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Yttrande över remiss från Finansdepartementet avseende
DS2021:31 en skyldighet att beakta vissa
samhällsintressen vid offentlig upphandling
Sammanfattning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillstyrker promemorians förslag. Det är
knappast kontroversiellt att nuvarande reglering skärps på det sätt som föreslås.

Generella synpunkter
Offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att uppnå olika mål och
samhällsintressen, och promemorian visar på de möjligheter som finns i de olika
faserna i en upphandling. I takt med att antalet krav utöver pris och kvalité ökar blir
dock upphandlarrollen mer komplex. Kompetens att ställa krav inom de områden
som promemorian berör finns sannolikt inte på alla upphandlande myndigheter. De
krav som ställs ska också utvärderas, samt följas upp under avtalstiden. Att t ex
genomföra en livscykelanalys där man bedömer miljöbelastning vid utvinning av
råmaterial, vid tillverkningsprocessen, vid användningen samt vid
destruktion/återvinning kräver att resurser tillskjuts avseende både kompetens och
tid. Sker inte ett tillskott av resurser till inköpsenheterna på de upphandlande
myndigheterna finns en stor risk att de goda ansatserna i promemorian inte blir
verklighet.
Upphandlingsmyndigheten kan sannolikt ge visst stöd i dessa frågor, men enskilda
upphandlingar kan ha unika förutsättningar vilket kräver att det finns kompetens på
den enskilda myndigheten. Upphandlingsmyndigheten kan tillhandahålla kriterier
och livscykelkalkyler, men utvärderingen av inkomna anbud och inte minst
uppföljningen måste ske på respektive myndighet.
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SLU upphandlar en rad olika produkter och tjänster där det sannolikt inte kommer
att finnas vägledningar och förslag på kriterier att använda. Exempel på sådana
upphandlingar är hyra av fiskefartyg, klimatkammare, pejlutrustning och märkning
av djur, utsäde och växtnäring, samt olika typer av utrustning som används inom
forskningen, t ex mikroskop, röntgenutrustningar och analysutrustningar. För
denna typ av upphandlingar kommer lagförslaget att innebära en ökad arbetsmängd
vilket kräver ökade resurser.
Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av universitetsdirektör
Martin Melkersson efter föredragning av inköpschef Henning Richardsson.
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