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Upphandling av finansiella tjänster där ränta in-
går i beräkningsunderlaget. 
Den 1 januari 1994 trädde lagen om offentlig upphandling, LOU, i kraft. La-
gen som är knuten till EES-avtalet innebär att vi i princip ansluter oss till de 
regler om offentlig upphandling som gäller inom den europeiska unionen, 
EU.  

Utifrån en allmän uppfattning om att upphandling skall ske i konkurrens, 
vara icke diskriminerande samt objektiv har EU-direktivet inneburit en ökad  
detaljreglering och ett procedurförfarande som tidigare ej funnits i Sverige. 

Kapitel 5 i den svenska lagen upptar regler rörande upphandling av finan-
siella tjänster. Osäkerhet råder bl.a. om i vilken utsträckning kommunal 
låneupphandling omfattas eller inte.  Detta har bidragit till att bestämmel-
serna blivit föremål för olika tolkningar. 

En viktig del i regleringen av upphandlingsområdet är att upphandling skall 
ske på marknadens villkor där det är marknaden själv som avger de bästa 
villkoren.  
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På de finansiella marknaderna sker en fortlöpande prissättning baserat på 
tillgång och efterfrågan av pengar. En tillämpning av upphandlingslag-
stiftningen inom detta område framstår därför affärsmässigt ointressant och 
kan mycket väl anses stå i strid med lagens intentioner. Resultatet av en strikt 
tillämpning skulle sannolikt även innebära en fördyrad lånefinansiering. 
LOUs räckvidd när det gäller kommunal låneupphandling har dock inte 
prövats i praxis.  

Denna och ytterligare ett antal frågor har bildat grund för Kommunförbun-
det att hos regeringen begära en översyn av upphandlingslagstiftningen och 
dess konsekvenser. Frågan om kommunal låneupphandling kan därför ånyo 
komma att aktualiseras.  

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Håkan Skötte,  

tfn 08-772 42 36. 
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