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Innovationsupphandling för bättre samhällsservice
Upphandling enligt LOU och LUF kan inom vissa områden bli trubbig och tandlös men framför allt
skadlig för näringslivet vilket det tydligt visat sig i Regionen Gävleborgs upphandling av Taxi både i
Gävle och i Ljusdal.
De stora anbudsprocesserna gör att det på många håll försvårar för de lokala entreprenörerna att lämna
in anbud inom vissa områden. Detta gäller framför allt inom entreprenad, transporter och andra
områden som kräver kapitalintensiva investeringar. Konsekvensen blir att det på mindre orter blir
längre och längre till vissa tjänster, som t.ex. transport och sjukvård.
Nya metoder inom upphandling "En effektiv upphandlingsorganisation" bör vara en kombination av
affärer och juridik där regelverket alltid skall efterlevas men det goda syftet och den goda affären
prioriteras. Det gäller att välja upphandlingsform inom varje område och dessa skall tjäna sina
medborgare och ge mest valuta för våra gemensamma skattemedel.
Efter den senaste Taxiupphandlingen som gjorts i Region Gävleborg och som har blivit misslyckad
vill Liberalerna att Region Gävleborg ska se innovationsupphandling som en lösning på upphandling
av bland annat Taxi så att våra lokala entreprenörer kan lämna in anbud och hitta den bästa lösningen
samt att vi konkurrensutsätter marknaden och får de lokala företagen aktiva i processen.
Innovationsupphandling innebär att efterfrågan från offentliga myndigheter och organisationer
används för att driva fram innovationer. Inom ramen för innovationsupphandling definieras
innovationer som något nyskapande av samhällelig eller ekonomisk betydelse, såsom produkter,
processer eller tjänster. Med hjälp av innovationsupphandling kan den offentliga sektorn i dialog med
företag skapa tillgång till produkter, tjänster och lösningar som bättre svarar mot offentliga behov.
Innovationsupphandling kan bidra till förnyelse av offentliga verksamheter samt utveckla och höja
kvaliteten.
Det gäller att hitta metodiken för varje innovationsupphandling och utforma aktuell beskrivning av
problemet och ta stöd av den forskning som finns från fristående experter, upphandlingsmyndighet och
etablerade kanaler för upphandlingsstöd. Det gäller att våga utmana. Om man märker att tjänster på
mindre orter utarmas skall man snabbt tillsätta en expertgrupp med upphandlingsmomentet som
prioriterad åtgärd. Här måste man vara en nytänkare och våga ta in extern expertis och agera
omedelbart och snabbt. Det är på tjänstekvalitet som förtroende och förvaltning grundas.

Yrkande
Att Region Gävleborg i ökad utsträckning använder sig av innovationsupphandlingar vid upphandling
av bland annat Taxi så att våra lokala entreprenörer kan lämna in anbud och hitta den bästa lösningen
samt att vi konkurrensutsätter marknaden och får de lokala företagen aktiva i processen.
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