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Uppdrag om innovationsledarlyft för beslutsfattare för ökad förmåga att 
bedriva innovationsarbete i offentlig verksamhet 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att 
enligt vad som närmare anges under rubriken Uppdraget ta fram och 
genomföra insatser för ett innovationsledarlyft för ökad förmåga att 
bedriva innovationsarbete och att efterfråga innovationer i offentlig 
verksamhet. Syfte med uppdraget är att stärka insatserna för en 
ekonomisk, social och miljömässigt god samhällsutveckling med ett 
konkurrenskraftigt näringsliv. 

Uppdraget bör utföras i samarbete med Sveriges Kommuner och 
Landsting. Vidare ska Vinnova vid genomförandet av uppdraget samråda 
med andra berörda aktörer, såsom exempelvis näringsliv, Statens 
energimyndighet, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning 
för medicinsk utvärdering och andra relevanta myndigheter, statliga 
bolag och aktörer. När innovationsupphandling berörs ska samråd ske 
med Konkurrensverket. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 5 
december 2016. 

Uppdraget 

Insatserna ska stimulera och underlätta komplexa innovationsprocesser i 
offentliga verksamheter genom att öka kunskapen om och förmågan att 
leda ett systematiskt arbete med innovation, genom att stimulera, 
efterfråga och införa hållbara innovativa lösningar. Därmed kan 
offentliga verksamheter bidra till att möta samhällsutmaningar och 
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samtidigt kan en större marknad skapas för idéburna organisationer och 
näringslivet, särskilt små och medelstora företag. 
Vinnova ska, för att främja ett strategiskt ledarskap, ta fram ett underlag 
som visar hur innovationsarbete kan bedrivas, i form av exempelvis 
informationsmaterial, vägledningar, metodstöd, lärande exempel, 
erfarenhetsutbyte och utbildningar. Underlaget ska beakta jämställdhet i 
tillämpliga delar och ska kunna användas som stöd för beslutsfattare och 
chefer i offentlig sektor och offentligt ägda bolag som vill göra 
behovsinventeringar och öka verksamhetens innovations förmåga. 
Insatserna ska primärt vända sig till chefstjänstemän och beslutsfattare 
på politisk nivå i kommuner, landsting och på regional nivå och till 
chefstjänstemän inom myndigheter och offentligt ägda bolag. 

Insatserna bör löpande följas upp och redovisningen bör innehålla en 
rekommendation av vilka insatser som förväntas ge bäst effekt. 

Skälen för regeringens beslut 

Det finns behov av att arbeta med innovation inom all offentlig 
verksamhet. Behovet av och efterfrågan på kunskap om systematiskt 
innovationsarbete i samverkan med personal, medborgare, forskare och 
företag är stort. Genom att erbjuda regionala och lokala politiska ledare, 
beslutsfattare i offentligt ägda bolag och andra offentliga 
befattningshavare tillgång till metoder för och exempel på hur man 
systematiskt och långsiktigt kan arbeta med innovation inom ramen för 
sitt verksamhetsområde, gynnas såväl de offentliga verksamheterna som 
näringslivet. Därigenom underlättas också arbetet med att snabbare 
sprida och tillämpa forskningsresultat, nya arbetssätt och innovativ 
teknik, som bidrar till hållbar tillväxt och nytta för hela samhället. 

Den offentliga konsumtionen uppskattas till att omfatta cirka 998 
miljarder kronor 2013 enligt Statistiska centralbyrån. I kraft av de stora 
volymerna kan offentlig efterfrågan driva fram nyskapande samt socialt 
och ekologiskt hållbara lösningar från näringslivet, vilket stimulerar 
tillväxt och global konkurrenskraft. Genom att vara en kompetent 
beställare och efterfråga nya lösningar kan offentliga verksamheter och 
bolag både skapa samhällsnytta inom offentlig service och stimulera 
innovation i näringslivet. Nya lösningar kan medföra att företag 
utvecklar sina utbud och på så sätt närmar sig nya marknader, vilket i 
förlängningen kan leda till en omställning till resurseffektiv och hållbar 
konsumtion och produktion samt en ökad ekonomisk, socialt och 
ekologiskt hållbar tillväxt. 

När det gäller miljödimensionen bör generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen vara en naturlig utgångspunkt. 
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Regeringen fattade under 2012 beslut om strategin Med medborgaren i 
centrum - regeringens strategi för en digitalt samverkande 
statsförvaltning. I strategin anges att ett mål för arbetet med 
gemensamma digitala tjänster är en öppnare förvaltning som stöttar 
innovation och delaktighet. 

Uppdraget ingår i genomförandet av den nationella innovationsstrategin. 
I denna framhålls vikten av att utveckla offentliga aktörers kompetens, 
metoder och nätverk för ökad tillämpning av innovationsupphandling, 
inklusive funktions- eller prestandabaserade innovationstävlingar. 
Uppdraget är också en fortsättning på det arbete som Vinnova redan har 
etablerat för att stödja innovationskraften i offentlig verksamhet, liksom 
på det regeringsuppdrag som myndigheten fick i maj 2013 (dnr 
N2013/2668/FIN) med fokus på incitamentsmodeller och 
ersättningssystem som främjar innovation. 

På regeringens vägnar 

Kopia till 

Finansdepartementet/BA 
Försvarsdepartementet 
Justitiedepartementet/L3 
Landsbyggsdepartementet 
Miljödepartementet/MM 
Näringsdepartementet/ MK, ENT, TE, RT, E och AS 
Socialdepartementet/SFÖ och RU 
Statsrådsberedningen/SAM 
Utbildningsdepartementet/JÄM 
Utrikesdepartementet/FIM 
Konkurrensverket 
Statens energimyndighet 
Naturvårdsverket 
Läkemedelsverket 

Lena Svendsen 
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Socialstyrelsen 
Samtliga länsstyrelser 
Samtliga landsting 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Svenskt Näringsliv 
Företagarna 
ASSET - Föreningen Svensk Miljöteknik 
Ekonomistyrningsverket 
Statskontoret 


