En hållbar upphandling för en hållbar utveckling
Verksamhetsplan 2018
Vårt uppdrag

Vår strategi

Sveriges regioner och landsting ansvarar för
att alla invånare har tillgång till en god och
väl fungerande hälso- och sjukvård,
tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt
att bedriva en verksamhet så att den också
främjar en hållbar utveckling. I enlighet
med det ska vi verka för att de varor och
tjänster som köps in är producerade under
hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Att förhindra och begränsa de sociala
och miljömässiga riskerna i
leveranskedjorna vid upphandling av
varor och tjänster.

… uppnår vi genom
Uppföljning och kontroll
Samverkan, dialog och utveckling
Intern kapacitetsutveckling
Kommunikation

Vårt uppdrag omfattar
Att följa upp och verka för att mänskliga
rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och
anti-korruption efterlevs i leveranskedjorna
Att nationellt driva, utveckla och samordna
verksamhetsstödjande processer för
hållbar upphandling
Att vara ett nationellt stöd för
uppföljningar och revisioner
Att tillhandahålla expertkunskap

Vår verksamhetsidé
Våra resurser – personal och ekonomi
En nationell organisation finns med
ansvariga personer vid respektive
landsting och region. Organisationen
består av en styrgrupp, ett nationellt
kansli, en expertgrupp samt
kontaktpersoner vid varje landsting.
www.hållbarupphandling.se

Budget 4 miljoner kronor, fördelade
enligt följande:

Uppföljning & kontroll
Samverkan &
kapacitetsbyggande
Intern kapacitetutveckling
Kommunikation
Lön
OH

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

SAMVERKAN OCH UTVECKLING

INTERNA RESURSER OCH
KOMPETENS

KOMMUNIKATION

Att förhindra och begränsa de sociala och
miljömässiga riskerna i leverantörskedjorna

Att leverantörerna aktivt tar ansvar för
risker och möjligheter i sina
leverantörskedjor och därmed bidra till en
hållbar utveckling

Att hållbar upphandling är förankrat och
resurssatt på alla nivåer i landsting och
regioner

Att våra intressenter känner till, ser positivt
på och delar det nationella arbetet som
bedrivs inom landsting och regioner för att
bidra till en hållbar upphandling

Målområden

Långsiktiga mål

•
•

Mål 2018
•
•
•
•

Aktiviteter 2018

•
•
•
•
•

Att genomföra uppföljningar och
revisioner inom samtliga riskområden.
Att uppdatera de långsiktiga planerna
och strategierna för de prioriterade
riskområdena .
Att planerna omfattar miljö.
Att utvärdera befintliga riskområden.
Utveckla de strategiska samarbetena

•

Avtalsuppföljningar ska genomföras i
enlighet med handlingsplanerna för
region A-H
Uppdatera riskanalyser
Utreda och samordna hållbar
upphandling inom kollektivtrafik och
bygg
Utreda risker vid logistik och transport
Samordna och ta del av uppföljningar
med SKL och Sykehusinnkjöp
Att utveckla enhetliga
bedömningskriterier vid uppföljning

•

•
•

Att öka leverantörernas kunskap om
risker och möjligheter i de prioriterade
riskområdena.
Att leverantörer aktivt verkar för
hållbara leveranskedjor.
Att utveckla mätbara nytto- och
effektmål.

Genomföra informationsträffar
angående de sociala kontraktsvillkoren
• Bedriva bransch- och leverantörsdialoger i
enlighet med handlingsplanerna.
• Delta i expertgrupper/referensgrupper (ex
Upphandlingsmyndigheten,
Hållbarhetskollen)
• Fortsatt Roadshow med SKL Kommentus

•

Att öka den interna kunskapen och
medvetenheten om hållbar
upphandling.
Att hållbar upphandling ses som en
integrerad del av
kategoristyrningsarbetet.

•

• Utveckla de interna processerna och
rutinerna (intern vägledning).
• Genomföra workshops i samtliga landsting
och regioner ang. kontraktsvillkoren.
• Implementera anti-korruptionsstrategi
• Utveckla riktlinjer för avvikelsehantering
• Det nya uppföljningsverktyget testas och
sjösätts
• Extern genomlysning av intern process för
hållbar upphandling
• Säkra att de sociala kontraktsvillkoren
läggs med i avtalen.
• Utveckla arbetssätt för riskanalyser.
• Det nationella kansliet formaliseras
• Det nationella kansliet förstärks med
miljökompetens.

•

•

•

•
•
•
•
•

Att informationen om det nationella
arbetet blir mer transparent och
lättillgängligt för såväl leverantörer som
upphandlare.
Att besöksfrekvensen på webbsidan ska
öka.

Att kommunicera de interna
processerna och rutinerna till samtliga
landsting och regioner.
Kommunikation på engelska
Minst två blogginlägg/vecka
Utveckla en webb-utbildning
Utveckla ett nedladdningsbart
informationsblad.
Kommunicera ny miljösamordning.

