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Yttrande över betänkandet Offentlig upphandling från
eget företag?! – och vissa andra frågor (SOU 2011:43)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslagen
Remissen innehåller Utredningen om offentliga företags – upphandling, kontroll, insyn
(OFUKI-utredningens) betänkande Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor
(SOU 2011:43). I betänkandet föreslås bl.a. ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
LOU, som syftar till att underlätta handel mellan kommunala enheter med starkt samband och få en
bättre överensstämmelse med EU-rätten. Vidare föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900), KL,
och i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som syftar till att öka efterlevnaden av de
kommunalrättsliga principerna i kommunala företag.
Beträffande upphandling föreslås att permanenta bestämmelser ska införas som innebär att staten,
kommuner och landsting ska kunna anskaffa varor och tjänster från egna företag utan skyldighet att
först genomföra en offentlig upphandling, detta under förutsättning att villkor i enlighet med
EU-domstolens praxis, de s.k. Teckal-kriterierna, avseende kontroll och verksamhet i dessa bolag
är uppfyllda. Utredningen föreslår också att kommuner och landsting ska ges möjlighet att delegera
beslutanderätt i upphandlingar genom anlitande av s.k. inköpscentraler såsom ombud.
De föreslagna ändringarna i KL innebär bl.a. att fullmäktige ska se till att de kommunala ändamål
som fastställts för verksamheten i kommunala bolag liksom de kommunala befogenheter som gäller för
denna regleras i bolagsordningen. Vidare föreslås att kommun- eller landstingsstyrelsen ska bli skyldig
att årligen ta ställning till om verksamheten drivs i enlighet med de fastställda kommunala ändamålen
och de kommunala befogenheterna.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan finna innehåller förslagen inte några regler som innebär administrativa krav för
företag. Regelrådet tillstyrker förslagen.

Konsekvensutredningen
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att det föreslagna undantaget från
upphandlingsskyldigheten sammantaget kan medföra såväl minskade som ökade kostnader för olika
statliga och kommunala verksamheter. Det konstateras dock bl.a. att undantaget sannolikt är negativt
för konkurrensen främst inom de näringsgrenar som har den största omfattningen av handel mellan
offentligt ägda företag och dess ägare.
Med hänsyn till de uppenbara svårigheterna att beräkna de ekonomiska effekterna av ett genomförande
av förslagen i betänkandet uppfyller konsekvensutredningen de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därför
godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 31 augusti 2011.

I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Stig von Bahr
Ordförande

Mia Wallgren
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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