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REMISSVAR  

 

Stockholm den 30 augusti 2012 

 

SOU 2012:32, Upphandlingsstödets framtid, betänkande av 

Upphandlingsstödsutredningen 

Svenska Teknik&Designföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över 

ovanstående betänkande. 

Sammanfattning 

• Upphandlingsstödets verksamhet bör förläggas till en egen avdelning inom 

Konkurrensverket 

• Upphandlingsstödet bör även arbeta med att förmedla goda exempel som 

granskats av upphandlingsstödet. Upphandlingsstödet arbete bör utföras i 

samarbete med relevant bransch.  

 

Utredningens uppdrag 

Upphandlingsstödsutredningens uppdrag är att utreda hur upphandlingsstödet bör 

samordnas i syfte att öka kompetens, tillgänglighet, enhetlighet och synlighet i 

förhållande till marknadens aktörer. Enligt utredningens uppdrag ska den 

upphandlingsstödjande verksamheten i första hand samordnas inom ramen för en 

befintlig myndighet och i andra hand kan Upphandlingsstödsutredningen 

överväga inrättandet av en ny myndighet. Upphandlingsstödsutredningen har 

utrett om olika befintliga myndigheter skulle kunna vara lämpliga alternativ för 

placering av det samordnade upphandlingsstödet och kommit fram till att så inte 

är fallet. STD-företagen delar inte denna mening.  

Befintlig placering av upphandlingsstödet 

När det gäller Kammarkollegiet som alternativ för placering av 

upphandlingsstödet så anser STD-företagen att det befintliga upphandlingsstödet 

har gjort ett mycket bra arbete. Som en liten del av Kammarkollegiets 

mångfacetterade och omfattande verksamhet har upphandlingsstödets verksamhet 

inte blivit synlig för de aktörer som behöver använda stödet. Därutöver är det 

mindre lämpligt att både Statens Inköpscentral och Upphandlingsstödet finns 
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inom Kammarkollegiet eftersom deras verksamheter kan stå i konflikt med 

varandra. Kammarkollegiet är därför inte ett lämpligt alternativ.     

Omplacering av upphandlingsstödet 

När det gäller frågan om Konkurrensverket skulle vara ett lämpligt alternativ för 

placering av upphandlingsstödet så menar utredaren att upphandlingsstödet bör 

bedrivas fritt från den verksamhet som har att utöva tillsyn över offentlig 

upphandling. Eftersom upphandlingsstödet ska informera om gällande rätt och 

inte ägna sig åt ingående rådgivning i enskilda fall anser STD-företagen att risken 

för konflikt mellan de olika funktionerna är så liten att det inte motiverar 

inrättandet av en ny myndighet. Dock ska funktionerna tillsyn och 

upphandlingsstöd förläggas till olika avdelningar och funktionerna hållas åtskilda. 

En förläggning av upphandlingsstödet till Konkurrensverket bör även bidra till 

ökad enhetlighet i bedömningen av rättsläget. 

Goda exempel 

När det gäller utredningens förslag att upphandlingsstödet även bör förmedla goda 

exempel på förfrågningsunderlag så instämmer STD-företagen med denna 

uppfattning. En spridning av goda exempel som föregåtts av en genomgång av 

upphandlingsstödet borde generellt sett öka kvaliteten på de förfrågningsunderlag 

som används upphandlingar. I förlängningen borde detta också leda till att 

myndigheternas inköp i högre grad motsvarar deras behov samt till att både 

myndigheter och leverantörer kan reducera den tid som läggs ned på varje 

upphandling. Det är i detta sammanhang mycket viktigt att upphandlingsstödet 

inhämtar synpunkter från och samarbetar med relevant bransch.  

 

I övrigt stödjer STD-företagen det som anförts i Almegas och Svenskt Näringslivs 

remissvar.  

 

Svenska Teknik&Designföretagen 

 
Lena Wästfelt 

Verkställande direktör 

                    
   Pernilla Samuelsson 

   Affärsjurist  
 


