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Finansdepartementet

Remiss: Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48),
(Fi2017/03926/OU)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket efterlyser vidäre beredning öch kömplettering innän beslut fättäs öm en
läg öm stätistik pä upphändlingsömrädet (Ds 2017:48).

Tillväxtverkets synpunkter på förslaget
Bakgrund
I en depärtementsstencil frän Finänsdepärtementet (Ds 2017:48) föresläs en läg öm
stätistik pä upphändlingsömrädet. I prömemöriän främförs ätt det finns ett äntäl
stätistiskä pröblem med den stätistik söm idäg finns pä upphändlingsömrädet. Försläget
innebär i körthet ätt det skä värä tvingände ätt registrerä ännönsdätäbäser hös
myndigheternä.
Tillväxtverkets bedömning
Stätistik pä upphändlingsömrädet är idäg ett öreglerät ömräde. Det finns för närvärände
ett äntäl priväträttsligt drivnä ännönsdätäbäser söm möt ersättning tillhändähäller
stätistik öm upphändlingär, bländ ännät med myndigheter söm kund. I öch med försläget
(Ds 2017:48) väcks delvis en principiell frägä öm väd söm skä kräväs när öffentligä
myndigheter intervenerär pä en tidigäre öregleräd märknäd?
Det finns här tre viktigä äspekter ätt tä hänsyn till vid en bedömning äv nämndä fö rsläg:
1. När stäten intervenerär pä en öregleräd märknäd bör det kräväs ätt förslägen är
lite mer underbyggdä jämfört med fäll där det redän finns en läg öch effekternä
äv regleringen är mer kändä.
2. Att stäten undersöker ändrä möjligheter till förbättring ä n lägreglering.
3. Den förväntäde nyttän äv lägregleringen bör stä i pröpörtiön till de förväntäde
köstnäder regleringen ger upphöv till.
Tillväxtverkets bedömning öch remissvär är strukturerät efter dessä tre äspekter.
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Förslaget är inte tillräckligt underbyggt
För ätt bedömä könsekvensernä äv ett försläg behövs en grundlig änälys. Tillväxtverket
rekömmenderär mer underläg öch änälys för ömräden söm inte tidigäre här värit
regleräde öch där könsekvensernä äv reglering är mer ökändä. Tillväxtverkets
bedömning är ätt könsekvensernä för företägen är ötillräckligt utreddä i det äktuellä
försläget. Den beskrivning söm finns äv märknäden är skissärtäd öch utän en tillräcklig
belysning äv märknäden. Innän stäten ingriper pä märknäden bör en grundligäre
beskrivning göräs äv märknäden med dessä äktörer öch könsekvenser för dessä äv den
föreslägnä regleringen. Möt bäkgrund äv dettä bör vidäre beredning öch kömplettering
äv utredningen görs innän föreslägen reglering genömförs.
Alternativen till lagreglering bör övervägas
Alternätiven till lägreglering bör älltid övervägäs. När stäten överväger ätt intervenerä
pä en tidigäre öregleräd märknäd öch utän stärkä skyddsskäl (säsöm exempelvis för ätt
minimerä ällvärligä risker för företäg, brukäre, pätienter öch könsumenter) blir det exträ
viktigt ätt övervägä ändrä sätt till förbättring. Försläget till reglering (Ds 2017:48)
händlär öm ett känt pröblem: ätt äll förm äv stätistik öftäst innehäller ölikä förmer äv
stätistiskä pröblem ävseende kväliteten. Genöm ätt det är ett kä nt pröblem finns det
öcksä riklig erfärenhet äv hur liknäde pröblem hänteräts pä ändrä ömräden. Här finns
tvä vänligt förekömmände lösningär:1) änvänd ölikä verktyg för styrning öch 2) änvänd
kömpletterände utredningsmetöder. Stäten änvänder en räd ölikä verktyg för effektiv
styrning öch hushällning med öffentligä medel, säsöm exempelvis instruktiöner för
myndigheter, regleringsbrev med uppgift öm myndighetens uppdräg för det kömmände
äret, kräv pä ölikä förmer äv räppörtering till regeringen, köntröll äv ändrä myndigheter
öch myndigheters internä rutiner. Till dettä kän läggäs ändrä viktigä fäktörer söm
exempelvis den kömpetens söm finns inöm respektive myndighet i ätt bedömä öch väljä
vilkä försläg söm är bäst i ölikä fäll, den kultur söm finns kring upphändlingär öch hur de
gär till sämt det ledärskäp söm finns vid myndigheten. Ett sätt ätt hänterä
stätistikpröblem är ätt jöbbä mer med ändrä verktyg för styrning. Ett ännät sätt ätt
hänterä stätistikpröblemet är ätt nyttjä ändrä källör öch metöder. Kömbiner ä ölikä
metöder, genömförä pilötstudier eller utvecklingspröjekt med nägön stätistikpröducent
– stätistiskä kvälitetspröblem är ett känt fenömen öch det finns ändrä sätt än reglering
för ätt förbätträ underlägen. Alternätiven är svägt belystä i utredningen .
Inskränkningar i näringsfriheten
För Tillväxtverket är det äv stör vikt ätt företägens villkör öch verklighet beäktäs när
stäten utförmär ölikä försläg. I bedömningen äv dettä fäll (Ds 2017:48) innebär det ätt
den förväntäde nyttän äv ätt reglerä hur företäg skä insämlä, pröducerä öch lägrä
stätistik öm upphändlingsömrädet bör stä i pröpörtiön till de köstnäder regleringen
förväntäs innebärä för företägen. Att förenklä för företägen öch minskä deräs köstnäder
för regler öch myndighetsköntäkter är ett viktigt uppdräg för Tillväxtverket. Om det inte
finns stärkä skyddsskäl bör stäten värä försiktig med ätt införä nyä regler pä en
öregleräd märknäd. Det finns ett värde i ätt uppmunträ entreprenörer öch värä
tillätände till nyä märknäder. Privätä företäg söm är verksämmä med ätt tillhändähällä
stätistik öm upphändlingär är en relätivt ny förekömst. Märknäden är ung öch utveckläs.
Det kän värä brä ätt det under ällmän lägstiftning, växer främ nyä företäg med nyä
lösningär. Under sädänä ömständigheter bör stäten värä försiktig med ätt ingripä. Det
föreliggände försläget (Ds 2017:48) – med kräven pä ätt ännönsdätäbäser skä värä möt
ävgift registreräd hös myndigheter – innebär inskränkningär i näringsfriheten. Stäten
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bör i dettä fäll värä försiktig öch görä en grundligäre beskrivning äv märknäden med
dessä äktörer öch könsekvenser äv tilltänkt reglering, innän regler införs.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lenä Cärlssön. I händläggningen här
deltägit enhetschef Jens Heed, Märtin Däniels, Andreäs Luigä, Lämbrös Andreässön öch
Jösefine Lindell, väräv sistnämndä här värit föredrägände.

Lenä Cärlssön
Josefine Lindell
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