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Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2021–2023 

Förord 

I kristider är en effektiv tillsyn viktigare än någonsin. Företag och konsumenter 

behöver skyddas genom konkurrenslagstiftningen. Samhället och skattebetalarna 

behöver skyddas mot korruption och dåliga affärer genom att upphandlings-

reglerna följs. Som en följd av det nya coronaviruset har Konkurrensverket 

anpassat verksamheten till de nya förutsättningar som detta har inneburit. Vi har 

säkerställt att vi har ändamålsenliga metoder för att kunna använda samtliga våra 

utredningsverktyg, inbegripet platsundersökningar och förhör, utan att för den 

skull ge avkall på arbetet med att begränsa riskerna för smittspridning. Även om 

pandemin troligen kommer att påverka våra liv under lång tid framöver så 

kommer tillsynen över konkurrens- och upphandlingsreglerna därför att kunna 

bedrivas med oförminskad styrka. 

Konkurrens på digitala marknader, hållbarhet och offentligt finansierade tjänster är 

områden som kommer att ha en strategisk inverkan på Konkurrensverkets verk-

samhet under de kommande tre åren. Detta betyder inte att dessa områden 

kommer att påverka prioriteringen av enskilda tillsynsärenden, utan att vi kommer 

att satsa på att förbättra vår kunskap och särskilt uppmärksamma dem i vår 

kommunikation och externa utbildningsinsatser. Vi eftersträvar att inte bara att 

vara i fas med samhällsutvecklingen, utan att faktiskt stå i täten vad gäller 

byggande av kunskap för att hantera nya utmaningar för tillsynen. De regelverk 

vi ansvarar för att utöva tillsyn över ska kunna vara en hjälp och underlätta den 

digitala transformationen, övergången till ett hållbart samhälle och en effektiv 

konkurrens mellan offentligt och privat – tillsynen får inte utgöra ett hinder för att 

nå de målen. 

Ledorden för Konkurrensverkets arbete under 2021–2023 kommer att vara 

effektivisering och träffsäkra prioriteringar. Vår avsikt är att ingripa mot fler 

överträdelser av såväl konkurrens- som upphandlingsreglerna. Vi kommer också 

att ta oss an våra nya uppdrag och verktyg med den transparens, målmedveten-

het, eftertanke och struktur som de förtjänar. 

Rikard Jermsten 

Generaldirektör 
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Konkurrensverkets uppdrag, vision och mål 

Uppgift enligt instruktion 

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsyns-

myndighet för den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket ska verka för en 

effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna 

samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens 

aktörer. Konkurrensverket ska se till att de regelverk och rutiner verket dispone-

rar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Vi ska också 

uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verk-

samhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till konkurrens-

utsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom vårt ansvars-

område. 

Konkurrensverkets vision 

Vår vision är Välfärd genom väl fungerande marknader. Väl fungerande marknader 

uppnås genom effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för 

det allmänna och marknadens aktörer. 

Konkurrensverkets formulering av mål som kopplar till uppgiften 

 

Konkurrensverket ska bedriva en effektiv tillsyn. 

• En effektiv tillsyn innebär träffsäkra prioriteringar, avskräckande sanktioner 

och ett förebyggande arbete med tydlig kommunikation för att öka kun-

skapen och förståelsen för innebörden i regelverken och för våra ställnings-

taganden. Vi ska tydligt satsa på de ärenden som vi väljer att prioritera, 

medan vi snabbt ska avsluta de ärenden som bedöms ha liten chans att nå 

önskat resultat eller som vi av andra skäl inte prioriterar. Vi strävar efter att 

välja väl avvägda utredningsmetoder. När vi bedömer att ett tillsynsbeslut 

inte är en effektiv väg att uppnå önskat resultat ska vi välja andra konkur-

rensfrämjande åtgärder som att exempelvis publicera rapporter eller digitala 

vägledningar. Vi ska vara proaktiva i våra metoder att hitta nya lagöver-

trädelser och löpande utvärdera samt utveckla tillsynsverksamheten. 

 Konkurrensverket ska kommunicera tydligt och sprida kunskap om 

konkurrens och upphandling. 

• Konkurrensverket ska ta fram och sprida kunskap om konkurrens och upp-

handling. För att öka förutsägbarheten för marknadens aktörer och förbättra 

förutsättningarna att följa regelverken ska vi tydligt kommunicera våra 

prioriteringar och beslut samt använda ett språk som är vårdat, enkelt och 

begripligt. Vår kommunikation ska också bidra till ett fortsatt högt förtroende 

för Konkurrensverket och till god förvaltningskultur, det vill säga en effektiv 

verksamhet där objektivitet, öppenhet och tydlighet är centrala begrepp. 
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 Konkurrensverket ska stimulera forskning inom konkurrens- och 

upphandlingsområdena. 

• I syfte att öka kunskapen om konkurrensens effekter och den offentliga upp-

handlingens förutsättningar ska vi medverka till att forskningen utvecklas 

kvalitativt och kvantitativt. 

 Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen på 

konkurrens- och upphandlingsområdena. 

• Internationellt arbete är av strategisk och viktig betydelse för myndigheten, 

såväl när det gäller kompetens- och metodutveckling som när det gäller att 

påverka framtida regelverk i en allt mer globaliserad värld. Vi ska därför 

hålla oss väl uppdaterade kring regelförändringar och delta aktivt i det 

internationella utvecklingsarbetet. Konkurrens och offentlig upphandling är 

områden som i hög grad påverkas av den ökade globaliseringen och de 

frågeställningar som tas upp på den internationella agendan. För att myndig-

heten effektivt ska kunna verka inom sina verksamhetsområden krävs att vi 

samverkar väl med andra utländska myndigheter och organisationer, framför 

allt inom Norden och inom EU, men också i andra delar av världen. Det är 

viktigt att ha ett ändamålsenligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte över 

nationsgränserna kring frågor kopplade till våra verksamhetsområden för att 

vi ska kunna bidra till en effektivare tillämpning av konkurrens- och upp-

handlingsreglerna och väl fungerande marknader. 

Konkurrensverket ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

• Konkurrensverket ska arbeta för ett gott ledarskap och medarbetarskap i 

överensstämmelse med värdegrunden. Vi vill att våra medarbetare ska ha 

goda förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Konkurrens-

verkets chefer ska utöva ett ledarskap som präglas av tydlighet, tillit, till-

gänglighet och tolerans för misstag. Det skapar engagemang, god laganda, 

ansvarstagande och ett öppet klimat för återkoppling, vilket är grunden i vår 

syn på ett aktivt medarbetarskap. Vi ska sträva efter att vara en attraktiv 

arbetsgivare och behålla samt utveckla rätt kompetens på myndigheten. För 

att uppnå detta ska vi aktivt arbeta med samarbetsfrågor, kompetensutveck-

ling och ledarskap. Konkurrensverkets sociala arbetsmiljö ska präglas av att 

vi har tillit till varandras kompetens, är tillgängliga och toleranta samt 

arbetar prestigelöst tillsammans för att nå våra gemensamma mål. 

Aktiviteter och uppföljning 

De övergripande målen för myndigheten preciseras i aktivitetslistor som utarbe-

tas antingen enhetsöverskridande eller enhetsvis. Aktivitetslistorna utformas efter 

en gemensam mall i syfte att underlätta samsyn och samarbete. För att säkerställa 

att målen uppfylls har vi fastställt relevanta, mätbara kriterier för uppföljning. 

Uppföljningskriterierna finns i bilaga 2 och mall för aktivitetslistor i bilaga 3. 
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De mätbara kriterierna ska ligga till grund för en analys av resultatutvecklingen. 

En sådan analys ska genomföras årligen i samband med uppföljningen av målen. 

Analysen ska ha fokus på det senaste året, men också belysa utvecklingen ur ett 

treårsperspektiv. 

Utöver den årliga uppföljningen av resultatuppfyllelsen sker också en löpande 

uppföljning av verksamheten. Generaldirektören informeras om alla viktiga 

händelser i verksamheten, exempelvis utvecklingen i ärenden och projekt av 

större vikt. Kontinuerligt sker även en uppföljning av aktiviteter, anslags- och 

resursförbrukning. Alla pågående projekt följs och avrapporteras löpande och 

avslutade projekt och domstolsprocesser utvärderas i syfte att fånga upp förslag 

på förbättringar. Dessutom genomför vi analyser av olika branscher och följer upp 

ett urval av besluten inom tillsynsverksamheten i syfte att bedöma dess effekter i 

ett bredare perspektiv. 

Värdegrund 

Utgångspunkten för vårt arbete är den statliga värdegrunden, dvs. de professio-

nella värderingar för en god förvaltningskultur som gäller alla statsanställda. Den 

statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och 

består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 

respekt samt effektivitet och service. 

Utöver den statliga värdegrunden har vi i också enats om en egen värdegrund 

som ska genomsyra all verksamhet på myndigheten. Vi ska vara respektfulla, 

engagerade, kompetenta och tydliga, både i förhållande till varandra och till 

omvärlden. 

Respektfulla 

I alla våra kontakter, externt och internt, är vi öppna och lyhörda för mottagarnas 

behov och möter dem med respekt. Genom att ha respekt för varandras kompe-

tenser och olikheter arbetar vi prestigelöst tillsammans för att nå våra mål. 

Engagerade 

Vi arbetar med stort engagemang och är framåtblickande för att ligga steget före. 

Engagemanget skapar en arbetsglädje som gör att vi trivs på arbetet och når goda 

resultat till nytta för våra intressentgrupper. 

Kompetenta 

Vi har kompetens, förmåga och resurser att genomföra vårt uppdrag med hög 

kvalitet. Vi tillvaratar våra erfarenheter och arbetar med ständig förbättring av 

våra kunskaper och våra metoder för att effektivisera och kvalitetssäkra vårt 

arbete. 
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Tydliga 

Vi anpassar vår kommunikation utifrån våra intressentgrupper. Vi är objektiva, 

sakliga och öppna i alla våra kontakter, vilket skapar förtroende och trovärdighet. 

Effektivisering av verksamheten 

Vi ska ingripa mot fler överträdelser av såväl upphandlings- som konkurrens-

reglerna. Givet resursläget kräver detta att vi fortsätter att effektivisera vår hand-

läggning och våra prioriteringar; såväl initialt i utredningarna som löpande. 

Införande av tidsfrister och tydliggörande av ansvar ska bidra till en sådan 

effektivisering. Fler ingripanden ställer krav på väl avvägda, preciserade och 

tydligt avgränsade utredningar. 

Vi vill även stärka och effektivisera tillsynsverksamheten genom att anpassa den 

till nya förutsättningar som följer av samhällets ökade digitalisering. Detta 

kommer bland annat ske genom en digitalisering av vår projektstyrning och 

upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem. Vi tror också att innovations-

projekt kopplade till bland annat artificiell intelligens (AI) kan ha positiv effekt på 

verksamhetens effektivitet och kvalitet. Vi vill därför arbeta för att AI ska vara en 

integrerad del av verksamheten. 

Tillitsbaserad styrning och ledning 

Konkurrensverket strävar efter att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning 

av verksamheten i syfte att uppnå helhetssyn och använda medarbetarnas exper-

tis på bästa sätt. För att uppnå detta krävs ett väl utvecklat medarbetarskap och 

ett aktivt, inspirerande ledarskap. Medarbetarskap handlar om hur medarbetaren 

hanterar relationen till arbetsgivaren, det egna arbetet och kollegorna. Alla 

anställda på Konkurrensverket är medarbetare, även chefer. Ett tydligt ledarskap 

ger i sin tur förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som utvecklar verk-

samheten. Uppföljning och utvärdering ska vara ändamålsenliga och ramarna 

tydliga. Konkurrensverket arbetar med kompetens- och kvalitetsutveckling och 

tillämpar vår policy för chefs- och medarbetarskap vid bland annat rekryteringar, 

introduktion av nya medarbetare samt vid utvecklings- och lönesamtal. På så sätt 

skapar vi tydliga ramar, något som förbättrar förutsättningarna för en väl funge-

rande tillitsbaserad styrning och ledning. 

Kompetensförsörjning 

Konkurrensverket är en kunskapsorganisation där våra medarbetare är vår 

främsta tillgång. Vi behöver bli bättre på att behålla och utveckla medarbetare och 

har därför utarbetat en plan för kompetensförsörjning som löper över tre år. Vi vet 

att meningsfulla arbetsuppgifter och en god lön är avgörande för motivationen att 

arbeta på Konkurrensverket. Till det kommer flexibla arbetsvillkor, vidareutbild-

ning och tydliga karriärvägar som viktiga parametrar som kan påverka en med-

arbetares val att stanna hos oss. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att 

hitta vägar för att dessa ska samspela på ett så bra sätt som möjligt från med-

arbetarnas perspektiv. Vår lönestrategiska inriktning är att lönen ska stimulera till 
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engagemang och arbetstillfredsställelse. Lönen ska enligt vår lönepolicy sättas 

utifrån varje medarbetares förmåga att prestera, samverka, driva och utveckla. Vi 

behöver också ha en medvetenhet och strategisk inriktning vad gäller vissa typer 

av kompetenser som vi behöver rekrytera för att skapa goda och stabila förutsätt-

ningar för att nå våra mål. Av den analys som Konkurrensverket har presenterat i 

budgetunderlaget för 2021–2023[1] framgår exempelvis att vi har ett behov av att 

rekrytera och behålla kvalificerade jurister och ekonomer med erfarenhet av kon-

kurrensrättslig och upphandlingsrättslig analys. Vi behöver även rekrytera fler 

ekonometriker och ekonomer som kan programmera och har erfarenhet av att 

analysera datadrivna marknader med olika statistiska verktyg. 

Nya ansvarsområden och verktyg 

Konkurrensverket har under 2020 fått ett nytt uppdrag; att utöva tillsyn över och 

vara registermyndighet för annonsdatabaser vad gäller upphandling. Ytterligare 

ett ansvarsområde tillkommer under 2021, när vi får ansvaret att säkerställa 

tillsynen av otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. De 

nya ansvarsområdena innebär att vi behöver bygga kunskap, kompetens och 

strukturer för att hantera de uppdragen. Arbetet med att rekrytera personal och 

anpassa lokaler samt verksamheten i övrigt efter det nya uppdraget på livs-

medelsområdet kommer i stor utsträckning att prägla framförallt 2021. 

Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet förstärks under 2021. 

Den nya regleringen innebär bland annat beslutanderätt i frågor om konkurrens-

skadeavgift, utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta 

om utredningsskadeavgift för företag som inte medverkar under utredningarna. 

Även dessa förändringar kommer att få ett stort inflytande på verksamheten. 

Coronapandemins påverkan på verksamheten 

Coronapandemin kommer troligen att påverka samhället i stort och Konkurrens-

verkets verksamhet under en lång tid framöver. Omfattande distansarbete väcker 

till exempel flera frågor relaterade till arbetsmiljö och arbetsmotivation. Detta är 

något som vi, i egenskap av arbetsgivare, även fortsättningsvis behöver lägga 

stort fokus på. 

Även tillsynen berörs av pandemin. Utredningstekniskt har Corona skyndat på 

den digitala omställningen, vilket gör att viss inhämtning av uppgifter och vissa 

typer av möten kan ske på ett mer effektivt sätt. Vi ser också tecken på att vi nu 

kan nå fler med våra kommunikationsinsatser, exempelvis genom digitala kon-

ferenser. Detta är lärdomar som vi kommer att kunna dra nytta av i verksamheten 

även efter coronapandemin. Vi har under våren 2020 också fått många frågor från 

både företag och upphandlande myndigheter om situationer som uppkommit på 

grund av krisen och som riskerar att stå i strid med konkurrens- eller upphand-

lingsregelverken. Det är centralt att vi kan ge tydliga svar och att samtliga 

                                                           
[1] Dnr 159/2020. 
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myndigheter inom det europeiska konkurrensnätverket skickar ett enhetligt 

budskap. 

Strategiska satsningar under 2021–2023 

Med strategisk satsning avses ett område, en sakfråga eller en bransch som berör 

en stor del av Konkurrensverkets verksamhet och som vi bedömer bör uppmärk-

sammas särskilt under en viss tidsperiod. En strategisk satsning omfattar intern 

kunskapsuppbyggnad och informationsspridning till våra intressenter. Vanligen 

påverkar de strategiska satsningarna dock inte prioriteringen av enskilda tillsyns-

ärenden. Arbetet med de strategiska satsningarna följs upp i slutet av varje år. 

Våra strategiska satsningar har valts eftersom de är aktuella och har direkt 

påverkan på våra förutsättningar att uppnå målen för verksamheten. 

Konkurrens på digitala marknader – strategisk satsning under 2019–2022 

Den digitala utvecklingen erbjuder konsumenterna en rad möjligheter i form av 

nya och billigare varor och tjänster från hela världen. För upphandlande myndig-

heter och enheter innebär en digitaliserad inköpsprocess möjligheter i form av 

ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och förbättrade möjligheter att följa upp 

inköp. För företagen ger digitaliseringen utrymme för omfattande effektivitets-

vinster, innovativa affärsmodeller och nya snabbare sätt att nå ut på marknaden. 

Samtidigt öppnar den tekniska utvecklingen för marknadsbeteenden som kan 

begränsa konkurrensen. Många av de konkurrensproblem som Konkurrensverket 

utreder har att göra med beteenden som möjliggörs till följd av digitalisering. Det 

gäller bland annat situationer där digitala plattformar får en stark och svårut-

manad ställning, men även de utmaningar som handel via plattformar innebär för 

distribution, marknadsföring och prissättning av varor och tjänster. Vi har även 

sett att upphandlande myndigheter som vill digitalisera sin inköpsprocess har fått 

problem då exempelvis system för digitaliserade inköp försenats på grund av 

svårigheter att implementera ett nytt arbetssätt. Det har även i vissa fall varit en 

utmaning för upphandlande myndigheter att få leverantörerna att delta i det nya 

digitala inköpssystemet. 

För konkurrenstillsynen väcker den digitala utvecklingen frågor kring vad som 

kännetecknar en effektiv tillsyn. Ju snabbare marknaderna utvecklas, desto 

snabbare måste konkurrensmyndigheterna agera. Tillsynen är en viktig bestånds-

del för att säkerställa att de förutsättningar som leder till ökad konkurrenskraft, 

innovation och tillväxt på ett sätt som kommer konsumenterna till del inte sätts ur 

spel. För konkurrenstillsynen innebär det att det internationella samarbetet mellan 

konkurrensmyndigheter blir allt viktigare när företag verkar utanför de nationella 

gränserna. Ökad harmonisering av reglerna och samsyn kring lämpliga åtgärder 

kan effektivisera och förbättra tillsynen av konkurrensreglerna. Ökad kunskap om 

digitaliseringen kommer att förbättra våra förutsättningar att förstå nya affärs-
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modeller, värna konkurrensen på och mellan plattformar och vid annan distribu-

tion via internet, motverka prissamordning genom algoritmer, säkerställa att 

företag inte använder data på ett konkurrensbegränsande sätt samt uppmärk-

samma förvärv som involverar företag som samlar stora mängder data. 

Inom upphandlingstillsynen är det viktigt att arbeta för att understödja upphand-

lande myndigheters innovationsvilja i deras arbete med att digitalisera. En digita-

liserad inköpsprocess möjliggör ordning och reda, vilket är en förutsättning för 

uppföljning och kontroll av inköp. I förlängningen kan därigenom fler kontrakt 

konkurrensutsättas, fler leverantörer ges möjlighet att delta, medborgarna får 

bättre insyn och risken för korruption minskar.  

Hållbar utveckling – strategisk satsning under 2021–2023 

Hållbar utveckling brukar beskrivas utifrån tre olika dimensioner; ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Konkurrensverket kommer inledningsvis att 

fokusera på den ekologiska aspekten av hållbarhet. Eftersom alla tre dimen-

sionerna är viktiga, och dessutom är beroende av och överlappar varandra, kan 

även ekonomisk och social hållbarhet komma att beröras i den strategiska 

satsningens senare skeden. 

Ökad konkurrens bidrar till att öka takten i omställningen till ett hållbart sam-

hälle. För konkurrenstillsynen handlar det bland annat om att förhålla sig till 

marknadsinitiativ för att uppnå hållbarhetsmål, som avtal mellan konkurrenter 

för att minska koldioxidutsläppen. För upphandlingstillsynen är det centralt att 

främja hållbara upphandlingsmetoder i linje med vad som uttalas i den nationella 

upphandlingsstrategin och Agenda 2030. Köparmakten i den offentliga upphand-

lingen kan användas till att stimulera samhällsomställningen. 

Med väl utformade krav på varor och tjänster kan offentlig upphandling utgöra 

en stark drivkraft för hållbar utveckling. Krav på hållbarhet i offentlig upphand-

ling inkluderar frågor om korruption. Korruption är skadligt både för konkurren-

sen och för konsumenterna och kan möjliggöra och förvärra överträdelser av 

konkurrensreglerna och upphandlingsreglerna. Korrupta företag tjänar pengar på 

att inte följa exempelvis uppställda miljökrav. Ökad kontroll och uppföljning 

motverkar förtroendeskadligt beteende och bidrar till effektivare användning av 

offentliga medel. Om myndigheter inte fokuserar på korruptionsbekämpning 

minskar därför möjligheten att nå övriga hållbarhetsmål. 

Konkurrensverket ser ett behov av att öka kunskapen såväl internt inom myndig-

heten som hos våra målgrupper externt om hur hållbarhetsaspekter hör samman 

med konkurrens och upphandling. Med ökad kunskap kan vi bidra till att fler ser 

sund konkurrens och effektiva offentliga inköp som viktiga verktyg i strävan efter 

en hållbar utveckling. Vi vill säkerställa en balans mellan de olika områdena och 

hur de kan fungera tillsammans för att uppnå bästa resultat, utan att äventyra 

åtagandet om ett mer hållbart samhälle. 
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Offentligt finansierade tjänster – strategisk satsning under 2021–2022 

Konkurrensverket kommer de närmaste åren särskilt uppmärksamma offentligt 

finansierade marknader där privata bolag och offentliga aktörer agerar och 

konkurrerar med varandra. Sådana marknader kan exempelvis vara äldre-

boenden, skolor, arbetsförmedling, sjuk- och tandvård samt hemtjänst. Gemen-

samt för offentligt finansierade tjänster är att den som nyttjar tjänsten inte betalar 

hela kostnaden. På vissa av marknaderna är det brukaren som väljer leverantör i 

ett valfrihetssystem och på vissa är det den som finansierar som har upphandlat 

en leverantör. Detta reser frågor om hur marknaderna fungerar och när kon-

kurrens på marknaden respektive konkurrens om marknaden är mest effektivt. 

Tillsammans utgör marknaderna väsentliga poster i såväl kommuners som 

statliga myndigheters budgetar, och samtidigt är marknaderna satta under press. 

Ett flertal studier har genom åren pekat på kommande och omfattande kostnads-

ökningar och att dessa inte kommer att kunna matchas av offentlig finansiering, 

bland annat eftersom färre ska försörja fler i framtiden. Det är därför av vikt att en 

effektiv konkurrens och upphandling inom marknaderna bidrar till ökad effek-

tivitet. Genom att bygga kunskap om konkurrens- och upphandlingsfrågor som är 

kopplade till dessa stora och samhällsviktiga områden kommer Konkurrensverket 

att förbättra förutsättningarna att bedriva såväl en effektiv tillsyn som en träff-

säker kommunikation. 

Planerade investeringar under 2021–2023 

Konkurrensverket har identifierat följande behov av väsentliga investeringar 

under åren 2021–2023: 

• Ny webbplats 

Under våren 2021 lanserar Konkurrensverket en ny webbplats. På den nya 

webbplatsen blir det bland annat lättare att tipsa oss och ta del av våra 

ärenden och beslut. Webbplatsens besökare kan snabbt och lätt ta del av 

information om lagar och regler, men även fördjupa sig och läsa mer ingå-

ende om ett specifikt ämne inom konkurrens- eller upphandlingsområdet. 

Utvecklingen av Konkurrensverkets webbplats är en del av ett digitalise-

ringsarbete som pågår på myndigheten. 

• Nytt ärendehanteringssystem 

Konkurrensverkets behöver ersätta nuvarande diarie- och ärendehanterings-

system med ett modernt digitalt system som bland annat medger effektivare 

hantering av handlingar och bättre sökbarhet. Systemet ska uppfylla de rätts-

liga krav på ärendehantering och diarium som ställs på en svensk myndig-

het. Konkurrensverket efterfrågar därför en standardprodukt som är 

anpassad för att användas av svenska myndigheter. Inköpet är planerat att 

genomföras genom förnyad konkurrensutsättning med hänvisning till det 

statliga ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar dnr 

23.3-5562-17. Avropsförfrågan skickades ut i december 2020. 
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