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Remissvar gällande Betänkande SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligtförslag till enklare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
Swedish Medtech har avgränsat sitt remissvar till de delar av betänkandet som rör
Processkostnadsansvar i överprövningsmål (avsnitt 21) och Ansökningsavgifter i överprövningsmål
(avsnitt 22). Swedish Medtech lyfter avslutningsvis fram införandet av specialdomstol på
upphandlingsområdet som ett förslag för att minska negativa konsekvenser av överprövningar på
upphandlingsområdet.

Sammanfattning
•

•

•

•
•

Swedish Medtech anser att utredningens uppdrag är felkonstruerat genom att utredaren redan
från start fått direktiv om uppdraget att lämna lagförslag om införande av processkostnadsansvar
och ansökningsavgifter i överprövningsmål med ambitionen att minska antalet överprövningar.
Detta oavsett om utredningen finner att övervägande skäl talar för eller emot ett sådant
införande.
Swedish Medtech anser vidare att uppdraget är baserat på felaktiga premisser då bekymret med
överprövningar egentligen inte är antalet överprövningar utan snarare eventuella konsekvenser
av att upphandlingar överprövas. Det framkommer även i den kartläggning över överprövningar
som Konkurrensverket publicerade i slutet av 2017. Swedish Medtech anser med anledning av
detta att fokus istället bör läggas på att effektivisera överklagandeprocessen. Därför återfinns ett
förslag på hur de negativa följderna av överprövningar skulle kunna minska genom att samla
överprövningsmål i en specialdomstol med ökad kompetens och ändrad rutin för handläggning.
Swedish Medtech anser inte att det ska införas bestämmelser i upphandlingslagarna om att
rätten, enligt vad som är skäligt, får förordna att förlorande part ska ersätta vinnande parts
kostnader i mål om överprövning.
Swedish Medtech anser inte att det ska införas en ansökningsavgift i mål om överprövning av en
upphandling och överprövning av ett avtals giltighet.
Swedish Medtech anser att det kan stå i strid med grundläggande regler om rätten till
domstolsprövning, att vissa parter inte skulle ha råd att processa även om de har ett berättigat
krav.
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Processkostnadsansvar i överprövningsmål (avsnitt 21)
Utredningens förslag 21.3.2 sid 425
Swedish Medtech avstyrker utredningens förslag gällande processkostnadsansvar i
överprövningsmål.
Skälen till Swedish Medtechs ställningstagande:
Swedish Medtech bedömer att åtgärden kommer att bidra till ett minskat antal överprövningsmål i
domstol men att antalet överprövningar inte kommer att minska på det sätt som utredaren förväntar
sig.
De som kommer att avstå från överprövning kommer att vara företag utan stora ekonomiska
resurser. Att införa ett processkostnadsansvar skulle få negativ inverkan på deras grundläggande
möjlighet att få ett myndighetsbeslut prövat i domstol. Åtgärden skulle, i synnerhet för små och
medelstora företag, försvåra och fördyra tillgången till överprövning som rättsmedel. Att vissa parter
inte skulle ha råd att processa även om de har ett berättigat krav skulle kunna stå i strid med
grundläggande regler om rätten till domstolsprövning.
Den processavhållande effekten kommer att, som ovan nämns, gälla kapitalsvaga leverantörer, som
inte vågar ansöka om överprövning av rädsla att förlora processen. Dessa leverantörer behöver inte
sällan anlita ombud för att driva en överprövningsprocess vilket redan i sig är kostnadsdrivande och
kan begränsa benägenheten att överpröva. Ett eventuellt processkostnadsansvar kommer garanterat
påverka dessa leverantörers möjlighet att kunna överpröva, inte på grund av avsaknaden av rättsliga
förutsättningar utan på grund av ekonomiska skäl. Denna effekt, anser Swedish Medtech, kan
komma att motverka ett av de grundläggande syftena med upphandlingslagstiftningen; syftet att
underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Detta i sin tur skulle
potentiellt kunna komma att påverka konkurrensen på marknaden negativt genom att färre
leverantörer deltar i upphandlingar. Siffror från Konkurrensverket (Rapport 2018:9, Statistik om
offentlig upphandling 2018) visar på att ett minskat antal anbud per upphandling redan är en trend.
Därmed anser Swedish Medtech att det vore olyckligt att införa en åtgärd som ytterligare riskerar
påverka konkurrensen negativt och hindra en god hushållning av våra gemensamma resurser.
Om ett processkostnadsansvar skulle införas utgår utredningen från att fler leverantörer skulle ta
hjälp av juridisk expertis innan ingivandet av ansökan om överprövning för att sondera sina
möjligheter till framgång. I de fall konsultationen skulle ge vid handen att möjligheterna till framgång
är små, kommer leverantörerna sannolikt att avstå från att ansöka om överprövning. Swedish
Medtech vill här understryka att leverantörer redan idag, i hög utsträckning, anlitar ombud i
överprövningar. De allra flesta leverantörer väljer också att inte överpröva om goda utsikter till
framgång saknas. Detta dels av ekonomiska skäl, dels för att inte hamna i dålig dager hos
upphandlande myndighet men också för att det finns en medvetenhet om den potentiella risken att
skapa negativa konsekvenser för välfärden.
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Swedish Medtech ifrågasätter påståendet om förekomsten av det som omnämns som
okynnesöverprövningar/ fördröjningsöverprövningar/taktiska överprövningar. Det hade i
sammanhanget varit önskvärt att närmare utreda dess definition och förekomst innan regler för att
stoppa dem föreslås. Mot bakgrund av detta påstående uppger utredningen att ett
processkostnadsansvar skulle ha en avhållande effekt på denna typ av överprövning. De få
leverantörer som mot förmodan skulle överpröva enbart av de skäl att få fortsätta leverera borde
sannolikt bara påverkas av ett processkostnadsansvar om det inte är kommersiellt motiverat att
ansöka om överprövning. Om den förväntade vinstmarginalen är så stor att vinsten överstiger de
egna och motpartens processkostnader i ett eventuellt förlorat överprövningsmål kommer det
fortfarande bedömas kommersiellt motiverat att ansöka om överprövning, trots dåliga chanser till
framgång i domstolen. Processkostnadsansvar skulle här endast få en avhållande effekt på sådana
överprövningar som understiger eller går jämt upp med kostnaderna.
Ett införande av processkostnadsansvar skulle sannolikt också inverka negativt på upphandlare
genom att pålägga ett slags enskilt ansvar för att, i förlorade upphandlingsmål, utöver andra negativa
effekter, ha ådragit den egna organisationen stora processkostnader. En sannolik risk är att rädslan
för att göra fel inom upphandlande myndigheter hämmar nytänk, utveckling och upptag av
innovation. Swedish Medtech har under många år arbetat tillsammans med upphandlande
myndigheter inom landsting och regioner för att råda bot på denna rädsla. Framtida utmaningar
inom välfärden, och särskilt inom vård och omsorg, kommer att kräva fokus på utveckling och
innovation genom goda affärer snarare än fokus på att undvika överprövning.
I utredningen fastslås att alltför många upphandlingar i Sverige begärs överprövade och att detta
stora antal överprövningar skapar problem för både beställare och leverantörer och medför en risk
för att samhällsmedborgare inte får den samhällsservice de har rätt till. Swedish Medtech anser inte
att det är antalet överprövningar som ska ses som det stora problemet utan i så fall möjligen de
eventuella följder som uppstår då upphandlingar överprövas, det vill säga att avtal inte kan ingås
under den förlängda avtalsspärren och att då anskaffningen av det som upphandlats försenas. I
utredningen har man inte tittat på hur många av överprövningarna som faktiskt leder till
välfärdskonsekvenser. Naturligtvis gör inte alla upphandlingar det. Många gånger kan anledningen till
att en upphandling försenas bero på att upphandlande myndigheter brustit i sin planering snarare än
att en leverantör ansökt om överprövning. En upphandling bör lämpligen påbörjas i god tid innan ett
avtal ska vara på plats och i kalkylerna bör tas med att upphandlingen kan komma att överprövas.
I utredningen konstateras att risken att få bära motpartens kostnader i målen sannolikt leder till att
leverantörer avhåller sig från att ansöka om överprövning och istället överväger andra sätt att
påpeka fel och brister i upphandlingar. Swedish Medtech är enig med utredningen om att det är
bättre att lösa meningsskiljaktigheter genom direkt dialog mellan parterna än att processa i domstol.
Däremot menar Swedish Medtech att dialog före, under och efter en upphandling är något som idag
lyfts som en självklarhet men att den trots detta inte alltid fungerar tillfredställande. Swedish
Medtech skulle därför hellre se ett utökat fokus på att verkligen få till dialogen, snarare än genom en
form av skrämseltaktik försöka tvinga fram den. Swedish Medtech är övertygad om att en väl
fungerande dialog skulle minska antalet överprövningar, främja rättssäkerhet och goda affärer till
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nytta för medborgarna. Att minska antalet överprövningar genom införandet av ett
processkostnadsansvar, trots att behovet av överprövningar fortfarande kvarstår, anser Swedish
Medtech inte vara rätt väg att gå. Fokus borde istället ligga på att minska behovet av att överpröva
genom dialog, förenkling och tydliggörande av det upphandlingsrättsliga regelverket liksom
framtagande av enhetlig vägledande praxis.
Utifrån ovan framförda synpunkter befarar Swedish Medtech sammanfattningsvis att ett införande
av processkostnadsansvar skulle leda till negativa konsekvenser, både i ett långt och kort perspektiv,
när det gäller utveckling av upphandling som inköpsverktyg. Detta inkluderar innovations- och
funktionsupphandling.

Ansökningsavgifter i överprövningsmål (avsnitt 22)
Utredningens förslag 22.3.3 sid 473
Swedish Medtech avstyrker utredningens förslag om att införa en ansökningsavgift i mål om
överprövning av en upphandling och överprövning av ett avtals giltighet.
Skälen för Swedish Medtechs ställningstagande:
Swedish Medtech anser inte att den föreslagna avgiften i någon större utsträckning kommer att
påverka medelstora eller större leverantörers benägenhet att ansöka om överprövning. Ett införande
av ansökningsavgift kommer särskilt inte få någon effekt på de så kallade
fördröjningsöverprövningarna. Däremot kan det med största sannolikhet komma att få en avhållande
inverkan på mindre leverantörer liksom få effekt på upphandlingar av mindre värden där den
förväntade vinsten vid framgång blir låg i förhållande till avgiftens storlek. Swedish Medtech anser
därför att införandet av en ansökningsavgift kan ifrågasättas ur principiell synpunkt genom att det
kan vara ett hot mot rättssäkerheten.

Specialdomstol
Som anförts ovan anser inte Swedish Medtech att det är antalet överprövningar som är det egentliga
problemet. Samma åsikt har även framförts av både upphandlande myndigheter och leverantörer i
den kartläggning som Konkurrensverket genomförde och publicerade under år 2017 på uppdrag av
regeringen (Rapport 2017:7, Kartläggning och analys av mål om överprövning). Däremot kan, som
ovan nämnts och som framgår av nämnda rapport, följderna av att upphandlingar överprövas
medföra negativa konsekvenser för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. I de flesta
fall är det långa handläggningstider och osäkerheten kring utfallet, som lyfts fram som roten till
missnöjet med överprövningar och därmed det område som borde stå i fokus för en utredning.
Trots att det ligger utanför den aktuella utredningens ramar vill Swedish Medtech därför framhålla
att effektivisering torde kunna uppnås genom att samla överprövningsmål i en specialdomstol med
ökad kompetens och specialisering bland domarna. På detta sätt skulle man kunna minska de
negativa konsekvenserna av överprövningarna.
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Genom att samordna mål på upphandlingsområdet skapas förutsättningar för en effektiv
handläggning vid domstolen och möjligheterna att handlägga målen snabbt förbättras. På
upphandlingsområdet finns också ett behov av större enhetlighet i rättstillämpningen.
Med hänsyn till det relativt höga antalet överprövningsmål i Sverige bör målunderlaget vara
tillräckligt för att specialistdomare ska uppnå tillräcklig rutin och erfarenhet. Några exempel på
fördelar med specialisering för domare är att tid för inläsning av mål kan minska, fördjupad kunskap
och erfarenhet inom upphandlingsområdet kan öka vilket i sin tur ger kontinuitet och ökad kvalitet i
dömandet. Specialisering ger en ökad enhetlighet i rättstillämpningen och en fastare praxis. En ökad
grad av specialisering på upphandlingsmål skulle troligen också leda till ökad effektivitet vilket i sin
tur skulle leda till snabbare avgöranden i domstol i dessa typer av mål, något som Swedish Medtech
anser angeläget.
Swedish Medtech föreslår också att man ser över handläggningsförfarandet för ökad effektivisering.
Genom införande av muntlig förhandling i kombination med begränsad skriftväxling skulle
handläggningstiden i överprövningsmål kunna kortas ned. Här skulle man kunna inspireras av det
tillvägagångssätt som såvitt Swedish Medtech förstår tillämpas i Nederländerna. Swedish Medtech
ser denna modell som väldigt intressant, inte bara för att handläggningstiden kortas ned utan även
för att muntlig dialog mellan parterna torde leda till ökad förståelse och därmed bättre
förutsättningar till att lösa framtida problem utanför domstolen. I detta sammanhang vill Swedish
Medtech även hänvisa till en av de lagändringar i förvaltningsprocesslagen (1971:291) som väntas
träda i kraft den 1 mars 2019, enligt vilken rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förstärks
och förtydligas (Prop. 2017/18:279, s. 33.). Regeringens syfte med lagändringen anges vara att
effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikföretagen är
heterogena vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter. Det finns produkter inom röntgen,
ortopediska implantat, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag har egen tillverkning medan andra är
distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. 2013 bedrev
180 av dessa företag forskning och utveckling. Därutöver finns ett stort antal företag med 1–4
anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med ständig utveckling och 2016 var det den
bransch som registrerade flest patent på europanivå, vilket innebar över 12 000 patent. Exporten för
medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2013
vara på drygt 21 miljarder svenska kronor.
Den medicintekniska branschen har idag 23 500 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till den
del inom Life Sciencebranschen som har överlägset flest anställda. Den svenska marknaden för
medicintekniska produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom
kommuner och regioner. Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast möjlighet
att föra ut sina produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. En stor andel av
den forskning och utveckling som företagen utför, genomförs i samverkan med hälso- och
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sjukvården. Detta har lett till en rad nya produkter och framgångsrika, innovativa
behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och gett förbättrad livskvalitet för patienter.

Louise Reuterhagen, Julia Öhman
Swedish Medtech
Stockholm, datum som ovan.
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