Hantering av avtalslöshet under upphandlingsprocessen
1. Bakgrund
Bokning och bidrag är ett samarbete mellan SKL, SKL Kommentus Inköpscentral samt 200 kommuner.
Tillsammans gör vi en gemensam upphandling av ett ramavtal avseende ett digitalt processtöd för bokning
av lokaler och anläggningar och att ansöka om bidrag med mera. Upphandlingen kommer att genomföras
som en konkurrenspräglad dialog och ansökningsinbjudan är planerad att annonseras under april 2017,
ramavtalsstart är beräknad till våren 2019.
Ett antal av de kommuner som har anmält sitt intresse för att delta i ramavtalsupphandlingen har i dag egna
avtal med olika leverantörer för motsvarande behov. Flera av dessa avtal löper ut under upphandlingsfasen
och kommunerna riskerar därmed att stå avtalslösa under en period. Frågor har dykt upp om hur dessa
kommuner kan tillgodose sitt behov under denna så kallade mellantiden. I denna promemoria redogörs för
de rättsliga förutsättningarna för kommuner att göra en direktupphandling under den mellantiden, göra
ändring i eller förlänga befintliga avtal.

2. Sammanfattning







En kommun har möjlighet att använda sig av direktupphandling i avvaktan på att SKL:s ramavtal
finns på plats (vända sig direkt till en eller flera leverantörer utan att annonsera) så länge värdet av ett
sådant avtal inte överstiger direktupphandlingsgränsen eller de samlade inköpen av tjänster av
samma slag inte överstiger direktupphandlingsgränsen under ett räkenskapsår.
Direktupphandling är också möjlig om någon av undantagssituationerna i LOU är tillämplig. Det
finns inget generellt undantag som möjliggör direktupphandling i väntan på att regelrätt upphandlat
avtal finns på plats.
Förändringar av befintliga avtal är i vissa fall möjliga, till exempel om ändringen är av mindre värde,
eller avser en kompletterade beställning.
En förlängning av befintligt avtal är som huvudregel endast möjlig i enlighet med villkoren i
ursprungliga förfrågningsunderlaget och avtalet. I annat fall kan en sådan förlängning utgöra ett nytt
(direktupphandlat) avtal.

Om en direktupphandling anses otillåten kan Konkurrensverket komma att ansöka om upphandlingsskadeavgift. Avgiften ska enligt LOU baseras på det otillåtna avtalens totala värde oavsett om kommunen
hinner utnyttja avtalen eller inte. Längre och mer omfattande avtal anses som större övertramp av
lagstiftningen och leder därför generellt till att Konkurrensverket ansöker om högre avgiftsbelopp.

3. Direktupphandling – vad gäller?
Direktupphandling kan användas om ett avtals totala värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen (534
890 kr för upphandling enligt LOU1 värdet är utan moms), eller om kriterierna för förhandlat förfarande utan
föregående annonsering är uppfyllda, det vill säga vid de i LOU angivna undantagssituationerna:
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Om inga anbud eller inga lämpliga anbud har kommit in vid ett annonserat förfarande,
om det finns på grund av tekniska skäl, eller med skydd av ensamrätt, bara en leverantör som kan
uppfylla behovet,
vid synnerlig brådska,
för varor som framställs för forskning och utveckling,
för varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
vid särskilt förmånliga villkor när en verksamhet upphör,
vid kompletterande byggentreprenader eller tjänster,
vid upprepning av tjänst under vissa förutsättningar, eller
vid projekttävling.

2.1 Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen
Kommunen har möjlighet att direktupphandla ett behov så länge det totala värdet av avtalet/inköpet inte
överstiger direktupphandlingsgränsen. Vid beräkningen av det värdet ska hänsyn tas till värdet av samtliga
eventuella avrop under avtalets hela löptid om avtalet är ett ramavtal. Löper ett avtal på 1 + 1 år så ska således värdet av samtliga tänkbara köp under två år beaktas vid beräkningen. Värdet av samtliga direktupphandlingar av samma slag som har gjorts av den upphandlande myndigheten under räkenskapsåret ska också
räknas med för att avgöra huruvida tillåten direktupphandling är möjlig eller inte2. Det innebär således att
om kommunen istället ingår flera korta avtal avseende samma tjänst under räkenskapsåret, ska värdet av
dessa räknas samman per räkenskapsår. Om en korrekt beräkning visar att inköpets/avtalets värde
understiger direktupphandlingsgränsen kan direktupphandling användas för att tillgodose ett behov under
mellantiden.
Exempel: Lilleköpings kommuns avtal avseende bokningstjänster med leverantör A löper ut 30 juni 2018
och avtalet innehåller inga ytterligare förlängningsoptioner. Lilleköping avser att avropa och börja använda
sig av SKL:s ramavtal med start 1 juni 2019. Kostnaden för tjänsten hos befintlig leverantör uppgår till 30
tkr per månad, dvs. 360 tkr för hela mellanperioden på tolv månader. Kommunen har inte köpt eller planerar
att köpa liknande tjänster av samma slag inom den upphandlande myndigheten. Kommunen har därför
möjlighet att direktupphandla ett avtal för mellanperioden eftersom värdet understiger direktupphandlingsgränsen.
2.2 Någon tillämplig undantagssituation?
Det är naturligtvis inte möjligt att i denna promemoria bedöma huruvida om någon av de i LOU angivna
undantagen för direktupphandling är tillämpliga i det enskilda fallet för de kommuner som riskerar att stå
avtalslösa i mellantiden. Vi bedömer utifrån de uppgifter vi har idag att de undantag som mest sannolikt
skulle kunna aktualiseras är undantaget för tekniska skäl eller synnerlig brådska.
Tekniska skäl Med tekniska skäl avses exempelvis att det bara finns en leverantör som har kompetens att
utföra uppdra-get eller att det bara finns en leverantör som tillhandahåller det som ska upphandlas eller att
upphandlingen avser vissa nödvändiga reservdelar som bara finns hos en leverantör. Avgörande är om det
rent faktiskt bara finns en enda leverantör som kan leverera den upphandlande myndighetens behov.
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Möjligen kan undantaget tillämpas för en förlängning av eller nytt kontrakt med befintlig leverantör, om det
endast är denne som kan leverera tjänsten på befintlig plattform och ett byte av leverantör skulle medföra
orimligt höga implementeringskostnader för den upphandlande myndigheten. Om ett leverantörsbyte inte
skulle medföra någon orimlig kostnadsökning är det tveksamt om undantaget kan tillämpas eftersom det
finns ett antal leverantörer på aktuell marknad som kan tillhandahålla system för bokning och/eller
bidragshantering. Oavsett om undantaget för tekniska skäl är tillämpligt eller inte, kan en upphandlande
myndighet givetvis fortfarande ställa krav på att en eventuell ny leverantör ska kunna tillhandahålla en tjänst
som fungerar tillsammans (är kompatibel) med den befintliga lösningen.
Synnerlig brådska
Undantaget vid synnerlig brådska är tillämpligt vid följande givna omständigheter;





det ska vara absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen,
en synnerlig brådska gör att normala tidsfrister inte kan hållas,
brådskan ska vara förorsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses av den upphandlande
myndigheten och
brådskan får inte ha orsakats av myndigheten själv.

Alla fyra punkter måste vara uppfyllda. Undantaget för synnerlig brådska är således reserverat till typiskt
akuta situationer som inte kan förutses av den upphandlande myndigheten och torde därmed inte kunna
tillämpas i aktuellt fall.

3 Ändringar av mindre värde eller kompletterande beställning
I 17 kap. LOU har det införts bestämmelser om förändringar i befintliga kontrakt och ramavtal. Dessa
bestämmelser gäller också för avtal som har ingåtts, eller vars föregående upphandling har påbörjats innan
nuvarande LOU trädde ikraft. Ett avtal (kontrakt eller ramavtal) får ändras utan ny upphandling, om avtalets
övergripande karaktär inte ändras och avtalets värde inte förändras med mer än tio procent och
värdeförändringen inte heller överstiger aktuellt tröskelvärde enligt 17 kap. 9 § LOU. En fråga som inte
klargörs varken i lagtexten eller direktivet är huruvida det är möjligt att även ändra kontraktets löptid enligt
aktuell bestämmelse. Det torde vara beroende på dess löptid i förhållande till avtalets ursprungliga löptid.
Under vissa förutsättningar kan en upphandlande myndighet även göra en kompletterande beställning av
t.ex. tjänster från ett tidigare upphandlat avtal. Bestämmelsen framgår av 17 kap. 11 § LOU. En
komplettering får göras om;





beställningen inte innebär att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent och
beställningen har blivit nödvändig,
leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas ut, samt att
ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för
den upphandlande myndigheten.

Bestämmelsen gäller endast för kontrakt och inte ramavtal. En kompletterande beställning torde innebära att
det avser ett tillägg i förhållande till det ursprungliga kontraktet, till exempel ersättning av uttjänta varor

eller en utökning av befintliga tjänster. Det framgår inte av det underliggande direktivet vad som avses med
”nödvändig” eller ”ekonomiska skäl” eller ”betydligt större omkostnader” men viss vägledning ges i
kommissionens genomförandeförordning3 där det framgår av standardformulär 20 att den upphandlande
myndigheten ska beskriva ”fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare”. Det
torde alltså handla om en situation där den upphandlande myndigheten skulle minst fördubbla sina
anskaffningskostnader genom byte av leverantör.
Inte heller vid denna bestämmelse framgår det av lagtext eller direktiv är huruvida det är möjligt att ändra
kontraktets löptid vid en komplettering. Med beaktande av praxis som fastslår att en förlängning av avtalets
löptid endast är möjlig om förlängningsvillkoret finns med i det ursprungliga förfrågningsunderlaget, torde
en komplettering endast vara möjlig av den är av mindre värde, se ovan, eller under ett avtals maximala
löptid. I annat fall torde det finnas en övervägande risk att en komplettering i samband med en förlängning
av avtalet utgör en (otillåten) nyanskaffning. I de fall kommunernas situation rör avtalslöshet pga. att befintligt avtals totala löptid har löpt ut, och torde bestämmelsen om komplettering därför inte ha någon
tillämplighet.

4. Förlängning av befintligt avtal
Vi har redan i någon mån berört möjligheten till förlängning av ett befintligt avtal men kommer i det
följande klargöra det ytterligare. Upphandlingslagstiftningen reglerar inte i tid hur lång löptid ett kontrakt får
ha, så länge det är förenligt med de grundläggande principerna om bland annat proportionalitet och
likabehandling. Ett ramavtal får dock endast löpa på fyra år om det inte finns särskilda skäl för en längre
löptid. I det enskilda fallet beror dock möjligheten till förlängning på hur de ursprungliga villkoren i
förfrågningsunderlaget och avtalet ser ut. Om den upphandlande myndigheten och leverantören gör en
förlängning som inte omfattas av villkoren i avtalet, kan det utgöra en väsentlig förändring av avtalet (om
inte undantaget enligt 17 kap. 9 § kan tillämpas). Förlängningen kan då komma att klassificeras som ett nytt
(direktupphandlat) avtal istället för en regelrätt förlängning.
Exempel: Lilleköping har upphandlat ett tjänstekontrakt enligt LOU där det framgår tydligt av ursprungligt
förfrågningsunderlag att maximal löptid för avtalet är på 3 + 1 +1+1 år. Lilleköping ha då möjlighet att
under kontraktets löptid förlänga avtalet upp till sex år. När avtalet har löpt på sex år finns därför ingen
möjlighet att ytterligare förlänga avtalet. Om en sådan eventuell förlängning ändå vidtas, kan den istället
anses utgöra ett nytt direktupphandlat avtal. Om kontraktets löptid däremot inte var reglerat i den ursprungliga upphandlingen (skulle då sannolikt kunna strida mot principen om transparens vid upphandlingstillfället) utan har formen som ett tillsvidareavtal och detta villkor inte har varit föremål för överprövning vid
upphandlingen, torde det inte finnas något upphandlingsrättsligt hinder för Lilleköping att fortsätta använda
avtalet så länge behov finns.

5. Något om upphandlingsskadeavgift
Upphandlingsskadeavgift kan dömas ut om det har skett en otillåten direktupphandling, det vill säga när ett
avtal har ingåtts med en leverantör utan att det skett någon annonsering och ingen av lagens undantagssituationer är för handen. Det är Konkurrensverket som utreder och ansöker om upphandlingsskadeavgift vid
förvaltningsrätten. Konkurrensverket avgör vilka ärenden som ska bli föremål för ansökan utifrån verkets
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prioriteringspolicy. Allmänintresset samt det allmänpreventiva syftet och behov av vägledning ska vägas in
vid bedömningen. Ansökan måste ha inkommit till domstolen inom ett år från det att avtalet ingicks.
Avgiften måste minst uppgå till 10 tkr och får inte överstiga 10 procent av det aktuella avtalets värde eller
10 miljoner kronor. Avgiften beräknas på avtalets totala värde, inklusive eventuella förlängningsklausuler
och optioner. Det är utan betydelse huruvida den upphandlande myndigheten har hunnit nyttja avtalet eller
inte.
Om en kommun inte med säkerhet kan fastslå att en direktupphandling är tillåten är det således en fördel att
ingå så korta avtal som möjligt för att begränsa skaderisken. Vid en överträdelse av ”normalgraden” yrkar
Konkurrensverket normalt på en avgift som motsvarar drygt 7 procent av avtalets värde. Upprepade
överträdelser eller ett medvetet kringgående av LOU kan utgöra försvårande omständigheter vilket kan
innebära en högre avgift. Det har ansetts föreligga förmildrande omständigheter vid en direktupphandling
som måste företas på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, under en utdragen
överprövningsprocess, vilket har lett till ett lägre avgiftsbelopp. Huruvida den tjänst som en kommun
eventuellt direktupphandlar i väntan på att SKL:s ramavtal finns på plats, berör ett sådant ”tvingande
hänsyn” finns inte utrymme för att utreda i denna promemoria. Oavsett detta är det tveksamt om det kan
anses föreligga några förmildrande omständigheter då direktupphandlingen beror på omständigheter som
den upphandlande myndigheten måste anses ha kontroll över.
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