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NYORDNING. Anders Knape, som representerar Sveriges alla  
kommuner och landsting, välkomnar den högre gränsen för direkt-
upphandlingar. FOTO: LARS TULIN

Kortare väg till affär
Mindre krångel väntas när upphandlingar avregleras
När gränsen för direktupphandlingar höjs 
kan nya möjligheter öppnas för tusentals 
företag att komma in på en växande mång-
miljardmarknad. Såväl skattebetalarna som 
mindre företag pekas ut som potentiella 
vinnare. 

Men näringslivs företrädare varnar för ökad 
korruption och högre inträdesbarriärer. 

Den 1 juli smäller det. Då 
genomförs enligt planerna en 
lagändring som kan komma 
att få stor inverkan över sättet 
som myndigheter, kommuner 
och landsting gör en bety
dande andel av sina inköp på.  
Det är gränsen för så kallade 
direktupphandlingar som 
höjs. I praktiken höjs belopps
gränsen från dagens knappt 
271 000 kronor till drygt 
505 000 kronor.

I stället för att exempelvis 
behöva sköta annonsering, 
tidsfrister och anbudsgiv
ningar som regleras i bland 
annat Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) är 
direktupphandlingar betyd
ligt mindre reglerade och 
saknar krav på anbud i viss 
form. Här kan köpen göras 
direkt från vilken leverantör 
som helst och utan att kom
munen eller myndigheten 
behöver annonsera eller ta in 
anbud. 

”Väldigt positivt”
”Detta är väldigt positivt. Våra 
medlemmar har efter frågat 
detta under lång tid. Kostna
derna för många upphand
lingar har blivit för höga, och 
förhoppningsvis kommer 
skattebetalarna att få mer 
valuta för pengarna fram
över”, säger Anders Knape, 
ordförande för Sveriges Kom
muner och Landsting, SKL. 

Arbetsgivar och intresse

organisationen anser att höj
ningen av den övre gränsen 
för direktupphandlingar 
kommer att leda till mindre 
krångel för kommuner och 
landsting. 

”Sverige har utmärkt sig 
genom låga gränser, vilket har 
skapat onödig byråkrati och 
höga kostnader för mindre 
upphandlingar. Den före
slagna höjningen kommer att 
hålla nere kostnaderna i sam
band med mindre upphand
lingar, tror vi. I stället för att 
lägga en massa tid och resur
ser på mindre inköp kan mer 
krut läggas på de större upp
handlingarna. Därmed nås 
verkliga besparingar och hög 
kvalitet”, säger Anders Knape, 
och tillägger att SKL i sitt 
remissvar till regeringen  
föreslog ännu högre belopps
gränser.

Tror på mer konkurrens
Regeringen argumenterar för 
att de nu föreslagna höjda 
gränserna för direktupphand
lingarna innebär sänkta kost
nader, både för de upphand
lande myndigheterna och för 
företagen som är med i upp
handlingarna. 

Förhoppningar finns att 
konkurrensen även om de 
mindre upphandlingarna 
ökar och att mindre aktörer 
ska få det lättare att slåss om 
fler affärer. 

Enligt Fredrik Tamm, vd 

för konsultföretaget Double 
Check, finns de främsta poten
tiella vinnarna inom tjänste
sektorn.

”Olika typer av konsult
tjänster och specialistkompe
tens kommer att omfattas  
av direktupphandlingar. Det 
handlar exempelvis om juri
dik, revision och manage
mentkonsulter. Här ingår 
även allt från tolkföretag till 
teknisk specialistkompetens.”

Men av remissvaren på 
regeringens förslag framgår 
att meningarna går starkt isär. 
Tjänsteföretagens organisa
tion Almega är helt emot att 
direktupphandlingarna nu 
höjs.

”Det är ett dåligt under
byggt beslut. Vi tycker att den 
offentliga marknaden ska 
vara öppen och tillgänglig för 
alla som vill sälja. Nu finns 
exempelvis inga krav på 
annonsering”, säger Stefan 
Holm.

Ökad korruptionsrisk
Han anser att risken för  
korruption ökar när det inte 
går att granska hur affärerna 
genomförs. Almega har också 
farhågor att de leverantörer 
som redan är inne gynnas, 
medan nya leverantörer kan 
få det svårt att slå sig in i kon
kurrensen.

”Detta är en stor förändring 
på en marknad som är värd 
jättelika belopp, men där en 
del av affärerna görs upp utan 
insyn och transparens. Direkt
upphandlingar står redan för 
en klar majoritet, över 70 pro
cent, av alla offentliga inköp 
mätt till antalet. Nu kommer 
den andelen sannolikt att öka 
ytterligare”, säger Stefan 
Holm.

KIM LUNDIN
kim.lundin@di.se

031-701 51 52

 nDi Fakta

Ribban höjs för 
 direktupphandlingar 
■■ Tiotusentals upp-

handlande myndig heter 
och enheter berörs av 
offentlig upphandling  
i Sverige.
■■De offentliga  inköpen 

regleras genom lag-
stiftning som bygger  
på gemen samma EU -
regler. 
■■ Men snart kan 

 landets myndigheter, 
kommuner och lands-
ting betydligt oftare 
välja att hoppa över 
många av de krav som 
de i dag måste följa när 
de ska göra inköp.  
Anledningen är att 
gränsen för så kallade  
direktupphandlingar 
höjs. Det är upphand-
lingar utan krav på  
anbud i viss form. 
■■ Direktupphandling 

enligt LOU, Lagen om 
offentlig upphandling, 
ska få användas om 
 kontraktets värde upp-
går till högst 28 procent 
av det tröskelvärde 
som för närvarande 
gäller för kommuner 
och landsting vid  
upphandling av varor 
och tjänster. 
■■ I praktiken innebär 

det att den övre belopps-
 gränsen för när direkt-
upphandlingar får  
användas höjs kraftigt 
från dagens knappt 
271 000 kronor till 
drygt 505 000 kronor.

Källa: Konkurrensverket,  
Regeringens proposition 2013/14:133  
Direkt upphandling

Stockholms län
Platen & Co Annonsbyrå AB,
Stockholm

Stefan Erikssons Vvs-Service AB,
Stockholm

Endurina Networks AB, Stockholm

Möbelexpress i Täby AB, Täby

Tockar AB, Stockholm

Byhålan Entreprenad AB,
Stockholm

Hussar Holdings AB, Stockholm

Pth Consulting AB, Stockholm

Nordic Media Works AB, Stockholm

Konsult Thomas Wd AB, Stockholm

PK Consulting Services AB,
Stockholm

4 Ever Invest AB, Nacka

08 Platt & Bygg AB, Stockholm

Wch Holding AB, Sollentuna

Tidårum i Stockholm AB, Tyresö

Definitiv AB, Stockholm

Engblad Bygg & Sanering AB,
Märsta

Svensk Extremservice AB,
Stockholm

Swedehouse Projekt AB, Stockholm

Afas i Nykvarn AB, Södertälje

Diana Minsel AB, Bromma

AK Cleaningcenter AB, Spånga

Aeytren 56 Sverige AB, Stockholm

R Gate Holding AB, Västerhaninge

Nsts Solenergi AB, Stockholm

Bs&K Miljö & Energi AB, Stockholm

Friskvård och Multiservice i
Stockholm Ekonomisk, Stockholm

Förskolan Lilla Ingenjören Ek.
För., Stockholm

Sirel Förskolan och Högstadiet
Ekonomisk Fören, Stockholm

Uppsala län
G.W. Sverige AB, Uppsala

Södermanlands län
Mälardalens Affärshus AB,
Eskilstuna

Ansmarks Måleri AB, Nyköping

Eskilstuna Personliga Assistans
Ek. För., Eskilstuna

Nyköpings Hockey, Nyköping

Jönköpings län
Global Transport Consulting
Sweden Jönköping Ltd, Jönköping

Olofssons & Engman
Bensinstation AB, Värnamo

Classic Limousine Sweden AB,
Värnamo

Kronobergs län
Josua Perssons Byggnads AB,
Lammhult

T.R. Vinnic International AB, Växjö

Blekinge Metall AB, Ryd

Eme Teknik AB, Växjö

Gösta Berg Consulting AB, Växjö

Your Style i Alvesta AB, Alvesta

Kalmar län
Vilse i Småland AB, Vassmolösa

Bad & VVS Huset Mellböda AB,
Löttorp

Skåne län
Future Delta AB, Hässleholm

Trimac AB, Malmö

Konvolutet i Ängelholm AB, Äng-

elholm

Aktiv Bygg i Approx AB, Broby

Björkvikshallen AB, Höör

Viadal AB, Fleninge

Locusta i Malmö AB, Malmö

Blackblue AB, Ängelholm

Ribersborgs Städ AB, Malmö

Lilla Bohaget i Helsingborg AB,
Helsingborg

Trangeria AB, Hasslarp

Västra Götalands län
Funki AB, Nossebro

Nils Olof Johansson
Serviceverkstad AB, Nossebro

Procoast AB, Strömstad

Jolin Åkeri & Underhållsservice
AB, Mellerud

MMC Produktion AB, Henån

Lunex International AB, Borås

Woxtopp i Borås AB, Borås

Swedish Diver Supply AB, Göteborg

Tanums Transport & Logistik AB,
Tanumshede

Mindmoves Fashion AB, Viskafors

Masterbutchers Consults AB,
Värsås

Bike Commitment TM AB, Göteborg

Eu Event AB, Västra Frölunda

Stja Bygg AB, Göteborg


