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Remissyttrande 

2022-01-28 Dnr 2021/04839 

Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

Remiss av ”En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid 
offentlig upphandling – Ds 2021:31”, Fi2021/03461 

Livsmedelsverket har beretts till fälle att lämna synpunkter på ”En skyldighet att beakta 
vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling – Ds 2021:31”. 

Förslagen bedöms överlag som posi tiva ur perspektivet att genom upphandling stärka 
arbetet för ökad hållbarhet och därmed även stärka myndigheternas roll som föregångare i 
det arbetet. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter är dock ökade krav kostnadsdrivande i 
upphandling. Remissen saknar en analys av detta vilket gör det svårt att full t ut ta 
ställning till förslagen. 

Livsmedelsverket är positivt till att större hänsyn ska tas till de utpekade 
samhällsintressena vid upphandling, men detta kommer innebära en ökad administrativ 
börda med ökade omkostnader för Livsmedelsverkets del. Detta gäller främst behovet av 
kompetens på en regelbunden långsiktig basis och nyrekrytering kommer behövas för att 
kunna bistå beställare och upphandlare. Ini tial t i en högre omfattning motsvarande ca 2.1 
mkr första året, men därefter något lägre för förval tning/dri ft, ca 1.4 mkr per år. 

Därtill ser inte Livsmedelsverket att förslaget har tagi t i beaktning de ökade 
kompetenskrav som kan krävas hos upphandlande aktörer. Livsmedelsverket är ansvarig 
för nationell samordning gällande hållbar li vsmedelskonsumtion och ska stödja 
myndigheter samt andra aktörer inom området. Förslaget kommer sannolikt innebära ett 
ökat behov av råd och stöd från oss. 

I övrigt ser Livsmedelsverket motsättningar i förslaget vad gäller upphandling av 
li vsmedel och mål tidstjänster. Förslaget kan komma att leda till att mindre lokala 
leverantörer får en för stor administrativ börda i och med redovisning av hur de 
tillgodoser eller hanterar kraven. De har då inte samma möjlighet att del ta i 
upphandlingsprocessen vilket skulle innebära att förslaget riskerar bli kontraproduktivt då 
många av dessa producenter upphandlas för li vsmedel och mål tidstjänster för att bland 
annat minska klimatavtrycket. 
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Avdelning Hållbara matvanor 2022-01-28 Dnr 2021/04839 
Anna-Karin Johansson 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Annica Sohlström. I den slutliga 
handläggningen har del tagit områdeschefer Mattias Åsander och Hanna Dufva, rådgivare 
Maja Larsson samt mil jöstrateg Anna-Karin Johansson, föredragande. 

Annica Sohlström 

Anna-Karin Johansson 

Kopia till Näringsdepartementet, Enheten för djur och li vsmedel. 


