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Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden
för att förhindra och bekämpa terrorism
(SOU 2017:72)
Upphandlingsmyndigheten yttrar sig härmed över de förslag som lämnats i
slutbetänkandet Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra
och bekämpa terrorism (SOU 2017:72).
Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att verka för en rättssäker, effektiv och
hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets
utveckling. Mot denna bakgrund begränsar myndigheten sitt yttrande till de delar
av utredningen med anknytning till detta.

1. Utredningens överväganden och förslag
Av utredningen framgår att hänvisningar till rambeslut 2002/475/RIF ska anses
som hänvisningar till Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2017/541 om
bekämpande av terrorism. Detta följer av direktivets artikel 27.
Mot denna bakgrund tillstyrker Upphandlingsmyndigheten att hänvisningar till
rambeslut 2002/475/RIF ersätts med hänvisningar till Europaparlamentet och
rådets direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism i följande lagar:
-

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

-

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling,

-

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, och

-

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Upphandlingsmyndigheten anser emellertid att det i många fall är otydligt hur de
obligatoriska uteslutningsgrunderna avseende de brott som räknas upp i ovan
nämnda lagar förhåller sig till den svenska straffrätten. Det är med andra ord oklart
vilka ageranden som enligt svensk straffrätt omfattas av uteslutningsgrunderna.
Detta förhållande gör det i princip omöjligt för svenska upphandlande myndigheter
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och enheter att tillämpa de obligatoriska uteslutningsgrunderna i praktiken. Regeln
riskerar således att bli tandlös. Upphandlingsmyndigheten anser därför att det
finns anledning att utreda innebörden av uteslutningsgrunderna ur den svenska
straffrättens perspektiv närmare.
Generaldirektör Inger Ek har beslutat i detta ärende. Jurist Linnea Eriksson har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har chefsjurist Anders Asplund
deltagit.
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Inger Ek

__________________________
Linnea Eriksson
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