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Vad har vi gjort maa coronapandemin?



Våra insatser maa Coronapandemin

 Omvärldsbevakning
 Förmedla bl.a. KOM vägledning maa coronapandemin

 Vägledning i upphandlingsfrågor
 Upphandling i akuta situationer
 Ändringar av avtal – oförutsedda omständigheter
 Frågor och svar

 Vägledning i statsstödsfrågor
 Tillfälliga statsstödsregler maa coronapandemin
 Finansiering av flygplatser maa coronapandemin

 Stöd till RK och myndigheter
 Hjälpa Socialstyrelsen i upphandlingsfrågor maa coronapandemin



Upphandling i akuta situationer



Upphandling – en del av EU-rätten

LOU bygger i stora delar på EU-direktiv
 Direktiven ska genomföras i nationell rätt
 Gemensamma grundregler i hela EU
 C-26/03 p. 44: Fri rörlighet för varor och tjänster och icke 

snedvriden konkurrens

LOU ska tillämpas vid tilldelning av kontrakt
 Anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader från en 

fristående person (prestation mot ersättning).
 Förfaranderegler
 Flexibilitet – reglerna inget hinder vid akuta oförutsedda 

situationer



Undantag från LOU? 

 KKV och UHM har bedömt att det inte finns skyldighet för statliga 
myndigheter att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar från 
varandra. 
 Båda myndigheter ingår i samma juridiska person
 Rekvisiten för upphandlingskontrakt ej uppfyll 

 Teckal-undantaget (3 kap. 11 – 16 §§ LOU)
 Hyresundantaget (3 kap. 19 § LOU)
 Vissa juridiska tjänster (3 kap. 22 – 23 §§ LOU)
 Anställningsavtal (3 kap. 25 § LOU)
 Etc.



Direktivstyrda förfaranden - alternativen 

 Möjligt tillämpa sedvanliga annonserade förfaranden?
 Tidsfristerna för annonsering kräver lång framförhållning
 Öppet förfarande minst 35 dagar (minst 30 dagar vid elektroniskt anbud)
 Selektivt och förhandlat med föregående annonsering, anbudsansökan 

minst 30 dagar+ anbud minst 30 dagar (minst 25 dagar vid elektroniskt 
anbud, dock i vissa fall efter överenskommelse eller minst 10 dagar)

 Avtalsspärr m.m.

 Möjligt tillämpa annonserat påskyndat förfarande?

 Möjligt tillämpa förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering?



Annonserat påskyndat förfarande

 Vid tidsbrist, kan upphandlande myndigheter i vissa fall genomföra 
upphandlingen enligt ett annonserat påskyndat förfarande.
 öppet förfarande – anbudstid minst 15 dagar
 selektivt förfarande  och förhandlat förfarande med föregående 

annonsering– anbudsansökan minst 15 dagar + anbudstid minst 10 
dagar

 I övrigt gäller avtalsspärr etc.

 Beaktandesats 46 i direktiv 2014/24/EU:
 får användas om tidsfristerna skulle vara omöjliga att tillämpa på grund av 

brådskande situationer som bestyrks på lämpligt sätt.
 Behöver inte uppfylla kraven för ”synnerlig brådska”.



Synnerlig brådska

 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering:
 Ingen annonsering och inga reglerade anbudstider
 Kan – men måste inte – förhandla med flera leverantörer
 Ingen avtalsspärr

 Fyra förutsättningar ska vara uppfyllda för att kunna tillämpa 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering pga synnerlig 
brådska:
1. Händelsen ska inte ha varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten
2. Det ska föreligga synnerlig brådska som gör att de allmänna tidsfristerna inte kan 

respekteras
3. Det ska finnas ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den 

synnerligen brådskande situationen
4. Det ska vara absolut nödvändigt att tilldela kontraktet.



1. Händelser som den upphandlande myndigheten inte har 
kunnat förutse (i)
 Händelsen ska inte ha kunnat vara möjlig att förutse av den upphandlande 

myndigheten. 

 Brådskan får inte heller bero på den upphandlande myndigheten, t.ex. får 
den inte uppstått på grund av bristande planering eller framförhållning (se 
t.ex. mål C-318/94 KOM mot Tyskland).

 Coronapandemin 2020
 I KOM vägledning om offentlig upphandling i nödsituationen i samband 

med covid-19-krisen (2020/C 108 I/01) bedöms likaså förutsättningen 
uppfylld (kopplat till sjukvård/läkarvård).

 ” Dessa händelser, och särskilt deras specifika utveckling, måste betraktas 
som oförutsebara för alla upphandlande myndigheter. ”



1. Händelser som den upphandlande myndigheten inte har 
kunnat förutse (ii)

Hur länge är en händelse oförutsedd?

 ”Ögonblicksbild” när upphandlingen genomförs.

Kammarrätten i Jönköping (målnr. 2972-11) fann att den 
kraftiga ökningen av asylsökande romer i början av hösten 
2010 utgjorde en sådan oförutsebar omständighet. 

Samma domstol  (målnr. 1181-12) gjorde en motsatt 
bedömning för läget såsom det såg ut i april 2011



2. Synnerlig brådska som gör att de allmänna tidsfristerna inte 
kan respekteras (i)
 Bedömning från fall till fall om det inte ens går att respektera de korta 

tidsfristerna i ett påskyndat förfarande.

 EU-domstolens praxis i mål C-107/92.
 Direkttilldelning av lavinbarriär pga överhängande risk för laviner.
 Hade gått mer än tre månader från det att myndigheten fått rapporten 

om denna risk till dess att entreprenaden påbörjades.
 Dessutom kunde det antas att myndigheten även före rapporten känt till 

risken för laviner sedan länge (i punkt 8 i domen framgår att domstolen 
beaktat punkt 13 i Generaladvokat Gulmanns yttrande den 12 maj 1993).

 Domstolen fann att myndigheten borde ha kunnat hålla tidsfristerna i ett 
påskyndat selektivt förfarande.



2. Synnerlig brådska som gör att de allmänna tidsfristerna inte 
kan respekteras (ii)
 Den upphandlande myndigheten bör mot bakgrund av 

upphandlingens karaktär uppskatta tiden som krävs 
 för att ta fram ett upphandlingsdokument, 
 anbudstid, 
 prövning och utvärdering av inkomna anbud, 
 tid för eventuell överprövning i en instans och
 skälig förberedelsetid för vinnande anbudsgivare 
 Se Kammarrätten i Göteborg, målnr. 1446-1452-12 och 

Konkurrensverkets remissvar om Överprövningsutredningens 
betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m.(SOU 
2015:12).



3. Orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den 
synnerligen brådskande situationen

 Det måste finnas ett orsakssamband mellan brådskan och den 
omständighet som åberopas som grund för att ett 
undantagsförfarande ska vara tillämpligt.

 KOM vägledning ang. covid-19-krisen (2020/C 108 I/01):
 ”För att de omedelbara behoven hos sjukhus och hälso- och 

sjukvårdsinstitutioner ska kunna tillgodoses inom en mycket kort 
tidsram kan orsakssambandet med covid-19-pandemin rimligen 
inte betvivlas.”

 Gäller fortfarande? 



4. Absolut nödvändigt 

 Bedömning kring vilka konsekvenser som sannolikt kommer att uppstå om 
leveranserna inte kan ske.

 Ledning kan sökas i de tvingande hänsyn till allmänintresset i beaktandesats 
41 i direktiv 2014/24/EU, bland annat 
 skydd för allmän ordning,
 allmän säkerhet, 
 människors och djurs hälsa och liv

 Kan bara täcka det omedelbara behovet
 Ska ersättas med annonserad upphandling så snart det går.
 Fall till fall bedömning vad det innebär i praktiken



Upphandlingar enligt 19 kap. LOU

 Annonserade förfaranden
 Förenklat förfarande och urvalsförfarande
 Avtalsspärr
 Lämpligt förenkla administrativ börda för anbudsgivare för att 

kunna motivera kortare anbudstid

 Direktupphandling
 Inget annonseringskrav, formlöst förfarande
 Ingen avtalsspärr
 Lågt värde – ca 615 tkr
 Synnerlig brådska – samma förutsättningar som i direktyrda 

förfaranden.



19 kap. LOU - Välfärdstjänster

 Tjänster som omfattas av bilaga 2a:
 Hälsovård och socialtjänst och närbesläktade tjänster

 Under tröskelvärdet på ca 7,7 Mkr gäller förenklade regler:
 Inga förfaranderegler
 Principerna behöver bara tillämpas om det finns bestämt gränsöverskridande 

intresse 
 Avtalsspärr, överprövning m.m

 Direktupphandling:
 Ingen annonsering, ingen avtalsspärr
 Lågt värde – ca 2,1 Mkr
 Synnerlig brådska – samma förutsättningar som i direktivstyrda förfaranden.



Avtalsvillkor

 Vid tillämpning av undantaget för synnerlig brådska ska 
avtalsperioden bara omfatta det omedelbara behovet.
 Bör så snart som möjligt ersättas med ett upphandlat avtal
 Om möjligt reglera hur det direkttilldelade avtalet kan avslutas 

 Vid annonserade påskyndade förfaranden finns inte dessa 
begränsningar.

 Effektivisera genomförandet av upphandlingen i alla led.
 I tillämpliga fall lämpligt förenkla utvärdering och kontroll 
 Reglera i avtalet att det finns möjlighet frånträda avtalet (tex 

häva) om det senare visar sig att krav och åtaganden inte uppfylls.



Ändringar av avtal



Ändringar i avtal

 Utgångspunkten är att avtal ska hållas även i oförutsedda situationer och att de 
tillämpas enligt de villkor som parterna har kommit överens om. 

 Om parterna avtalar om ändringar i avtalet kan det medföra en tilldelning av ett nytt 
(otillåtet) direktupphandlat avtal.

 En ändring ska anses vara väsentlig, bl.a. om den
1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle 

ha medfört att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,
2. innebär att avtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör 

som har tilldelats avtalet,
3. medför att avtalets omfattning utvidgas betydligt, eller
4. innebär byte av leverantör.  

 Bestämmelser om ändringar av ramavtal och kontrakt finns i 17 kap. 9–14 §§ LOU.



Bedömningsstegen

1. Kan ett befintligt kontrakt eller ramavtal användas?
 Kan behovet tillgodoses genom ett befintligt kontrakt/ramavtal?
 Finns avtalsklausuler, inkl. force majeureklausuler, som kan 

tillämpas?

2. Kan ett befintligt kontrakt eller ramavtal ändras?
 Finns förutsättningar att tillämpa reglerna om ändringar av ramavtal och 

kontrakt i 17 kap. LOU?

3. Medför behovet att ett nytt avtal träffas?
 Finns förutsättningar att tillämpa annonserat påskyndat förfarande 

eller direkttilldela avtalet mht synnerlig brådska? 



Ändring av avtal pga oförutsedda omständigheter

 För att en upphandlande organisation ska kunna göra en ändring av 
avtalet med stöd 17 kap. 12 § LOU ska följande förutsättningar vara 
uppfyllda:
 Det ska föreligga en omständighet som inte har kunnat förutses 

av den upphandlande myndigheten.
 Behovet av att göra en ändring i avtalet ska bero på denna 

oförutsedda omständighet.
 Ändringen får inte innebära att avtalets övergripande karaktär 

ändras.
 Värdet av avtalet får inte öka med mer än 50 procent.



Oförutsedd omständighet?

 Vi har bedömt att Covid-19-pandemin var en oförutsedd 
omständighet i den mening som avses i 17 kap. 12 § LOU.

 Beaktandesats 109 i direktiv 2014/24/EU: Oförutsedda omständigheter är 
sådana yttre omständigheter som inte hade kunnat förutses trots att den 
upphandlande organisationen har visat skälig omsorg i förberedelserna av 
den ursprungliga kontraktstilldelningen. 

 I KOM vägledning ang. covid-19-krisen (2020/C 108 I/01) görs 
bedömningen att det föreligger en oförutsedd omständighet. 
Bedömningen bör även gälla  för möjligheten att ändra i ramavtal och 
kontrakt.

 Hur länge är denna händelse oförutsedd? 



Behovet att göra en ändring ska bero på den 
oförutsedda omständigheten (i)

 En ändring som inte har en koppling till en oförutsedd omständighet är inte 
tillåten med stöd av 17 kap. 12 § LOU.

 Vi bedömer att det av bestämmelsen inte går att utläsa någon 
begränsning av vilka typer av ändringar som i dessa fall är tillåtna.
 Ordalydelsen ”ändring” utan koppling till viss typ av ändring.
 Beaktandesats 109 i LOU-direktivet: Syftet med bestämmelsen är att det i 

oförutsebara fall behövs en viss flexibilitet för att avtalet ska kunna 
anpassas till dessa omständigheter, utan ett nytt upphandlingsförfarande.

 Slutsats: Den ändring som är möjlig enligt denna bestämmelse bör inte 
vara begränsad till viss typ av ändring utan till de behov som uppstått till 
följd av en oförutsedd händelse.



Behovet att göra en ändring ska bero på den 
oförutsedda omständigheten (ii)

 Det kan till exempel handla om följande: 
 Behov av att köpa mer av de varor eller tjänster som avtalet avser. 
 Behovet i att i viss mån anpassa de varor eller tjänster som avtalet 

omfattar. 
 Inte längre är möjligt för leverantörer att leverera varor och tjänster vid 

avtalad tidpunkt eller på avtalat sätt, och att det därför kan finnas behov 
av att tillfälligt medge anstånd med leveranser så länge som detta hinder 
föreligger. 

 Likaså kan det uppstå oförutsedda behov av att tillfälligt justera andra 
avtalsvillkor, såsom betalningsvillkor eller sanktionsklausuler.



Ändringen får inte leda till att avtalets övergripande 
karaktär ändras

 Beaktandesats 109 i LOU-direktivet: Ändringarna får inte leda till att 
det som upphandlats ersätts med något annat eller att typen av 
upphandling förändras i grunden.

 Enligt vår bedömning större möjligheter till ändringar av avtalet än 
de som följer av begreppet ”väsentlig ändring”

 Fall-till-fall-bedömning vad som utgör en ändring av avtalets 
övergripande karaktär 



Värdet av avtalet får inte öka mer än 50 procent

 Begränsning när ändringen innebär en ökning av avtalets värde.

 Begränsningen i värde gäller för varje enskild ändring
 En myndighet kan alltså genomföra flera ändringar efter varandra där 

varje enskild ändring ökar värdet med upp till 50 procent.

 Möjligheten att göra flera ändringar efter varandra får inte utnyttjas i 
syfte att kringgå upphandlingsreglerna
 En upphandlande organisation som har behov av att göra en ändring som 

skulle medföra att värdet ökar med exempelvis 75 procent får alltså inte 
dela upp ändringen i flera delar för att komma under beloppsgränsen.



Kompletterande beställningar

Utökat behov av att anskaffa varor eller tjänster till följd av 
oförutsedda händelser med anledning av covid-19-pandemin.

Kan, beroende på omständigheterna, vara möjligt med stöd 
av flera bestämmelser i de direktivstyrda förfarandena, 
nämligen 
• oförutsedda omständigheter (17 kap. 12 § LOU), 
• kompletterande beställningar (17 kap. 11 § LOU) eller 
• ändringar av mindre värde (17 kap. 9 § LOU).



Reglering av avtalsändringen

 Anges inget annat i avtalet bör regleringen av avtalsändringen vara skriftlig 
och undertecknad av båda parter och bör minst innehålla:
 Vilket avtal som ändras.
 Bakgrund, innefattande skälen till ändringarna.
 Vilka ändringar som har överenskommits.
 Vid vilken tidpunkt som ändringarna börjar gälla, och om de är tillfälliga, vid vilken 

tidpunkten eller under vilka förutsättningar de upphör att gälla.
 En uppskattning av värdet av ändringen (om det är möjligt).
 Om avtalets villkor i övrigt gäller oförändrade i förhållande till den nu träffade 

avtalsändringen.

 Den upphandlande myndigheten bör dessutom dokumentera tidpunkt för och andra 
uppgifter om kontakterna med leverantören, rättslig grund för ändringar av avtalen 
och uppgift om ändringen har annonserats och i så fall när.



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12
Frågeportalen, dygnet runt


