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Svar på motion - Innovationsupphandling för bättre
samhällsservice
I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L)


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.

Regionstyrelsen svarar:
Inköpsavdelningen har sedan 2018 arbetat utifrån en ny strategi som bygger på
fyra hörnstenar; Affärsmässighet, Hållbar leverantörsbas, Effektiv inköpsprocess
för alla och Marknads- och omvärldskunskap. Mål har satts i linje med den nya
strategin och överensstämmande med Regionens övriga mål, där hållbarhetsmålen
är en bärande del för inköpsorganisationen. Detta genomsyrar vår verksamhet att
inför upphandlingar och avtalsuppföljningar ta hänsyn till ekonomiska-,
miljömässiga-, och sociala faktorer som en bärande del i såväl kravställning som
utvärdering och uppföljning, där kunskapen om SME-företags möjligheter att
kunna delta i upphandlingar beaktas i varje enskild upphandlingsprocess. Arbetet
fortgår på ett bra sätt och målet har uppfyllts helt eller delvis.
Två exempel på upphandlingar genomförda under 2020/2021 där stort arbete lagts
på att titta över den framtida affären är Regionens upphandling av textilier inom
primär- och slutenvård där ekonomi och samtliga hållbarhetsparametrar varit i
fokus. Upphandlingen har gett möjlighet för ökad konkurrens genom ett
innovativt arbete med funktionskrav som möjliggör för SME-företag att delta. I
det andra exemplet i upphandling av Presentartiklar har vi tydligt jobbat med
SME-företag som kan leverera något unikt från vår region.
Parallellt med linjearbetet inom inköpsavdelningen så drivs även projektet
Upphandlingsdriven Hållbarhet ur ett Helhetsperspektiv med finansiering av
regionalutveckling och Tillväxtverket. Målet med projektet att vidare utveckla
processen runt upphandlingsarbetet för att göra goda affärer och säkerställa att
inköp är en strategisk resurs till Regionens utveckling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen anses besvarad.
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