarbetena utgörs bl a av två departementspromemorior från finansdepartementet 
(Offentlig upphandling och EES, Ds 1992:4 och Ds 1992:62) och propositionen 1992/93:88. 
 
En redogörelse för lagens tillämpningsområde och innehåll samt EG:s regelverk på 
upphandlingsområdet finns i bifogade PM (bilaga 2). 
 
Till skillnad från EG:s upphandlingsregler omfattar lagen också upphandlingar under de s k 
tröskelvärdena. Tillämpningen under tröskelvärdena begränsar sig dock till 
huvudprinciperna vid upphandlingen (1 kap 4 §), reglerna för prövning av anbud samt 
reglerna för överprövning och skadestånd. 
 
Kommunförbundet kommer att se över nuvarande upphandlingsreglemente. De statliga 
myndigheterna kommer att ha en förordning som kompletterar huvudprinciperna i 1 kap 4 
§ i lagen och som skall gälla under tröskelvärdena. Frågan om kommunerna skall omfattas 
av den förordningen är inte avgjord ännu. Kommunförbundet arbetar dock tills vidare med 
en revidering av nuvarande upphandlingsreglemente. 
 
I detta sammanhang kan också nämnas att näringsdepartementet har lagt fram ett lagförslag 
om obligatorisk anbudskonkurrens vid offentlig produktion (Ds 1992:121). Förslaget går ut 
på att den offentliga sektorn skall tvingas att upphandla viss produktion som drivs i egen 
regi i konkurrens. Enligt lagförslaget skall lagen om offentlig upphandling tillämpas vid 
upphandlingarna. Lagförslaget remissbehandlas för närvarande. Kommunförbundet har i 
sitt remissvar förklarat sig positiv till en ökad konkurrensutsättning av 
egenregiverksamheten, men motsatt sig en tvångslagstiftning. Kommunförbundet bevakar 
det fortsatta arbetet med lagförslaget och återkommer senare med ytterligare information. 
 
Kommunförbundet kommer att informera om den nya lagen om offentlig upphandling och 
konsekvenserna för kommunerna och de kommunala företagen vid fem tillfällen enligt 
följande. 
 
Skellefteå  15 mars 
Sundsvall  24 mars 
Stockholm  26 april 
Jönköping   3 maj 
Helsingborg  11 maj 
 
Dessutom anordnas fem tvådagarskurser med mer praktisk inriktning för personal som 
ansvarar för upphandling över tröskelvärdena "EG i teori och praktik" enligt följande. 
 



Sundsvall          22-23 mars 
Gävle 1-2 april 
Göteborg           22-23 april 
Linköping 6-7 maj 
Malmö              13-14 maj 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Ulf Palm och Hans Ekman på juridiska 
avdelningen samt Bengt O Renberg på avdelningen för kommunalekonomi och 
personalpolitik. Samtliga kan nås på telefon 08-772 41 00. Frågor om kurserna besvaras också 
av kurskansliet, tfn 08-772 41 20. 
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