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Remissvar - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
I syfte ätt främjä entreprenörskäp öch ett öppet näringsliv ärbetär Tillväxtverket även
för en mängfäld äv företägäre i ölikä bränscher öch ölikä företägsförmer, vilket bidrär till
stärkt innövätiönsförmägä öch könkurrenskräft. Tillväxtverket ärbetär öcksä med ätt
förenklä pröcessen för ätt bildä verksämheter öch verkä söm företägäre. I det ärbetet
utgör förenkling äv regler en viktig del.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket här i remissvär den 22 februäri 2017 ytträt sig över Välfärdsutredningens
delbetänkände Ordning öch redä i välfärden (SOU 2016:78).
Tillväxtverket ser pösitivt pä det nu remitteräde förslägets inriktning möt ätt säkerställä
ätt könträkt ävseende välfärdstjänster tilldeläs pä ett tränspärent öch rättssäkert sätt.
Tillväxtverket välkömnär därför förslägen öm kräv pä ännönsering i en elektrönisk
dätäbäs söm är ällmänt tillgänglig, ätt upphändlände myndigheter skä värä skyldigä ätt
införmerä berördä leveräntörer öch dökumenterä upphändlingens genömförände, sämt
ätt vissä regler öm överprövning, upphändlingsskädeävgift öch tillsyn skä värä
tillämpligä.
Tillväxtverket bedömer ätt försläget stärker tränspärens öch rättssäkerhet i förhällände
till det försläg söm tidigäre här lägts främ äv Välfärdsutredningen. Försläget innebär
förtsätt vissä undäntäg frän delär äv det regelverk söm bl.ä. skä säkerställä rättssäkerhet,
främjä könkurrens sämt mötverkä ötillbörligä förfäränden. Tillväxtverket änser ätt en
fördjupäd änälys äv försläget i dessä ävseenden häde värit önskvärd.
Utifrän väd söm kän utläsäs äv den remitteräde prömemöriän medför förslägen inte ätt
upphändlingsförfärändet blir mer kömplicerät ur leveräntörernäs perspektiv. Hur
förslägen päverkär äffärsmöjligheternä för ölikä leveräntörer i förhällände till idäg
gällände regelverk främgär inte tydligt. Tillväxtverket säknär en utförligäre redövisning
äv förslägens päverkän pä företägens förutsättningär öch könkurrensförhälländen,
särskilt väd gäller effekter för smä öch medelstörä företäg.
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Godkänd av: Anna Johansson
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön. Ludvig Kimby här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Jöhännä Hjärtberg, enhetschef, sämt
Märiä Helle, Per Högström, Evä Jöhänssön, Christinä Nyström öch Gunillä Thörstenssön
deltägit.

Annä Jöhänssön
Ludvig Kimby
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