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Betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56)  
Dnr N2010/6152/FIN 
Landstinget i Jönköpings län vill lämna följande yttrande avseende betänkandet 
Innovationsupphandling (SOU 2010:56). 

Sammanfattning 
Landstingets allmänna omdöme är att betänkandet har en bra ambitionsnivå  
och målsättning i att skapa förutsättningar för innovationer inom offentlig 
upphandling. 
 
Landstinget vill dock föra fram följande synpunkter: 

Lagstiftning 
Inom LOU  finns idag möjligheter till innovationsfrämjande upphandlingar.  
Vi är därför tveksamma till mervärdet av en hårdare reglering inom området. 
Avgörande för en utveckling i en riktning som stödjer innovationer är om 
respektive landsting anser det som strategiskt viktigt och är beredda att öka 
samarbetet med andra landsting för att skapa intressanta volymer för företagen i 
samband med att innovativa lösningar efterfrågas. 
 
I det fall man väljer den föreslagna lösningen med förkommersiella upphandlingar 
måste lagstiftningen underlätta detta arbete genom att i största möjliga mån 
minska utrymmet för överprövningar. Möjligheten till överprövningar får inte 
användas som ett instrument som försvårar de affärsmässiga förutsättningarna. 
 

Förutsättningar 
Betänkandets förslag att tillsätta en tidsbegränsad delegation som tittar på hur man 
kan bygga upp bättre institutionella och kunskapsmässiga förutsättningar för 
innovationer inom hälso- och sjukvårdsområdet i syfte att få en mer nationell 
sammanhållen innovationspolitik anser vi vara bra. Det kan ge en mer 
övergripande syn på hur vården kan utvecklas.  
Inom vilka områden vi vill söka innovationer och i vilket syfte? Bättre vård till 
färre pengar - men hur? Mer dyr spetsteknologi? Vilka patienter/sjukdomar skall 
prioriteras? 
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Miljöperspektiv 
Ur ett miljöperspektiv ser vi innovationsupphandling som positivt. Ett sätt att 
komma längre när man genom miljökrav rensat branschen från det sämsta och de 
”lättare” miljökraven blivit mer norm men grundläggande miljöproblem ändå 
kvarstår och miljöproblemet kräver ett nytt sätt att tänka.  
 
Vanliga miljökrav i upphandlingarna kan svårligen formuleras i detta syfte utan 
att diskriminera för mycket. Det leder till mer konservativa lösningar t.ex. byte av 
ett farligt ingående ämne till ett annat ofta lika farligt men mer okänt ämne istället 
för materialbyte eller ny teknisk lösning. 
 
Vi anser att denna utveckling med fördel kan hanteras av en sammanhållande 
enhet med specialkompetens på området, t.ex. en Inköpscentral. 
 
LANDSTINGSSTYRELSEN  
 
 
Peranders Johansson     Agneta Jansmyr 
Landstingsstyrelsens ordförande  Landstingsdirektör  
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