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Remissyttrande över betänkandet “Innovativa processer”
(SOU 2003:90)
Ärendet
I juli 2002 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå hur
kommuner och landsting systematiskt kan utveckla utnyttjandet av FoU och
annan kunskap för att förnya och förbättra den egna verksamheten. I
uppdraget låg även att överväga hur FoU inom kommuner och landsting kan
utvecklas i samverkan med statliga organ samt hur kommuners och
landstings roller i utvecklingen av lokala och regional innovationssystem
kan stärkas.
Utredningen överlämnade sitt betänkande ”Innovativa processer” till
regeringen i oktober 2003. Betänkandet har remitterats till ca 150
remissinstanser, varav Stockholms läns landsting är en.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Förvaltningens synpunkter
Utredningen ger fem förslag för hur de innovativa processerna i samhället
kan stimuleras:
1. Inrätta ”Medborgarvärdesprogram” för skola, vård, omsorg och
infrastruktur med gemensam statlig och kommunal/landstingsfinansiering. Det handlar om att erbjuda möjlighet till
statlig finansiering om exempelvis landsting kan visa upp intressanta
förslag på innovativa utvecklingssatsningar jämte motfinansiering
till hälften.
Förvaltningen anser det angeläget att förnyelseprogram i den offentliga
sektorn stimuleras på olika sätt. En huvudfråga i sammanhanget är
finansieringen och därför ser förvaltningen positivt på den
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finansieringslösning som utredningen föreslår. Samtidigt finns anledning att
tänka över organiserandet av dessa program. Idag finns ett stort antal
institutioner som på olika sätt har till uppgift att stödja utvecklings- och
innovationsarbete inom såväl offentlig sektor som näringsliv och det kan
därför finnas skäl till att använda sig av en redan befintlig struktur än att
starta nya institutioner. En viktig aktör i utvecklingen av det regionala
näringslivet är ALMI, där landstinget tillsammans med staten är
huvudfinansiär. En möjlighet vore att bredda ALMI:s åtagande till att även
omfatta kommuner och landsting.
Utredningen föreslår bl a att prioritet bör ges åt förnyelseprogram som
”bedöms ha en tydlig tillväxtfrämjande roll för regionen eller kommunen”.
Det borde kunna omfattas av RTP-processen i respektive län eller inom
ramen för lokala utvecklingsprogram för näringslivet.
Det bör framhållas att generella tillföranden av medel till systemet är mer
betydelsefullt fö r att stimulera fram innovativa processer än satsningar av
tillfällig karaktär som riskerar medföra ryckighet i utvecklingsarbetet.
2. Etablera en erfarenhetsbank som ska bidra till att kommuner och
landsting i högre grad tillämpar de allra bästa arbetssätten (Best
Available Practice, BAT- metoder)
Att tillgodose behovet av effektiva och tillgängliga system för
erfarenhetsåterföring och lärande är generellt sätt angeläget. En del finns
redan idag men mycket behöver utvecklas. De bägge kommunförbunden
borde få i uppdrag att samordna utvecklingen av nya lärsystem för
kommuner och landsting.
3. Nya kompetenscentra i regionerna och två nya
grundforskningscentra med forskarskolor för
”kommundoktorander”.
Förvaltningen instämmer i utredningens förslag att stärka samarbetet mellan
kommun/landsting och högskola. FOS-programmet (Forskning om den
offentliga sektorn) bör vidga sitt fokus till innovation och utveckling.
Positivt är också utredningens förslag att i vissa doktorandprogram lägga in
20 % av verksamheten i exempelvis företag och offentlig förvaltning. En
viss osäkerhet råder dock kring vilken status dessa doktorander kommer att
få i det ordinarie högskole- och universitetssystemet, nationellt och
internationellt.
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4. En tredje meritportfölj (vid sidan av de vetenskapliga och
pedagogiska portföljerna) skapas för att uppvärdera samverkan som
meriterande faktor inom högskolevärlden.
Att samverkanskompetens lyfts fram i meritsammanhang jämte
vetenskapliga och pedagogiska meriter är positivt och har sitt stöd i
högskolornas uppdrag att samverka med det omgivande samhället.
5. ”Innovative Sweden Agency” bildas med uppdraget att rekrytera
handplockade utländska företag inom framtidsbranscher för
etablering i svenska kommuner.
Förslaget bör utredas vidare med beaktand e av de erfarenheter som vunnits
på området, t ex i den verksamhet som Business Arena Stockholm, BAS
bedriver. Dessutom finns redan Invest in Sweden Agency (ISA)med
närliggande uppdrag.
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