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Nya värden för direktupphandling
Den 5 juni beslutade riksdagen att anta nya regler för direktupphandling (proposition
2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, SFS 2014:474, 2014:475). De nya reglerna träder i
kraft den 1 juli 2014 och innebär följande.
Ändrade gränsvärden
För upphandling enligt lagen ((2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) höjs
gränsvärdet till 28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket innebär att
man kan direktupphandla varor, tjänster och byggentreprenader till ett värde av
505 800 kronor.
För upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (LUF) höjs värdet till 26 procent av tröskelvärdet
för varor och tjänster, vilket innebär att man kan direktupphandla varor och tjänster
och byggentreprenader till ett värde av 939 342 kronor.
Vid beräkningen av direktupphandlingsvärdet ska myndigheten/enheten även i fortsättningen beakta direkupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under
räkenskapsåret (LOU 15 kap. 3 a §, LUF 15 kap. 3 a §).
Riktlinjer för direktupphandling och dokumentationsplikt
Det införs krav på att de upphandlande myndigheterna och enheterna ska besluta om
riktlinjer för användning av direktupphandling. Det införs även en dokumentationsplikt med innebörd att de upphandlande myndigheterna/enheterna ska anteckna skälen
för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde
överstiger 100 000 kronor.
Vad som ska finnas med i de obligatoriska riktlinjerna anges inte i lagtexten. I propositionen sägs att dessa kan omfatta annonseringsregler. Riktlinjerna kan också behandla frågor om vem på den upphandlande myndigheten eller enheten som har behörighet att genomföra direktupphandlingar. Enligt propositionen bör de också ta upp
efter vilka grunder bedömningen om ett kontrakt kan ha ett gränsöverskridande intresse ska göras och hur myndigheten eller enheten ska förfara för att tillgodose kraSveriges Kommuner och Landsting
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ven på att de grundläggande principerna är uppfyllda i sådana fall. Andra moment som
kan ingå är att visa på hur en lämplig strategi för direktupphandlingar kan utformas,
jävsfrågor, korruption m.m.
Det finns inte någon närmare reglering vad dokumentationsplikten innebär. Propositionen hänvisar till vad som anges i Upphandlingsutredningens slutbetänkande (SOU
2013:12) där det anges vilka uppgifter som bör finnas med. Dessa är den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer, föremålet för
direktupphandlingen, hur konkurrensen togs till vara (annonsering eller tillkännagivande på myndighetens hemsida), vilka leverantörer som tillfrågades och hur många
som lämnade anbud, vilken leverantör som tilldelades kontraktet (och organisationsnummer) och det viktigaste skälet för tilldelningen, avtalets (uppskattade) värde samt
tidpunkten för kontraktets genomförande eller kontraktets löptid. De angivna momenten ska enligt utredningen ses som ett minimum av uppgifter som ska framgå av dokumentationen.
Övergångsbestämmelser
De äldre bestämmelserna gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
I propositionen anges att de föreslagna direktupphandlingsgränserna och dokumentationsplikten bör utvärderas när de varit i kraft i tre år.
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