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REMISSVAR 

Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) 

 
Inkommet remissvar från medlemsförbundet Akademikerförbundet SSR 
bilägges. 

Upphandlingsstödsutredningens uppdrag är att lämna förslag till en bättre 
samordning av upphandlingsstödet i syfte att öka kompetens, tillgänglighet, 
enhetlighet och synlighet gentemot upphandlingsmarknadens aktörer.  
 
Upphandlingslagstiftningen är komplicerad. Upphandlingsprocessen är i sig 
invecklad samtidigt som offentlig upphandling alltmer används som ett verktyg 
för att uppnå olika samhällspolitiska mål, något som Saco är principiellt 
tveksam till (se bland annat Sacos yttrande över kommissionens grönbok om en 
modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling (KOM(2011) 15 
slutlig)).  Detta bidrar till den komplexitet som präglar upphandlingsområdet. 
Samtidigt finns detta utrymme och då tycker Saco att det är att föredra att 
stödet på detta område förstärks, snarare än att utöka utrymmet så som många 
aktörer idag förespråkar. På EU-nivå förhandlas nu nya upphandlingsdirektiv i 
syfte att förenkla regelverket. På vissa områden ökar också upphandlingen. 
Saco särskilt vill peka på upphandlingen av välfärdstjänster, ett område där det 
också ställs höga krav på kompetens och där behovet av upphandlingsstöd 
därmed är stort. Utredningen konstaterar att upphandlingsområdet är under 
stark utveckling, en slutsats som Saco instämmer i. Saco välkomnar mot den 
bakgrunden ett förstärkt upphandlingsstöd.  
 
Saco avstyrker dock utredningens förslag att bilda en ny myndighet. Som 
utredningen redogör för finns redan idag flera aktörer på 
upphandlingsområdet, bland andra Kommerskollegiet, Konkurrensverket och 
Tillväxtverket. Det är mycket tveksamt om en ytterligare aktör i praktiken 
kommer att bidra till samordning och enhetlighet på upphandlingsområdet. 
Dessutom bör ett långsiktigt mål med en satsning på upphandlingsstödet vara 
att höja kompetens och kunskap på upphandlande myndigheter, enheter och 
leverantörer. I takt med att detta mål förverkligas minskar förhoppningsvis 
behovet av upphandlingsstöd. Saco anser mot den bakgrunden att det är bättre 
att en sådan verksamhet integreras i den befintliga myndighetsstrukturen. 
Kommerskollegiet är den myndighet som redan idag har ansvaret för ett 
nationellt upphandlingsstöd. Saco ser inget bärande skäl mot att låta 
myndigheten bibehålla detta ansvar och att förstärkningen sker där. 
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