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Avdelningen för stöd

Konkurrensverkets prioriteringspolicy för avdelningen för stöd
- den upphandlingsstödjande och konkurrensfrämjande
verksamheten
Syftet med denna policy är att tydliggöra hur Konkurrensverket (KKV)
identifierar vilka områden och målgrupper som prioriteras av stödavdelningen
och som omfattar både upphandlings- och konkurrensreglerna.
KKV utvecklar och förvaltar ett upphandlingsstöd, verkar för att öka
upphandlingens strategiska betydelse och bidrar till att hela inköpsprocessen kan
genomföras elektroniskt. Syftet är att utveckla en hållbar och effektiv offentlig
upphandling som främjar och utvecklar väl fungerande marknader. KKV verkar
för att alla inköp som görs med offentliga medel ska göras effektivt, oavsett om de
omfattas av upphandlingsreglerna eller inte. KKV uppmärksammar hinder mot
en effektiv konkurrens och offentlig upphandling med syfte att klarlägga
orsakerna och föreslå lämpliga åtgärder för att komma till rätta med dessa.
KKV fokuserar på områden där möjligheterna till förbättringar är störst, men även
områden som har ett generellt intresse och insatserna förväntas leda till tydliga
resultat.
Vid prioritering väger KKV in följande faktorer:
Kunskapsbehovets eller problemets omfattning och spridning samt om det
råder oklarhet vid rättstillämpning
Hindrets art, orrvfattning av effekterna och förutsättningarna för
genomslag
Insatsen är ändamålsenlig och leder till nytta
Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera
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Kunskapsbehovets eller problemets omfattning, spridning och om det råder
oklarheter vid rättstillämpning
KKV genomför löpande omvärldsanalys för att identifiera olika problemen och
följer löpande upp vilket stöd som är efterfrågat och hur olika målgrupper
upplever det befintliga stödet. KKV utformar utifrån detta ett anpassat stöd som
möter olika målgruppers kunskapsbehov.
KKV prioriterar att ge stöd och tydlig vägledning inom de områden och till de
målgrupper där det råder oklarheter vid rättstillämpningen.
Hindrets art, omfattning av effekterna och förutsättningarna för genomslag
KKV bedömer både omfattningen av effekterna av hindret mot effektiv
konkurrens eller offentlig upphandling, och arten av begränsningen, vid
prioritering av förbättringsåtgärder. Förslag till förbättringsåtgärder redovisas
både i rapporter, skrivelser och remissyttranden. Förutsättningarna för att få
genomslag för förslagen vägs också in vid prioritering av förbättringsåtgärder.
Insatsen är ändamålsenlig och leder till nytta
KKV arbetar med olika samhälleliga aspekter på hållbar, effektiv offentlig
upphandling och konkurrens, såsom miljö- och sociala hänsyn, innovation, små
och medelstora företag.
KKV utvärderar, beskriver och utvecklar metoder, goda exempel och sprider
kunskap inom de områden där inköp, upphandling och/eller konkurrens är ett
lämpligt, ändamålsenligt och strategiskt instrument för att nå samhälleliga mål.
Metoder och goda exempel utformas ändamålsenligt så att de är konkreta och
anpassade till den aktuella målgruppen.
Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera
KKV kan avstå från att agera i situationer då insatser från någon annan
myndighet eller aktör anses som bättre lämpade.
I de fall någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera samverkar
KKV med den. I vissa fall kan KKV helt avstå från att agera.

