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Remiss – Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) Ert 
diarienummer Fi2018/02531/OU 

 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. 
 
Tillvä xtverket här i uppdräg ätt stö djä utvecklingen äv söciält fö retägände öch söciält 
entreprenö rskäp.  
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Sammanfattning 
Utifrä n uppdräget ätt stö djä utvecklingen äv söciält fö retägände öch söciält entrepre-
nö rskäp ser vi ätt det i utredningen finns fö rsläg söm ä r pösitivä fö r söciälä fö retäg öch 
entreprenö rer. Utredningen lyfter exempelvis ätt ö käde mö jligheter till direktupphänd-
ling äv söciälä tjä nster öch ändrä sä rskildä tjä nsternä bedö ms kunnä underlä ttä fö r lö-
kälä, smä  fö retäg öch ide burnä örgänisätiöner ätt deltä i upphändlingärnä öch erhä llä 
könträkt. Vi skulle ö nskä ätt det fö rtydligädes ätt det ä ven innefättär kätegörin söciälä 
fö retäg öch entreprenö rer. Sämmä säk gä ller nä r det kömmer till fö rsläget ätt lägstift-
ningen skä mö jliggö rä fö r de upphändlände myndigheternä öch enheternä ätt tä sträte-
gisk hä nsyn fö r ätt uppnä  ändrä sämhä lleligä mä l, söm ätt vä rnä öm miljö n, tä söciälä 
hä nsyn sämt ätt underlä ttä fö r ide buren sektör öch smä  öch medelstörä fö retäg, ätt 
deltä i öffentligä upphändlingär. Ä ven hä r vöre det brä med fö rtydligä ätt det öcksä  in-
kluderär söciälä fö retäg.  
 
Utredningens fö rsläg gä r i linje med "Regeringens strätegi fö r söciälä fö retäg – ett hä ll-
bärt sämhä lle genöm söciält fö retägände öch söciäl innövätiön" söm bländ ännät syftär 
till ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r det öffentligä ätt upphändlä äv öch sämärbetä 
med söciälä fö retäg öch söciälä entreprenö rer. 

Inga övriga synpunkter 
 
Tillvä xtverket här ingä ö vrigä synpunkter pä  betä nkändet 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. I händlä ggningen här 
Cärin Perssön deltägit. Helenä Nyberg Brehnförs här värit fö redrägände. 
  

 

 

Godkänd av Tim Brooks
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