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Regeringen uppdrar åt Upphandlingsmyndigheten att i enlighet med vad som 

under rubriken Närmare om uppdraget främja innovationsupphandling 

genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till 

beställare. 

Upphandlingsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda högst 

2 miljoner kronor under 2017 och 2 miljoner kronor under 2018. 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. 

Rekvisitionen för 2017 års medel ska vara inlämnad senast den 1 december 

2017 och rekvisitionen för 2018 års medel ska vara inlämnad senast den 1 

december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till 

Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781 senast den 31 mars 2019. 

Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta beslut 

diarienummer. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 24 

Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., anslagsposten 

1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet. 

Slutredovisning av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas till 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019. En 

uppföljning av resultaten i förhållande till uppdragets målsättning ska ingå i 

slutredovisningen. En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) senast den 27 april 2018. Vid delrapporteringen ska 

även en ekonomisk redovisning av föregående års medel lämnas. 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-411 36 16 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se



Bakgrund 

Det offentliga kan på olika sätt driva på innovationsprocesser. Offentlig 

upphandling är ett verktyg som kan bidra till samhällsutveckling och ökad 

konkurrenskraft i bredare mening, men som också kan verka som drivkraft 

för förnyelse och en hållbar utveckling av näringslivet. Den offentliga 

sektorn upphandlar varor och tjänster för omkring 634 miljarder kronor 

varje år. Som kvalificerad och aktiv beställare kan det offentliga stimulera 

efterfrågan på nya och innovativa lösningar från näringslivet, samt bidra till 

att innovativa företag får de första viktiga beställningarna. Innovations

upphandling kan också bidra till att etablera öppna testbäddar i offentliga 

miljöer som kan användas av näringslivet för att lösa samhällsutmaningar, 

såsom klimatförändringar, urbanisering och en åldrande befolkning. 

Den 30 juni 2016 lanserade regeringen Nationella upphandlingsstrategin. 

Syftet med strategin är att stimulera myndigheter och andra upphandlande 

enheter att använda upphandling som ett verktyg för att åstadkomma 

positiva effekter i den egna verksamheten och i samhället i stort. Det kan till 

exempel handla om att stimulera innovation och utveckling av nya lösningar. 

I Nationella upphandlingsstrategin uppmanar regeringen upphandlande 

myndigheter och enheter att göra innovationsupphandling till en del av sin 

verksamhetsutveckling bl.a. genom att ta hjälp av de initiativ och hjälpmedel 

som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. 

Den 21 januari 2016 fastställde regeringen Smart industri - en 

nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka 

företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Att öka 

innovationsupphandling ingår i strategin. I handlingsplanen för Smart 

industri aviserar regeringen en satsning för att främja innovations

upphandling genom stöd till beställargrupper som samlas kring ett 

gemensamt behov där innovativa lösningar från små och stora 

industriföretag och industrinära tjänsteföretag kan bidra. Det skulle kunna 

handla om att samla beställare från tex. kommuner, landsting och 

myndigheter som har gemensamma behov av att upphandla lösningar inom 

transport, hälso- och sjukvård eller samhällsbyggande. 
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Närmare om uppdraget 

Upphandlingsmyndigheten ska under 2017 och 2018 främja användningen 

av innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper. 

Beställargrupperna ska bestå av upphandlande myndigheter på nationell, 

regional och lokal nivå med ett gemensamt behov av innovativa lösningar. 

Syftet är att Upphandlingsmyndigheten ska skapa ett forum för kunskaps

och erfarenhetsutbyte där styrkan i det gemensamt identifierade behovet 

bättre kan tas tillvara. 

Beställargrupperna bör samlas kring områden/ teman där små och stora 

industriföretag, industrinära tjänsteföretag och innovativa unga företag inom 

olika teknikområden kan bidra med innovation och utveckling för att 

tillgodose behoven. De centrala samhällutmaningar som är utpekade i 

regeringens fem strategiska samverkansprogram kan vara en vägledning i val 

av område/tema. Genom att främja en samlad efterfrågan av 

utvecklingsbehov kan användningen av innovationsupphandling öka. 

Upphandlingsmyndighetens roll är att facilitera kontakterna såväl mellan de 

upphandlande myndigheterna och enheterna som mellan dessa och 

företagen. 

I uppdraget ingår också att sprida lärdomar från arbetet med 

beställargrupper till relevanta mottagare. Genom uppdraget ges 

Upphandlingsmyndigheten också bättre förutsättningar att identifiera 

fortsatta utvecklingsområden. 

Uppdraget bör bygga på den överenskommelse om samverkan som finns 

mellan Upphandlingsmyndigheten och Verket för innovationssystem 

(Vinnova) om innovationsupphandling och lärdomar bör dras av de insatser 

som redan har genomförts inom ramen för överenskommelsen. 

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Vinnova och RISE Research 

Institutes of Sweden AB. Att ha en nära dialog med beställarna är centralt 

för uppdragets genomförande. Upphandlingsmyndigheten ska därför 

samråda med Sveriges Kommuner och Landsting och relevanta offentliga 

beställare. Upphandlingsmyndigheten ska även samråda med Tillväxtverket, 

branschorganisationer och nära koordinera med aktörerna i regeringens fem 

strategiska samverkansprogram. 
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Upphandlingsmyndigheten ska samråda med Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), i syfte att 
möjliggöra utvärdering av uppdraget samt förse Tillväxtanalys med 
utvärderingsunderlag. 

På regeringens vägnar 

MikaelI)amberg 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM och INRÅD 
U trikesdepartementet/FH 
Finansdepartementet/BA och OU 
U tbildningsdepartementet/F 
Miljö- och energidepartementet/MM och HIE 
Näringsdepartementet/IFK, RTS, KSR, FF och AS 
Kammarkollegiet 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Statens energimyndighet 
Tillväxtverket 
Verket för innovationssystem 
RISE Research Institutes of Sweden AB 
Sveriges Kommuner och Landsting 
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