1 (3)
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-11-17

Handläggare:
Viktoria Skog

Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet Innovationsupphandling
(SOU 2010:56)
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har berett Stockholms läns landsting tillfälle att
lämna synpunkter på betänkandet Innovationsupphandling.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som remissyttrande till Näringsdepartementet överlämna detta
tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Utredningen har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för offentlig
innovationsupphandling i Sverige samt lämna förslag till åtgärder för att
öka tillämpningen av innovationsupphandling. Utredningen anser att den
viktigaste aspekten är att i princip all offentlig upphandling bör bli
innovationsvänlig. En lagändring i LOU, LUF respektive LOV föreslås med
innebörden att upphandlande myndigheter och enheter bör ta
innovationshänsyn om upphandlingens art motiverar detta.
I utredningens direktiv har innovationsupphandling beskrivits som
upphandling av i förväg okända lösningar på ett definierat problem eller
behov för vilka det ibland ännu inte har etablerats någon marknad.
Utredningen konstaterar att innovationsupphandling i dag sker i mycket
begränsad omfattning och föreslår att Sverige bör införa förkommersiell
upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster. Vid förkommersiell
upphandling kan en myndighet inom ramen för uppdraget finansiera
utvecklingen av en produkt fram till kommersialisering. Utredningen
föreslår att det införs en ny upphandlingslag, lag om förkommersiell
upphandling. Lagen är tänkt att vara ett frivilligt verktyg för de
upphandlande myndigheter eller enheter som vill upphandla forsknings-

LS 1010-0758

2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-11-17

och utvecklingstjänster. Om en upphandlande myndighet eller enhet vill
upphandla en forsknings- och utvecklingstjänst i konkurrens, utan att
komma i konflikt med statsstödsbestämmelserna eller de grundläggande
principerna enligt EU-rätten är lagen tillämplig.
Utredningen anser att det finns potential för innovationsupphandlingar
inom främst tre stora områden; infrastruktur, hälso- och sjukvård och
miljö. Vidare konstateras att Sverige saknar en nationell sammanhållen
innovations- och innovationsupphandlingspolitik inom hälso- och
sjukvårdsområdet som kan bidra till erfarenhetsutbyte och utvärderingar av
innovationer och innovationsupphandlingar i vården. Utredningen föreslår
därför att en tidsbegränsad delegation inrättas för att föreslå och bygga upp
bättre institutionella och kunskapsmässiga förutsättningar för innovationer
och innovationsupphandling inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Delegationen bör bestå av representanter för landstingen, SKL,
medicinsktekniska företag, universitet/högskola och staten.
Överväganden
Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag. Det är positivt att initiativ
tas i syfte att öka tillämpningen av innovationsupphandling. Den föreslagna
lagen om förkommersiell upphandling är frivillig att tillämpa. Lagen är
tänkt att underlätta möjligheter att medverka i FoU-projekt och även att
underlätta möjligheter att anskaffa en vara eller tjänst som behövs men inte
finns på marknaden. Förvaltningen är positiv till detta. Lagtexten behöver
dock ses över grundligt i det fortsatta utredningsarbetet. I vissa
bestämmelser finns ofullständiga ord och i andra bestämmelser har ord
fallit bort. Även andra ändringar måste göras. I 19 § i den föreslagna lagen
är hänvisningarna till andra paragrafer i lagen felaktiga.
Miljökonsekvenser av beslutet
Inga konsekvenser att beakta.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Anne Rundquist
Chefsjurist
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Beslutsunderlag
1. Sammanfattning av SOU 2010:56
2. Författningsförslag
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