Till kommunfullmäktige

i Sundsvalls kommun den 31 mars

2014

Motion om Strategisk upphandling
Förslag till beslut
Vi föreslår fullmäktige

besluta:

Att

utreda ett införande aven nämnd med ansvar för
strategisk upphandling.

Att

utreda ett införande av samordnad
varudistributio n.

Att

att båda utredningarna tillställs
kommunfullmäktige
för ställningstagande

om

beslut om införande aven nämnd med ansvar för
strategisk upphandling och ett införande av
samordnad varudistribution.

Med strategisk upphandling

kan vi ställa om vårt samhälle mot en hållbar

utveckling och utveckla vårt lokala r ärtngsliv.
Hos de flesta myndigheter ses inköpen som en stödfunktion och diskuteras sällan
på ledningsnivå. Ändå är det som upphandlas ofta själva kärnan i välfärden. Det
rör sig från allt från snöskottning till den mat sam serveras på våra äldreboenden
och skolor.
Centerpartiet

Sundsvall villlyfta

den offentliga

upphandlingen

till en strategisk

nivå och använda det sam ett verktyg för att främja den lokala utvecklingen. Det
finns många goda exempel på kommuner - som Värnamo kommun - där man har
inrättat en särskild nämnd med ansvar för upphandlingsfrågor.
Vi tror att på den offentliga upphandlingens möjligheter att bidra tillolika
samhällspolitiska mål, sam hänsyn till miljö och klimat, en socia It ansvarsfull
utveckling genom sociala klausuler samt ett förbättrat

lokalt näringslivsklimat.

Med en tydligare politisk styrning av den kommunala upphandlingen vill
Centerpartiet möjliggöra även för srnå, lokala aktörer att leverera varor och
tjänster till det offentliga. Kortare upphandlingar med rimligare krav möjliggör en
utveckling av det lokala näringslivet Politiskt uppsatta mål för mer ekologiskt och
lokalproducerad mat driver på utvecklingen.
Centerpartiet föreslår att er, ny nämnd med ansvar för strategisk upphandling
bildas, som i kombination med politiska mål - exempelvis att öka andelen
lokalproducerad mat inom det offentliga
utveckla Sundsvalls lokala näringsliv.

kökets produktion

- ska bidra till att

Centerpartiet vill därför införa en samordnad varudistribution enligt den modell
sam används i Skåne av exempelvis Ystad, där kommunen har en egen
distributionscentraloch
sätter villkoren för transporterna i en separat
upphandling, vilket främjar vårt lokala näringsliv, gör att vi kan få in mer
lokalproducerat

samtidigt sam det ökar konkurrensen för de stora leverantörerna.

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
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