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Småföretagarnas Riksförbunds remissvar på Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig 

upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag  

 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av finansdepartementets skrift Vissa förslag till ändringar i 

lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag. Inledningsvis vill 

förbundet hänvisa till det remissvar som inlämnades till delbetänkandet Ordning och reda i välfärden 

(SOU 2016:78) där förbundet tydligt har avstyrkt de förslag som där presenterades. Det innebär att 

de följdeffekter som medför ett införande av förslag kopplade till SOU 2016:78 inte kan anses vara 

accepterade av Småföretagarnas Riksförbund bara för att vi svarar på denna skrifts innehåll. Med det 

sagt väljer förbundet att inlämna synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian då det 

inom promemorians ram finns förslag värda att ta tillvara på om de presenterades i en annan 

kontext.   

Förbundet anser att det är bra att man försöker likställa upphandling av så kallade välfärdstjänster 

med andra former av upphandlingar eftersom det skapar färre särregler och minskar krångel. Det 

gäller informations- och dokumentationsskyldigheter, spärregler, upphandlingsskadeavgift och 

annat. 

 Utredningen anger Att upphandlingar sker på ett öppet och transparent sätt kan vidare antas öka 

förtroendet för myndigheterna och tilltron till det allmänna, vilket får anses centralt. Vidare lägger 

man till att öppenhet även kan medföra fler leverantörer till offentlig sektor, vilket är mycket 

insiktsfullt och på tiden. Som följd av detta föreslås att som huvudregel ska offentliggöras genom en 

annons i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Detta är ett bra förslag. 

Avseende direktupphandlingar, där gränsen föreslås till 1,9 miljoner kronor, ska öppenhet och 

likabehandling föreslås ske. Eftersom vi är underställda EU:s principer måste dessa regler alltid gälla. 

Slutsatsen blir därför lite märklig med att undantag från annonseringsskyldigheten gälla även vid 

upphandling av välfärdstjänster. Det måste vara bättre och mer rättssäkert att kunna använda en, för 

Sverige, gemensam databas där direktupphandlingar av värden överstigande ett visst belopp, 

annonseras och görs öppet och tillgängligt. Transparens ökar tilltro till systemet. 

Att föreslå att dokumentationskrav inte ska finnas för upphandlingar under 100 000 kr blir direkt 

kontraproduktivt och kommer att minska tilltron till denna del av offentlig sektor. Det måste vara 

lämpligare att utforma en enkel metod för att kunna dokumentera även mindre upphandlingar för 

att säkerställa likabehandling och rättssäkerhet, Utredningens skrivning Eftersom de allmänna 

principerna om bl.a. likabehandling, transparens och proportionalitet inte är tillämpliga när 

upphandlingen saknar gränsöverskridande intresse förefaller felformulerat. Sverige ingår väl i EU och 



 
 
ska följa EU:s regler, i synnerhet avseende dessa grundläggande frågor. Även om Sverige vid just 

detta exempel inte måste annonsera upphandlingen utanför rikets gränser? 

Konsekvensutredningen av förslagen är lite tunn och saknar egentliga belägg och bevis. Att föreslå 

borttagande av de värsta grodorna i välfärdsutredningen är naturligtvis till gagn, men detta borde ha 

funnits redan initialt för att följa EU:s grundläggande principer. 

I detta ärende har tillförordnad förbundsordförande Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt 

ansvarig styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn  

Tillförordnad förbundsordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 


