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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 oktober 2013
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 117

Motion om innovationsvänlig upphandling
LTV 121300

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion att Landstinget Västmanland prövar
möjligheten med innovationsvänlig upphandling.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF § 8 b).
Landstingsstyrelsens yttrande
Definitionen av en innovationsvänlig upphandling är enligt Kammarkollegiet att en
upphandlande myndighet är öppen för, och tar tillvara, leverantörers idéer om
förnyelse. Det kan åstadkommas genom att aktivt beakta att det på marknaden kan
finnas varor och tjänster baserade på innovationer eller som är så utvecklade att de
vid upphandling kan utgöra ett alternativ till etablerade produkter. Den viktigaste
faktorn för att lyckas med innovationsvänliga upphandlingar är enligt Kammarkollegiet att den upphandlande myndigheten skapar goda förutsättningar genom att
ta ett strategiskt helhetsgrepp om upphandlingsfrågor, att bredda och fördjupa
upphandlingskompetensen och att dra nytta av samverkan.
Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland har sedan 2011 en gemensam
upphandlingsorganisation. Syftet med sammanslagningen är att öka möjligheterna till
samordning av inköp och upphandlingar och att skapa en effektivare organisation
med större förhandlingskraft och minskat dubbelarbete. Den gemensamma
upphandlingsenheten är för närvarande inne i en stor förändringsprocess där ett av
målen är få till stånd en gemensam styrning för upphandling och inköp och att
etablera ett strategiskt inköpsarbete. Ett av perspektiven avser strategi och styrning.
Där handlar det om att ta fram en handlingsplan för landstingen avseende strategi
för inköp och upphandlingsarbete på kort och medellång sikt. Detta pågående
förändringsarbete ligger väl i linje med vad Kammarkollegiet framhåller som den
viktigaste faktorn för att lyckas med innovationsvänliga upphandlingar.
Innovationsupphandling är inte någon upphandlingsform. Det handlar mycket om det
strategiska arbetet inför en upphandling där man undersöker vad marknaden har att
erbjuda. Det kan handla om att till exempel genomföra hearings eller om att göra
fördjupade marknadsundersökningar inför en upphandling. För upphandlingsenheten
är det viktigt att komma in i ett tidigt skede i upphandlingsprocessen. För att lyckas
med detta har en ny funktion, kategoriledare, skapats. Kategoriledarna har till uppgift
att fånga in önskemål och synpunkter från landstingets verksamheter. Detta kan
göras till exempel genom att ta del av verksamhets- och förvaltningsplaner eller
investeringsäskanden.
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Landstingsstyrelsen beslutade 2013-05-29 § 133 att godkänna en ny strategi för
forskning, innovation och utveckling inom Landstinget Västmanland. I strategin pekas
på dels vikten av att nyttja befintliga strukturer, till exempel innovationsslussen, dels
vikten av ett utökat samarbetet med högskolor, universitet och innovationsfrämjande organisationer. Strategin är välkommen, och den gemensamma upphandlingsenheten kommer att undersöka möjligheten att utveckla samverkansformerna med
dessa strukturer.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

bifalla motionen.
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