Nyhetsbrev 8 juli 2014
Vad roligt att du vill följa vårt arbete!
Vi som arbetar inom Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i
offentlig upphandling är mycket glada för att du visat intresse för vårt
arbete. Ett regelrätt nyhetsbrev kommer att börja ges ut i samband med att
en hemsida lanseras efter sommaren. Med detta brev vill vi redan nu dela
med oss av lite av det som händer i projektet. Till höger finner du
kort bakgrundsinformation, nedan nyheter.
Trevlig sommar!

Upphandling ledde till rekryteringsmöte
Under våren vann Västsvensk Tidningsdistribution (VTD)
Upphandlingsbolagets upphandling av nytt ramavtal för
posttjänster, kategori Osorterad post. I upphandlingen
ställdes för första gången ett krav på social hänsyn enligt den
modell som tagits fram inom Göteborgs Stads pilotprojekt.
Detta angav att VTD skulle anställa ett antal långtidsarbetslösa personer ur de
i Stadens budget angivna prioriterade målgrupperna. Den 5 juni höll VTD
därför rekryteringsmöte med Västra Hisingens arbetsmarknadsverksamhet.
Läs mer om rekryteringsmötet i vårt reportage ”När offentlig upphandling
gör skillnad” via länken::
http://uhb.goteborg.se/admin/bildbank/uploads/Dokument/Social_hansyn/S
ocial_hansyn_-_Reportage_rekryteringsmote.pdf

Om pilotprojektet
Pilotprojektets uppdrag är att i bred
samverkan med stadens
organisationer, marknaden,
branscher och samverkansparter ta
fram en modell för hur Göteborgs
Stad ska arbeta med social hänsyn i
tjänsteupphandlingar.
Modellen som nu testas av sju
kommunala bolag och förvaltningar,
lägger fokus på att ge långtidsarbetslösa ur målgrupperna
ungdomar, utrikes födda och
personer med funktionsnedsättning
möjlighet till anställning. Avsikten är
att främja kompetensförsörjning och
social hållbarhet i Staden. Projektet
startade hösten 2013 och håller på
till hösten 2015. Därefter ska
kommunstyrelsen fatta beslut.

Arbetsordning för tre processer tas fram

Stödfunktion

En arbetsordning för upphandlings- leverantörs- och
målgruppsprocesserna som är centrala för pilotprojektets
modell för socialt hänsynstagande i offentlig upphandling, tas
fram. För att modellen ska fungera optimalt behöver dessa
tre processer synkroniseras.
Arbetsordningen för målgruppsprocessen antogs i juni 2014. Den beskriver
hur Stadens arbetsmarknadsverksamheter ska arbeta med att identifiera och
rusta de personer ur projektets målgrupper som kan bli aktuella för
anställningar hos de leverantörer som tilldelas kontrakt där krav på social
hänsyn ställts enligt modellen. Arbetsmarknadsverksamheterna arbetar med
utgångspunkt i uppgifter om kompetensprofiler som upphandlande enheter
.
tar fram i förarbetet inför en upphandling. De ska även stödja leverantören
vid rekryteringen samt följa upp de individer som anställs.
Arbetsordningen för leverantörs- och upphandlingsprocessen kommer att
fastställas under hösten 2014.

Parallellt med utvecklingen av
modellen ska projektet också se
till det stödbehov som finns hos
alla involverade parter före
upphandlingen, under själva
upphandlingen och under
perioden då tjänsterna utförs.

Läs mer på nästa sida!
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Social hänsyn i förnyad konkurrensutsättning
Familjebostäder har i en förnyad
konkurrensutsättning på ett ramavtal
för städtjänster satt upp ett krav på
social hänsyn som särskilt kontraktsvillkor. Detta anger att leverantören
inom sex veckor efter avtalsstart ska
tillhandahålla heltidstjänster för två personer på allmän visstidsanställning.
Stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg kommer att stödja leverantören i
rekryterings- och uppföljningsarbetet. Flera liknande upphandlingar är
planerade.

Lärlingar får anställning inom bygg- och
anläggningssektorn med start i sommar
Flera tilldelningsbeslut har de senaste månaderna fattats på området byggoch anläggning där krav på anställning av arbetslösa lärlingar har ställts i
förfrågningsunderlaget. Under perioden maj- augusti påbörjar flera unga
arbetslösa lärlingar sina anställningar.
Ett exempel är Valter Carlssons Måleri som i maj anställde en arbetslös
lärling efter att ha vunnit en upphandling av fasadarbeten hos Familjebostäder. Ett annat exempel är KP Måleri som vunnit Egnahemsbolagets
upphandling av måleritjänster. I juli anställer de en lärling fram till årsskiftet.
Både Valter Carlssons Måleri och KP Måleri fick stöd av Arbetsförmedlingen
Bygg vid rekryteringen.

Nationellt nätverk bildat med fokus
på arbetsmarknad
Ett nätverk bestående av ett tiotal kommuner och landsting som börjat
arbeta med sociala hänsyn i sina upphandlingar i syfte att få fler arbetslösa i
anställning och självförsörjning har bildats. Initialt utgör SKL den samlande
kraften. Syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter som kan bidra till
att öka lärandet och påskynda implementeringen hos nätverkets deltagare.
Nästa möte äger rum i Malmö i mitten på november.

Diskussioner om
utbildningssatsning
pågår
Diskussioner förs med bland annat
Arbetsmarknads- och
Vuxenutbildningsförvaltningen,
stadsdelsförvaltningarna och
Arbetsförmedlingen angående
uppstart av planeringsarbete för en
utbildning som ska matcha
anställningsmöjligheterna inom ett
urval av de upphandlingar som
planerats inom ramen för
pilotprojektet.
Det handlar om ett 50-tal platser
för arbetslösa försörjningsstödstagare med start i januari
2015 och examen senhösten 2016.

Kontakta oss!
Maja Ohlsson, projektledare
(upphandling &
leverantörsfrågor)
Tel.nr: 031-334 37 96
E-postadress:
maja.ohlsson@uhb.goteborg.se
Jörgen Larzon, projektledare
(arbetsmarknad & rekrytering)
Tel.nr: 031-334 37 97
E-postadress:
jörgen.larzon@uhb.goteborg.se
Välkommen att höra av dig!

Här finner du mer info:
En hemsida för arbetet med social hänsyn inom pilotprojektet lanseras efter sommaren. Viss info finner du tills
vidare på Upphandlingsbolagets sidor:
http://uhb.goteborg.se/for_anbudsgivare_social_hansyn/

