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NUVARANDE LAGSTIFTNING 

•  Obligatoriska uteslutningsgrunder 
•  10 kap. 1 § LOU 
•  Vissa brott 

•  Frivilliga uteslutningsgrunder 
•  10 kap. 2 § LOU och 10 kap. 1 – 3 §§ LUF 
•  Exempelvis obetalda skatter och 

socialförsäkringsavgifter 



NYA UTESLUTNINGS- 
GRUNDER 



DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA 

•  13 kap. förslagen till nya LOU och LUF 

•  Tre grupper 
•  Brott 
•  Obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter 
•  Missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet 

•  Fler obligatoriska uteslutningsgrunder i LOU 
 
•  Nya regler om uteslutningsförfarande, bl.a. om 

självsanering 



DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA 

LUF 
•  Upphandlande enheter som också är upphandlande myndigheter 

ska tillämpa de obligatoriska uteslutningsgrunderna som i LOU 
•  Upphandlande enheter tillämpar alla uteslutningsgrunder frivilligt 
 
LUK 
•  Alla uteslutningsgrunder är frivilliga 

Ej direktivstyrda upphandlingar 
•  I princip samma regler. För upphandlande myndigheter är 

uteslutning på grund av obetalda skatter och 
socialförsäkringsavgifter frivillig 

 



13 KAP. 1 § − BROTT 

•  En leverantör som enligt dom som vunnit laga kraft är 
dömd för vissa uppräknade brott ska/får uteslutas 

•  Brotten i nuvarande 10 kap. 1 § finns kvar 

•   Nya brott 
•  Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet 
•  Finansiering av terrorverksamhet 
•  Människohandel/barnarbete 

•  Mer detaljerad beskrivning av vem som är företrädare för 
leverantören 



13 KAP. 2 § − OBETALDA SKATTER ELLER 
SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER 
•  Tillämpas när en leverantör inte har fullgjort sina åligganden 

avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna 
landet eller det land där upphandlingen sker 

•  Obligatoriskt för upphandlande myndigheter om förseelsen 
har fastställts genom myndighetsbeslut eller 
domstolsavgörande som vunnit laga kraft 

•  Frivilligt om den upphandlande myndigheten på annat sätt 
kan visa det 

•  Exempelvis genom ett myndighetsbeslut som inte vunnit laga kraft 



OBETALDA SKATTER ELLER 
SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER 
Särskilda undantag från uteslutning 
 
•  Leverantören har fullgjort sina betalningsskyldigheter, 

inklusive ränta eller sanktionsavgifter, eller ingått en 
bindande överenskommelse om betalning eller 
motsvarande. Måste ske innan beslut om uteslutning 
meddelas 

•  Om uteslutning vore oproportionerlig, t.ex. vid små obetalda 
belopp. Proportionalitetsprincipen gäller dock för alla 
uteslutningsgrunder 



13 KAP. 3 § MISSFÖRHÅLLANDEN I ÖVRIGT I FRÅGA 
OM EN LEVERANTÖRS VERKSAMHET 
Nya frivilliga uteslutningsgrunder 
 
•  Leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller 

arbetsrättsliga skyldigheter, och UM/UE kan visa det 
 

•  Leverantören har ingått överenskommelser med andra 
leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen 

 
•  Leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister av 

väsentligt krav i tidigare upphandlat kontrakt 
•  Måste ha lett till uppsägning, skadestånd eller jämförbar påföljd 



13 KAP. 3 § MISSFÖRHÅLLANDEN I ÖVRIGT I FRÅGA 
OM EN LEVERANTÖRS VERKSAMHET 
•  Jäv 

•  Uteslutning som sista åtgärd – uteslut internt i första 
hand 

 
•  Konkurrensen har snedvridits på grund av att 

leverantören har deltagit i förberedelserna till en 
upphandling 

•  Uteslutning som sista åtgärd 

•  Leverantören har otillbörligt försökt att påverka 
utgången av en upphandling 



SJÄLVSANERING 



SJÄLVSANERING 

Även om det föreligger grund för uteslutning ska en 
leverantör inte uteslutas om leverantören har 
 
•  Ersatt eller åtagit sig att ersätta uppkomna skador, 
 
•  Aktivt medverkat till utredningen av 

missförhållandet, och 
 
•  Vidtagit konkreta åtgärder för att förhindra 

ytterligare missförhållanden 

 



SJÄLVSANERING 

Åtgärderna ska bedömas med beaktande av brottets 
eller missförhållandets allvar och de särskilda 
omständigheterna kring dessa 
 
Ingen tidsbegränsning – proportionalitetsprincipen får 
avgöra om ett äldre missförhållande ska beaktas 

•  Jfr artikel 57.7 LOU-direktivet 
 

Möjligt att beakta självsanering redan i nuläget? 



NYA REGLER OM  
FÖRFARANDET VID 

UTESLUTNING 



FÖRFARANDET VID UTESLUTNING 

 
•  Egen försäkran om att uteslutningsgrunder inte föreligger ska 

preliminärt godtas, men kan kompletteras 
 
•  En upphandlande myndighet ska kontrollera om det föreligger 

någon obligatorisk grund för uteslutning innan kontrakt ingås, 
bland annat genom att begära utdrag ur brottsregister 

 
•  Om UM/UE anser att det föreligger skäl att utesluta en 

anbudsgivare ska denne få möjlighet att yttra sig över skälen. 
Om förklaringen är otillräcklig ska anbudsgivaren uteslutas 

 
•  Uteslutning kan ske när som helst under en upphandling 
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