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SOU 2012:32 Upphandlingsstödets framtid.
Betänkande av upphandlingsstödsutredningen
Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning och
lämnar följande synpunkter och kommentarer.
Kommentarer till förslagen
Utredningen föreslår i sitt betänkande en samordning av de
upphandlingsstödjande verksamheterna i en ny myndighet. Syftet med ett
samordnat upphandlingsstöd är att öka kvaliteten, synligheten, tillgängligheten
och enhetligheten hos upphandlingsstödet.
Famna stödjer förslaget att samla och samordna det statliga
upphandlingsstödet. Famna har ingen synpunkt på om detta sker genom att en
ny myndighet bildas eller genom att verksamheten inordnas i en befintlig
myndighet, huvudsaken är att det sker på det för ändamålet mest effektiva
sättet.
Frågor runt upphandlingar är ständigt uppe till diskussion och undersökningar
som gjorts bland Famnas medlemsorganisationer visar att hälften av dem ser
upphandlingar som det enskilt största hindret för tillväxt. Det finns stora behov
av att förenkla förfarandet, öka kompetensen och ge stöd till både beställare
och leverantörer. Alla insatser som har för avsikt att förenkla
upphandlingsförfarandet och klargöra upphandlingsregelverkets möjligheter
och begränsningar välkomnas därför.
Famna anser att det är angeläget att upphandlingsstödet samordnas till en
myndighet. Mycket av det upphandlingsstödjande arbete som görs idag är bra,
men uppdelningen av uppdragen på olika myndigheter gör att det är svårt att
överblicka. Samordning till en myndighet skulle ge ökad tydlighet och
synlighet. Famna menar också att det vore mycket värdefullt att få en samlad
kompetens gällande upphandlingar.
Kommuner efterfrågar alltmer vägledning och råd hur man på bästa sätt kan
upphandla idéburen vård och omsorg. Famna menar därför att
upphandlingsstödet behöver förstärkas med kompetens om idéburna
organisationer och idéburet företagande, dess förutsättningar och möjligheter.
För att öka mångfalden och säkerställa att idéburna företag inom vård och
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omsorg ser det som möjligt att delta i upphandlingar är det därför angeläget att
öka beställarnas kompetens.
Utredningen menar att det finns stor potential för besparingar med bättre
upphandlingsstöd. Famna håller med om att mer adekvata och underbyggda
krav skulle kunna sänka kostnaderna för både leverantörer och beställare. En
ökad vägledning som leder till enklare och mer genomtänkta
förfrågningsunderlag får också den positiva konsekvensen att fler, inte minst
små och medelstora företag, ser det som möjligt att delta i upphandlingen.
Arbetet med sociala kriterier behöver förstärkas och synliggöras. Därför menar
Famna att ansvaret för stöd och vägledning avseende sociala kriterier ska ligga
i det samlade upphandlingsstödet och inte hos Miljöstyrningsrådet, där det får
en alltför undanskymd plats.
Famna menar också att ett samlat upphandlingsstöd förenklar
utvecklingsarbetet och leder till fler initiativ när det gäller vägledningar för
exempelvis innovationsupphandlingar, resultatupphandlingar, beräkning av
livscykelkostnader, upphandling av vårdkedja, m.m.

Lars Pettersson
Generalsekreterare
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