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UHMFS 2020:1 och
UHMFS 2020:2

Upphandlingsmyndigheten

Famnas remissvar på UHMFS 2020:1 och 2020:2
Upphandlingsmyndighetens remittering av föreskrifter om insamling av
uppgifter för statistikändamål och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om
upphandlings-ID.

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att
lämna synpunkter på ovanstående remisser. Famna är positivt inställd till
förslaget om insamling av uppgifter för statistikändamål och
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om upphandlings-ID, men har några
kommentarer.
I den 12 sidor långa konsekvensutredning som bifogas remissen lyfter
Upphandlingsmyndigheten under olika avsnitt fram flera exempel på positiva
konsekvenser som ett genomförande av föreslagna föreskrifter kommer att
medföra. I 5.1.2 står ”Den övergripande ambitionen med
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter är att på sikt möjliggöra en förbättrad
och utökad upphandlingsstatistik. Det skulle innebära mer och bättre
beslutsunderlag till exempelvis regeringen och andra politiska beslutsfattare.”
Famna vill här påminna om vikten av att göra åtskillnad
mellan offentlig, privat (kommersiell) och idéburen sektor i
såväl offentlig statistik som annan information. En
förutsättning för att beslutsfattare och medborgare ska
kunna bedöma och välja idéburna verksamheter är att
dessa synliggörs och inte döljs i en tvåsektormodell där allt
är antingen ”offentligt” eller ”privat/kommersiellt.
Under avsnitt 1.1.1 behandlas konsekvenser för leverantörer som deltar i
offentlig upphandling. Här beskrivs bland annat hur den förbättrade
upphandlingsstatistiken som följer av föreskrifterna kan ge bättre underlag för
att fatta strategiska beslut. Vidare att en förbättrad upphandlingsstatistik ger
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bättre möjligheter för fler leverantörer att delta, då det innebär en ökad
transparens och större insyn i offentliga affärer.
Famna instämmer med detta antagande, men för att
idéburna utförare av välfärdstjänster verkligen ska dra
nytta av den förbättrade upphandlingsstatistiken krävs att
åtskillnad görs mellan privat/kommersiella leverantörer
och idéburna leverantörer. I dag tar
Upphandlingsmyndigheten fram statistik över andel
inlämnade anbud från ideella föreningar/stiftelser vilket är
positivt men ger till viss del en felaktig bild då dessa
associationsformer inte täcker in alla idéburna aktörer.
Flera av de idéburna aktörerna driver verksamhet i andra
associationsformer, till exempel i aktiebolag och
ekonomiska föreningar. Detta problem behandlas i
utredningen för idéburen välfärd SOU 2019:56 som
lämnade in sitt betänkande i december 2019 och för
tillfället är ute på remiss. Utredningen föreslår bland annat
införande av en särskild lag för identifiering av idéburna
aktörer i välfärden. Vidare föreslås att det inrättas ett
register där idéburna aktörer i välfärden frivilligt kan
registreras. Famna föreslår att upphandlingsmyndigheten
utnyttjar de möjligheter till förbättrad
upphandlingsstatistik som utredningens lagförslag
kommer att ge, skulle de hörsammas.
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