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INKÖPSPROCESSEN
De utredningar som genomförts av Public Partner angående framtida samverkan pekar på vikten av att kommunerna tar en mer
aktiv roll som beställare/kravställare för att skapa rätt förutsättningar för en gemensam upphandlingsorganisation.
Sedan 2 år tillbaka har Inköp Gävleborg och kommunerna tillsammans arbetat fram en strategisk och operativ inköpsprocess för att
tydliggöra roller och skapa förutsättningar för en ännu bättre samverkan och bra affärer. Denna har under sommaren antagits i nio
av tio kommuner och implementeras nu som arbetssätt. Inköpsprocessen, som tydligt visar vad kommunen behöver göra för att vara
en bra kravställare och beställare, möjliggör nu för kommunerna att ta en mer aktiv roll och tillsammans med Inköp Gävleborg
bedriva en framgångsrik upphandlingsorganisation.

UTBILDNINGAR
Under hösten 2017 och våren 2018 har vi på Inköp Gävleborg
genomfört ett trettiotal utbildnings- och informationsinsatser runt om hos
medlemskommunerna. Vi sätter ett stort värde på att komma ut och träffa såväl
beställare som leverantörer och ser tydligt behovet av att fortsätta sprida kunskap
och förståelse om varför vi inom offentlig sektor handlar på avtal och hur våra
upphandlingar fungerar.
Därför kommer vår nya utbildningsansvarige Sven-Arne Blixö, upphandlare,
tillsammans med Niklas Lindh, e-handel, och Emeli Ekblad, kommunikatör, att
fortsätta insatserna framåt. Vi strävar ständigt efter att förenkla det som för många
kan tyckas krångligt, men också efter att nå så många som möjligt. Därför kommer
vi, som ett komplement till våra utbildningar på plats att erbjuda ett antal tillfällen
där de som beställer ges möjlighet till kortare informationspass via Skype inom
såväl LOU som LUF.

KÖLISTA
Tack vare hårt arbete av våra medarbetare och det extra ägartillskott som samtliga medlemskommuner beviljat oss för att kunna
möta den ökade efterfrågan på upphandlingar (40%), är vi glada över att kölistan efter årsskiftet har minskat från fyrtio uppdrag till
tretton idag. Inom kort väntar vi ytterligare två medarbetare och ser därför goda förutsättningarna för att ytterligare minska listan
framåt.

NYA MEDARBETARE
Under hösten välkomnar vi dels vår kollega Sandra
Davidsson tillbaka efter hennes föräldraledighet.
Sandra kommer åter 1/9 och är kommunansvarig
för Ovanåkers kommun.
Vi har också glädjen att välkomna en ny
medarbetare, Johan Persson. Johan arbetar sedan
tidigare som upphandlare och börjar hos oss 1/10.

AKTUELLA UPPHANDLINGAR
Grus- och stenmaterial
Klottersanering
Färghandelsvaror
Förmånscyklar
Livsmedel
Hyra- och tvätt av arbetskläder
Bemanningstjänster
Kommunikationstjänster (PR, film, foto, webb m m)

