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REMISSVAR 

Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 
2013:12) 

 
Inkomna remissvar från medlemsförbunden Jusek, Sveriges Ingenjörer och 
Sveriges Läkarförbund bilägges. 

 

Övergripande synpunkter 

Saco är positiv till Upphandlingsutredningens inriktning med betoning på 
strategisk styrning, kvalitet och effektivitet. Saco välkomnar även den breda 
probleminventering och forskningsöversikt som utredningen genomfört. 

 
Kompetens 
Upphandlingslagstiftningen är komplicerad. Saco har tidigare i 
remissyttranden som rört upphandling betonat behovet av kompetens och även 
pekat på brister i det avseendet. Med utredningens ökade betoning på strategi, 
helhetsperspektiv och kvalitet ökar kraven på de upphandlande 
myndigheterna. Saco ställer sig mot den bakgrunden bakom utredningens 
bedömning att kompetensen hos upphandlande myndigheter och leverantörer 
behöver stärkas liksom utredningens förslag att satsa på akademisk forskning 
och utbildning och på utbildning för ledare i offentlig sektor. Saco ser även 
positivt på utredningens förslag att inrätta professurer inom offentlig 
upphandling. 
 
En bra grund för ökad kunskap och kompetens är självklart bra statistik om 
upphandling. Utredningens förslag i syfte att förbättra den nationella 
upphandlingsstatistiken är därför välkommen. 
 
Sociala hänsyn 
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. Detta bidrar till den komplexitet 
som präglar upphandlingsområdet. Det finns dock idag ett utrymme att bland 
annat ta sociala hänsyn 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. Saco uppfattar också att det är den linje som utredningen 
förordar. Saco välkomnar mot den bakgrunden ett förstärkt upphandlingsstöd 
och vill särskilt peka på behovet av stöd till upphandlade myndigheter i 
samband med uppföljningen.  
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Beloppsgränser för direktupphandling 
Saco ställer sig bakom utredningens förslag att höja beloppsgränserna för 
direktupphandling. Det leder till förenklingar, men vi tror liksom Sveriges 
Ingenjörer att minskade administrationskrav också främjar möjligheterna för 
mindre företag att medverka i upphandlingar. Det är samtidigt viktigt att möta 
de problem med transparensen som direktupphandlingar kan medföra. 
Utredningens förslag att införa ett dokumentationskrav vid värden över 
100 000 kr är mot den bakgrunden bra. 
 
Effektivare prövning av upphandlingsmål 
Saco är positiv till förslagen om överprövning av en pågående upphandling, 
vilket stärker rättssäkerheten. Likaså tillstyrker vi förslaget att tillåta en 
temporär direktupphandling vid överprövning. 
 
En ny upphandlingsmyndighet 
Trots att Saco välkomnar ett förstärkt upphandlingsstöd, avstyrker vi 
utredningens förslag att bilda en ny myndighet. I denna del hänvisar vi till 
Sacos remissyttrande över SOU 2012:32. I korthet är vår ståndpunkt att 
upphandlingsstödet bör integreras i den befintliga myndighetsstrukturen.  
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