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Anmälan om ansökan till Vinnova

Anmälningsärende till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning planerar att ansöka om
finansieringsstöd hos Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
Vinnovas aktuella utlysning ”Checkar för innovationsupphandling
2022- grön omställning” riktar sig till upphandlade myndigheter
som i samband med innovationsupphandling har behov av extern
kompetens. Förvaltningen överväger en innovationsupphandling
inom ramen för det pågående projektet hållbara kontorslokaler, och
är i behov av att anlita extern kompetens för att driva processen och
bidra med kunskap i den egna organisationen som stärker
beslutsunderlaget.
Förvaltningen vill genom ansökan främja innovationsupphandling
för att skapa grön omställning i kontorslokaler samt minska miljöoch klimatpåverkan. Genom att anlita extern kompetens inom
innovationsledning, upphandlingsstöd, juridik och
byggprojektledningen vill förvaltningen stärka förutsättningar för
användandet av innovationsupphandling och stärka kompetensen
inom den egna organisationen.
Bidragets storlek är upp till maximalt 200 000 kr.
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Bakgrund
För att kunna stärka förvaltningens innovationsförmåga och bidra
till grön omställningen behöver förvaltningen anlita extern
kompetens inom innovationsledning, juridik, upphandlingsstöd och
byggprojektledning. Förvaltningens ambition med finansieringsstöd
genom Vinnova1 är att med hjälp av externt konsultstöd höja den
egna organisationens kunskap och ambition till att främja
innovationsupphandlingar, vilket också är ett av Stockholms stad
strategiska fokusområden i Kvalitetsprogrammet.
Ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning avser att ansöka om
finansieringsstöd hos Vinnova om totalt 200 000 kr (maximalt
belopp).
Den aktuella utlysningen ”Checkar för innovationsupphandling
2022- grön omställning” riktar sig till upphandlade myndigheter
som i samband med innovationsupphandling har behov av extern
kompetens. Förvaltningen överväger en innovationsupphandling
inom ramen för det pågående projektet hållbara kontorslokaler, och
är i behov av att anlita extern kompetens för att driva processen och
bidra med kunskap i den egna organisationen som stärker
beslutsunderlaget.
Enheten för stadsmiljö och lokal har ett pågående
utvecklingsprojekt som handlar om att se över hur förvaltningen
kan nyttja sina kontorslokaler på ett mer ändamålsenligt och
hållbart sätt. Det har som syfte att minska förvaltningens
lokalkostnader och optimera arbetsplatsen utifrån ett hållbart
perspektiv. Under projektets tidsplan och förfarande planerar
förvaltningen (beställaren) tillsammans med Serviceförvaltningen i
Stockholms stad, att ta fram ett beslutsunderlag för upphandling av
byggnadsentreprenör och arkitekt. Det är framförallt inom ramen
för denna process som förvaltningen ser behov att anlita extern
kompetens inom innovationsledning, upphandlingsstöd, juridik och
byggprojektledning för att stärka förutsättningar för användandet av
innovationsupphandling.
De externa konsulterna ska bidra med kunskap som stärker
förvaltningens beslutsunderlag inom utlysningens två tematiska
områden: en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, och
klimatneutrala varor och tjänster samt sprida kunskapen i
organisationen.
Tidsplan för projektet: 2022-11-07—2023-07-07
Projektbeskrivning: Checkar för
innovationsupphandling 2022 – grön
omställning

1

Sveriges innovationsmyndighet vars uppdrag är att stärka
organisationers och företags innovationsförmåga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
Avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö.
Jämställdhetsperspektiv
Förvaltningens medarbetare överrepresenteras av kvinnor. Den
aktuella utmaningen med att förändra kontorslokaler på ett hållbart
sätt påverkar därför kvinnor i en större uträckning än män. Det finns
jämställdhetsaspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat
till projektets problemområde. Framförallt då de lösningar och
effekter med projektet kan antas förmedlas av samhällsaktörer där
män är överrepresenterade.
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