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Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen
(SOU 2021:60)
Upphandlingsmyndigheten har anmodats att lämna ett yttrande över det remitterade
underlaget.
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara
upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Vårt stöd ska
bland annat inriktas på att underlätta för små och medelstora företag samt idéburna
organisationer att delta i upphandling. Vi ger dessutom vägledning i statsstödsfrågor
till kommuner och regioner.

Generella synpunkter
3.2.2 Regler kring offentlig upphandling
I detta avsnitt finns brister vilka vi rekommenderar förtydligas enligt nedan:
Det beskrivs i avsnittet som att Sverige har valt att dela upp upphandlingsprocessen i
två steg (s. 89). Korrekt är att upphandlingar i Sverige genomförs normalt i ett steg
även om vissa upphandlingsförfaranden innebär att upphandlingsprocessen
genomförs i två eller flera steg.
Upphandlingsmyndigheten vill påpeka att de upphandlingar som inte omfattas av
EU:s upphandlingsdirektiv på grund av deras låga värde, så kallade icke-direktivstyrd
upphandling, från den 1 februari 2022 kommer att regleras enligt ett nytt regelverk
(prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk). Inköp och upphandlingar till
lägre värden torde ha relativt stor betydelse just för mikroföretag.
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Statistiken som avsnittet refererar till är föråldrad. Vi rekommenderar en uppdatering
med hänvisning till Upphandlingsmyndighetens statistikrapport
(Upphandlingsmyndighetens rapport 2020:4) som har ett helt avsnitt om små och
medelstora företags deltagande i upphandling. Av detta framgår exempelvis att
mikroföretag och små företag tillsammans stod för 50 procent av alla tilldelade anbud
under 2020 vilket är en ökning från tidigare år.
I betänkandet anförs att regler kring offentlig upphandling kommer på andra plats av
de regelområden som upplevs som mycket betungande för mikroföretagen att hälften
av landets mikroföretag uppfattar offentlig upphandling som ”mycket eller ganska
betungande”. Detta kan naturligtvis ha en rad olika orsaker, men mot denna bakgrund
framstår det som märkligt att betänkandet inte rymmer någon orsaksanalys eller
några förslag på detta område.
En av grundprinciperna i offentlig upphandling är konkurrensperspektivet vilket torde
öka möjligheterna för mikroföretag att göra affärer med offentlig sektor. I vissa
upphandlingar är det därtill ett krav att upphandlande organisationer tar ställning till
om ett kontrakt ska delas upp i separata delar, vilket torde underlätta mikroföretags
deltagande i upphandlingar.
Företagens erfarenheter måste därmed förstås som att det är deltagandet i
upphandlingar som framstår som betungande, eftersom det inte är företagen som har
att tillämpa dessa regler. I någon mening är det nog ofrånkomligt att deltagandet i
upphandlingar framstår som komplicerat och resurskrävande för särskilt små företag,
eftersom deras möjligheter att utarbeta konkurrenskraftiga anbud ofta är mer
begränsade än större företags.
5.3.1 Mängden uppgifter att lämna till myndigheter
Upphandlingsmyndigheten har i en rad sammanhang framfört att det saknas en stabil
och enhetlig ordning för inhämtande av de myndighetsuppgifter som behövs för
leverantörsprövning och leverantörsuppföljning i upphandlingar. En sådan ordning
bör utgå ifrån att företag inte ska behöva lämna myndighetsuppgifter till myndigheter
och är både i linje med ambitionen att rent allmänt minska administrationen för
företag – särskilt mindre företag - att delta i upphandlingar.
I övrigt har inte Upphandlingsmyndigheten några synpunkter på betänkandet.
_____________________________
Generaldirektör Inger Ek har beslutat detta yttrande. Strateg Fredrik Flodin har varit
föredragande. I den handläggningen har också Henrik Grönberg, jurist deltagit.

____________________________
Inger Ek
____________________________
Fredrik Flodin
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