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Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Betänkandet upphandlingsstödets framtid 
SOU 2012:32 
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 

betänkande. 

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Arne Andersen 

Inköpsdirektör  
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Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Betänkandet upphandlingsstödets framtid 
SOU 2012:32 
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 

betänkande. 

Sammanfattning 
 

1. Landstinget allmänna omdöme är att betänkandet har en bra och 

nödvändig ambitionsnivå för att möta EU-kommisionens förslag till 

nya upphandlingsdirektiv. 

 

2. Landstinget anser det positivt att utredningen föreslår att 

upphandlingsstödet ska arbeta med ett brett synsätt. 

 

3. Landstinget betonar vikten av tydliga målgrupper för 

upphandlingsstödet för att utvecklingen skall bli den förväntade och 

antalet överprövningar mindre. 

 

4. Landstinget betonar att insamling av statistik skall göras på ett 

sådant sätt att ytterligare arbetsuppgifter ej påförs upphandlande 

myndigheter. 

 

5. Landstinget anser att krav och kvalitet inom vård och omsorg är 

svåra att formulera varför ett upphandlingsstöd inom området anses 

som mycket värdefullt. 

 

6. Landstinget har inga synpunkter på den organisatoriska lösningen 

för upphandlingsstödet. Dock anser Landstinget att 

Konkurrensverket som tillsynsmyndighet är en mindre lämplig 

hemvist. Det väsentliga är att verksamheten är synlig. 

 

7. Landstinget vill framhålla betydelsen av att AB Svenska 

Miljöstyrningsrådets arbete även fortsättningsvis sätts i fokus. 
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1. Ambitionsnivå 
EU-kommissionens förslag till nya upphandlingsdirektiv omfattar 

fem huvudområden: 

 Förenkling av och ökad flexibilitet för upphandlingsregler 

 Strategisk användning för att möta nya utmaningar 

 Bättre tillgång till marknaden för små, medelstora och nystartade 

företag 

 Tillsyn 

 Vägledning 

 

Landstinget ser positivt på kommissionens förslag på ett 

kunskapscentra som kan tillhandahålla professionellt stöd vid 

upphandlingar. Då upphandlingsområdet är under stark utveckling är 

det viktigt att utveckla kompetensen hos leverantörer och 

upphandlande myndigheter.   

 

2. Det breda synsättet 
Utredningen föreslår att upphandlingsstödet ska arbeta med ett brett 

synsätt vilket innebär att förutsättningar för att göra goda affärer 

kräver upphandlingsstödjande åtgärder inom hela 

upphandlingsprocessen bl.a: 

 

 Upphandling en strategisk fråga. 

 Policies, organisation, resurser, kontrollsystem. 

 Ekonomiska aspekter av offentlig upphandling. 

 Vägledning och stöd avseende miljöhänsyn och sociala 

aspekter vid upphandling. 

 Vägledning och stöd vid kontraktsuppföljning. 

 

Landstinget anser att detta synsätt är mycket positivt. 

Konkurrensintresset som upphandlingslagstiftningen öppnar upp för 

skall vägas mot andra viktiga intressen t.ex. hållbar utveckling såväl 

miljömässigt som socialt, jämställdhet, integration och 

innovationsfrämjande.  

 

3. Målgrupper 
Landstinget anser det viktigt att vara tydlig avseende vilka 

målgrupper som upphandlingsstödet skall arbeta mot. Dels för att 

utvecklingen skall bli den förväntade och att mängden 

överprövningar skall minska.  
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4. Övriga arbetsuppgifter 
Utredningen föreslår att upphandlingsstödet bör få det övergripande 

ansvaret för statistik beträffande offentlig upphandling.  

Landstinget har inga synpunkter på detta men vill att man beaktar att 

insamlandet görs på ett sådant sätt att ytterligare arbetsuppgifter ej 

påförs de upphandlande myndigheterna.  

 

5. Upphandling av vård och omsorgstjänster 
Utvecklingen ställer ökade krav på kompetens när det gäller 

upphandling enligt LOU och tillämpning av regler som gäller enligt 

LOV. 

Förfrågningsunderlagen anger den kvalitet som skall uppnås och för 

att en effektiv kontraktsuppföljning skall kunna ske förutsätts att 

kraven och de kvalitativa aspekterna är väl definierade. 

Landstinget anser att krav och kvalitet inom vård och omsorg är 

svåra att formulera varför ett upphandlingsstöd inom området anses 

som mycket värdefullt.  

 

6. Upphandlingsstödets placering 
Utredningen föreslår att det bildas en ny myndighet för 

upphandlingsstöd. Landstinget har ingen synpunkt ifråga om det ska 

bildas en ny myndighet eller om upphandlingsstödet skall placeras i 

en befintlig myndighet. 

Landstinget anser dock att man skall skilja på tillsyn och vägledning 

vilket innebär att konkurrensverket som hemvist för 

upphandlingsstödet är mindre lämpligt.  

 

7. AB Svenska Miljöstyrningsrådet 
Landstinget vill framhålla betydelsen av att AB Svenska 

Miljöstyrningsrådets arbete även fortsättningsvis sätts i fokus då 

dess verksamhet bedrivits framgångsrikt.  

Landstinget befarar att det finns en risk att upphandlingsstödet på 

miljöområdet kan försämras om AB Svenska Miljöstyrningsrådets 

verksamhet helt skulle överföras till det övriga upphandlingsstödet. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör 









































 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 97-106 

Tid: 2012-08-14, kl 09:00-11:20 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 103 

Dnr 

LJ2012 

/733 

Betänkandet – Upphandlingsstödets framtid – SOU 

2012:32 
Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade 

betänkande.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

återkommer med förslag i ärendet vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 21 augusti.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.   

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


