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Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över slutbetänkandet från Utred
ningen om en kommunallag för framtiden (Utredningen). Upphandlingsmyndig
heten är en ny statlig myndighet från den 1 september 2015 och är därför inte upp
tagen som remissinstans för rubricerat betänkande. Upphandlingsmyndigheten
önskar ändå lämna synpunkter på förslag som direkt berör Upphandlingsmyndig
heten. Yttrandet begränsas till synpunkter på Utredningens förslag om nationell
vägledningsfunktion för stödgivning i avsnitt 13.5.

En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten

Avsnitt 13.5 Nationell vägledningsfunktionjör stödgivning
Upphandlingsmyndigheten ser positivt på Utredningens förslag om att Upphand
lingsmyndigheten ska ges i uppgift att tillhandahålla en vägledningsfunktion för
kommuner och landsting som avser att ge ett stöd. Upphandlingsmyndigheten an
ser dock att vägledning och information även bör ges till statliga myndigheter, of
fentligrättsliga och privata organ som kan beröras av statsstödsreglerna eller behö
ver information om regelverket.
Utredningen gör bedömningen att det finns ett behov av kvalificerad vägledning på
nationell nivå för att hantera frågor om SGEI och statsstöd och att det är lämpligt
att uppdrag om detta integreras i en myndighet med EU-rättslig kompetens. Upp
handlingsmyndigheten har genom sin bakgrund lång erfarenhet av och kunskap
om att tillhandahålla information och vägledning om offentlig upphandling. Det
upphandlingsrättsliga regelverket och statsstödsreglerna har vissa beröringspunk
ter och Upphandlingsmyndigheten har redan i dag i viss utsträckning mött frågor
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av statsstödsrättslig karaktär. Som Utredningen funnit kan Upphandlingsmyndig
heten därför vara en lämplig organisation att ansvara för information om regelver
ket för statsstöd.
Vägledningsfunktionen bör dock inte endast rikta sig till kommuner och landsting
utan även finnas tillgängligt för statliga myndigheter och andra offentligrättsliga
organ samt privata aktörer. Det innebär att funktionen bör stärkas med ytterligare
resurser enligt Upphandlingsmyndighetens mening. Det är naturligtvis svårt att be
döma hur mycket resurser som behövs sammanlagt men uppskattningsvis uppgår
kommuners och landstings behov av vägledning i statsstödsfrågor endast till hälf
ten av det totala behovet av vägledning i målgrupperna. För en vägledningsfunkt
ion som även riktar sig till statliga myndigheter, andra offentligrättsliga organ samt
privata aktörer bör anslaget utökas i motsvarande omfattning. En dubblering av det
föreslagna anslaget på fem miljoner per år är därför rimligt enligt Upphandlings
myndighetens uppfattning.
Att bygga upp en vägledningsfunktion för statsstödsfrågor på kort tid är en stor ut
maning. Upphandlingsmyndigheten gör bedömningen att en fullt bemannad orga
nisation kan vara på plats ca ett år efter att beslut har tagits om att en väglednings
funktion ska inrättas.

Generaldirektör Ann-Christin Nykvist har beslutat i detta ärende. Malin Cope har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Anders
Asplund deltagit.
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