
1 
 

     2013-06-05 

Socialdepartementet  

Stockholm, s.registrator@regeringskansliet.se; s.ru@regeringskansliet.se 

Yttrande över utredningen ” Goda affärer – en strategi för hållbar 

offentlig upphandling”, SOU 2013:12 

 SmåKom instämmer till stora delar i utredningens slutsatser om den offentliga 

upphandlingens tillstånd och behov.  

 Det är positivt med förslaget om höjda krontalsgränser för direktupphandling. SmåKom 

föreslår dock minst en miljon kronor som gräns för både LOU och LUF.  

 Tre förvaltningsrätter och en kammarrätt för upphandlingsmål är ett steg på vägen mot 

en bättre rättstillämpning.  

 De kompetenshöjande åtgärderna inom fortbildning, utbildning och forskning som 

föreslås kommer att öka professionalismen.  

 Utredningens reaktion på och förslag till översyn av Sveriges ”överimplementation” av 

EU:s regelverk för upphandling välkomnas.  

 SmåKom anser i likhet med utredningen att myndigheter ska går före vad gäller 

miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling, något som regelverket ska möjliggöra.  

 Ett samlat upphandlingsstöd ryms enligt SmåKom inom befintlig myndighetsstruktur. 

 SmåKom anser att en statlig annonsdatabas som kombineras med en statistikdatabas ger 

bästa förutsättningar för goda affärer och god upphandlingsstatistik.  

Kommentarer till utredningen  

SmåKom har tidigare yttrat sig över Upphandlingsutredningen SOU 2011:73 och 

Upphandlingsstödets framtid SOU 2012:32. 

SmåKom  anser sammanfattningsvis att utredningen har gjort ett gott, djuplodande arbete inom 

sitt uppdrag. På några punkter har vi dock avvikande mening vad gäller slutsatserna: 

 Det framtida upphandlingsstödet. SmåKoms tankar har utvecklats i remissvaret till 

sagda utredning. Vi anser att ett samlat upphandlingsstöd i sin helhet bör ligga under 

samma huvudmannaskap, företrädesvis inom en geografiskt spridd organisation. 

Länsstyrelserna är ett alternativ.    

 Annonsdatabaser och upphandlingsstatistik.   

Utredningen föreslår ingen ändring vad gäller de kommersiella annonsdatabaser som nu 

finns i Sverige, utan förordar i stället att databaserna ska godkännas av 

tillsynsmyndigheten. Småkom delar de synpunkter som experten Mats Bergman givit 

uttryck för i sitt särskilda yttrande. Det är oklart hur alla annonser kostnadsfritt hålls 

tillgängliga för alla tänkbara leverantörer genom kommersiella databaser, som måste ta 
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betalt för sina tjänster. Databaserna ska enligt utredningen också åläggas att lämna in 

underlag till statistikdatabasen. SmåKom befarar också att Sverige är en för liten marknad 

för att på sikt rymma tre kommersiella annonsdatabaser.  

 

Behov av ytterligare statistik? 

SmåKom har inte funnit att våra kommuner har något uttalat behov av ytterligare statistik 

kring upphandling. Utredningen har dock klart uttalat att ett sådant behov finns centralt. 

Om statistik ska insamlas, är det av största vikt att det inte ökar den administrativa 

bördan för kommunerna och att det är kostnadsfritt. SmåKom anser att det effektivaste 

sättet att insamla statistik, om det är nödvändigt, är genom en statlig annonsdatabas 

kopplad till en statistikdatabas.  

 

Den största fördelen med en statligt finansierad annonsdatabas vore enligt SmåKom att 

upphandlande myndigheter kan registrera alla upphandlingar i den. Annonsdatabasen 

skulle kunna integreras med statistikdatabasen. De statistikuppgifter som staten och 

myndigheterna önskar, skulle ingå i en standardiserad annons som registreras en gång, 

och eventuellt en efterannons.   

 

Utredningen konstaterar att alla andra länder har en nationell databas, men att 

”annonseringen… inte är problemfri”.  SmåKom bedömer att förslaget som ligger  

inte heller blir problemfritt; kontroll måste ske av att annonser kostnadsfritt lämnas till 

leverantörer och statistik måste efterfrågas. Det finns ingen garanti för att alla 

upphandlingar annonseras, och att lämna statistik blir en börda för de upphandlande 

myndigheterna.  

Danmark har en ganska ny statlig annonsdatabas, medan Norge har en statligt finansierad 

lösning där databasen drivs av ett privat företag och en myndighet tillsammans. SmåKom 

kan för Sveriges del tänka sig endera av lösningarna.  

o Med en statligt finansierad annonsdatabas behövs inga avtal om uppgiftslämnande med 

kommersiella annonsdatabaser  

o Alla får gratis tillgång till samtliga upphandlingar som myndigheter väljer att annonsera 

(utöver obligatorisk registrering). 

o Myndigheternas arbete minimeras, inga särskilda statistikuppgifter behöver skickas in när 

standardiserade annonser och efterannonser bearbetats.   

o En statlig databas hindrar inte kommersiella aktörer att erbjuda tilläggtjänster eller 

rådgivning. 

I detta yttrande har hela styrelsen för SmåKom deltagit: ordförande Peter Lindroth från Karlsborgs 

kommun, vice ordförande Kerstin Sjöström från Nordmalings kommun, Ann-Sofie Alm från Munkedals 

kommun, Eva Johansson från Svenljunga kommun, Anders Ljung från Kinda kommun, Jan Bohlin från 

Hagfors kommun och Sven-Åke Draxten från Bräcke kommun.  

Peter Lindroth/   Hilkka Eskelinen (enligt uppdrag) 

SmåKoms ordförande   SmåKoms sekreterare 


