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2014

Välkommen till

Upphandlingsdagarna 2014!

”För att kunskap är källan till goda affärer”

har varit Upphandlingsdagarnas ledmotiv genom åren
och det är något vi strävar efter att upprätthålla även i
framtiden. Genom att utgöra en arena för kunskapsöverföring, debatter och kollegiala möten där vi delar
med oss av våra erfarenheter och lär oss av andra
skapar dagarna fortsatt goda förutsättningar för
framtidens goda affärer.
Goda kunskaper inom offentlig upphandling
ger nytta tillbaka till medborgarna
– därför finns Upphandlingsdagarna.
Det sägs att det varje år upphandlas varor och tjänster
för över 800 miljarder kronor. Även om siffran inte är till
hundra procent säkerställd kan vi nog vara överens om
att det är enorma belopp vi talar om. En mindre besparing eller effektivisering som innebär att endast någon
procent av sparade offentliga medel kan användas till
något som kommer medborgarna till nytta innebär
stora pengar sparade och enorma möjligheter
för samhällsutveckling om de används klokt.
Ett tjugotal personer skapar
förutsättningar för svensk välfärd.
Ja, kanske tog jag i nu? Eller också inte?
Du får avgöra. Men, om Upphandlingsdagarna som mötesplats kan bidra till att
effektivisera och utveckla upphandlingsprocessen samt erbjuda förnyad kunskap
som du kan ta med dig i ditt fortsatta arbete
så har de tjugotal personer som ingått i årets
programråd inte bara skapat ett intressant och
trevligt program, utan faktiskt bidragit till en positiv
utveckling av samhället och vår svenska välfärd.

Internationell utblick ger förnyade
perspektiv på svensk upphandling.
Fokus för årets programarbete har varit upphandling i
förändring. Det är mycket av årets programarbete som
syftar till just detta, de nya EU-direktiven som kommer
att ha en avgörande påverkan på framtidens upphandlingsarbete, har fått en självklar och dominant roll. Inom
ramen för dessa har det också funnits möjlighet att hitta
många spännande föreläsare från andra länder.
Årets program erbjuder därför en unik möjlighet att ta del
av högintressanta och aktuella frågor och ämnen från
lika intressanta föreläsare som tar sig till Sverige för att
ge oss större kunskaper och en god inblick i hur den
offentliga upphandlingen och införandet av EU-direktiven
går till i andra länder samt mycket, mycket mer. Vi tror
och hoppas att du skall kunna dra nytta av detta i ditt
arbete på hemmaplan.
Ditt deltagande gör skillnad.
Under två innehållsrika dagar har du återigen
möjlighet till oanade möten med nya och
gamla branschkollegor för att utöka och
stärka ditt nätverk. Dina kunskaper på
området är av högsta prioritet när vi ska
skapa framtidens goda affärer. När du
väljer att investera i ett besök på Upphandlingsdagarna skapar du inte bara
möjligheter för dig själv utan du och din
organisation gör en investering i samhällets
och den egna organisationens möjligheter
och konkurrenskraft i framtiden.

Med detta sagt vill vi välkomna just dig hit!

Urban Nilsson

Urban Nilsson, Programansvarig Upphandlingsdagarna 2014

Vi vill tacka alla som har medverkat i programrådet inför Upphandlingsdagarna 2014!
Johan Almesjö, Inköp Gävleborg • Björn Bergström, Riksbanken samt Sveriges Offentliga Inköpare • Peder Blomberg,
Senior rådgivare i offentlig upphandling • Gerd Carlsson, Posten Meddelande AB • Tove Engström, VINNOVA • Anneli
Hagberg, Vision • Bo Höglander, Offentliga Affärer • Klas Lindström, Statens Inköpscentral, Kammarkollegiet • Marcus
Liu, Tillväxtverket • Susanne Lång, Miljöstyrningsrådet • Daniel Moius, Stockholms stad • Kent Mossheden, Offentliga
Affärer • Urban Nilsson, Hexanova Media Group • Eva Nordlöf, Skatteverket • Egil Nylén, Umeå kommun samt Sveriges
Offentliga Inköpare • Anna Nyström, Tillväxtverket • Jan-Erik Olsson, Landstinget Gävleborg • Helena Rosén Andersson,
Advokatfirman Lindahl • Veronica Röös, Hexanova Events • Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting •
Andreas Takacs, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund • Niklas Tideklev, Kammarkollegiet, Upphandlingsstödet •
Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting

För att kunskap är källan till goda affärer
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NÄR DU BESÖKER OSS
GARANTERAR VI DIG...

Kunskaper och ökade möjligheter att skapa goda affärer
- Dina kunskaper på området är av högsta prioritet när vi ska skapa
framtidens goda affärer.

Flera europeiska toppföreläsare på plats för din skull
- Ger nya perspektiv och tankesätt ur ett internationellt perspektiv.

Att de främsta svenska föreläsarna är här
- Ger förnyade kunskaper och viktiga verktyg att använda i ditt arbete.

Interaktiva möten genom alternativet “unconference”
- Ökad delaktighet när du själv väljer ämnen för heta debatter och diskussioner.

Ett utökat kontaktnät och erfarenhetsutbyte med kollegor
- Sveriges största konferens och mötesplats på området ger självklart de
bästa förutsättningarna för dig att utöka och stärka ditt nätverk.

Sveriges starkaste upphandlingsprogram
- Byggs som ett resultat av 100-tals årliga utvärderingar och ett 20-tal
experter inom området som utgör programrådet.
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SAGT OM

UPPHANDLINGSDAGARNA

”Självklarhet att vara
den juridiska partnern vid
Upphandlingsdagarna”
“Utmärkt tillfälle
att förkovra sig”
”Utmärkt tillfälle för mig som
stabschef att förkovra mig inom
upphandling tillsammans med
min upphandlingschef.”

”Upphandlingsdagarna innehåller en perfekt
blandning av information, utbildning, debatt och
nätverkande och de utgör därför en utmärkt
mötesplats för offentlig och privat sektor inom det
upphandlingsrättsliga området. För Advokatfirman
Lindahl, som är specialiserad inom offentlig
upphandling, är det en självklarhet att vara den
juridiska partnern vid Upphandlingsdagarna.”

Peter Blomqvist, Stabschef,
Örnsköldsviks kommun

Helena Rosén Andersson,
Advokat, Advokatfirman
Lindahl KB

“Träffar många på samma plats”

”Upphandlingsdagarna är ett utmärkt forum där vi träffar
upphandlare och andra beslutsfattare för att där informera
om hur Skatteverket kan hjälpa dem. Här knyter vi nya kontakter
samtidigt som vi får ta del av intressanta föreläsningar och seminarier.
På kort tid och på samma plats träffar vi så många!”

Eva Nordlöf, Informatör,
FÖREBYGGA BROTTSLIGHET,
Skatteverket

“Rekommenderar
dagarna varmt”

Det bästa med Upphandlingsdagarna 2013 var det stora utbudet av
seminarium att välja mellan. Många bra
föreläsare, spännande områden och att
det var stor variation på ämnen inom
upphandlingsområdet.
Det är ju alltid trevligt och givande att
träffa likasinnade. Man knyter nya kontakter, träffar kollegor från hela landet och
får då möjlighet att utbyta erfarenheter.

“Mycket bra föreläsningar”

”Många bra föreläsningar under dagarna.
Jag uppskattar att man får välja spår. Mitt
helhetsintryck är att det är ett bra upplägg och
välorganiserat. Upphandlingsdagarnas app gjorde
att det var lätt att få översikt över dagarna. Kanon!”

Maria Fyhr, Upphandlare,
Hyresbostäder i Norrköping

Kvällens festligheter med uppträdande
var fantastiskt roligt.
Skulle jag bli tillfrågad om
Upphandlingsdagarna skulle jag
varmt rekommendera dessa.
Elisabeth Andersson,
Upphandlare,
Stenungsunds kommun

För att kunskap är källan till goda affärer
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HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
ur programmet

En helt ny LOU och LUF

— Så påverkar de nya EU-direktiven dig
Införandet av de nya EU-direktiven kommer väsentligt att påverka upphandlingsarbetet. Låt de främsta experterna ge dig en inblick i de viktigaste förändringarna när EU-direktiven införlivas i svensk
lagstiftning.
Eva Sveman, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner
och Landsting, Ulrica Dyrke, Jurist, Företagarna,
Helena Rosén Andersson, Advokat,
Advokatfirman Lindahl,
Åsa Westlund, EU-parlamentariker (s), Malin de
Jounge, Biträdande avdelningschef, Konkurrensverket
och Christofer Fjellner,
EU-parlamentariker (m).

LL UTBLICK

INTERNATIONE

The next generation of public
procurement directives
What are the main changes and will those
make a real difference? A presentation
and analysis of the new EU procurement
directives.
Peter Trepte, Barrister,
Littleton Chambers, Senior
Fellow in Public Procurement Law, University of
Nottingham.

EXTREMUPPHANDLING
- För smartare lösningar

För att skapa innovation måste man våga testa nya saker,
tänka annorlunda och inspireras av helt andra yrkesgrupper.
Möt rymddesignern som arbetar med NASA och ESA och ta
del av spännande exempel på innovation.
Cecilia Hertz, Rymddesigner och VD,
Umbilical Design.

INTERNATIONELL UTBLICK
The organisation and operation of
Central Purchasing Bodies in the EU
What are the key success factors, challenges
and common issues as experienced in different
member states?
Timo Rantanen, Development Manager, Hansel,
Finland, Gian Luigi Albano, Head of research
unit, Consip, Italy, Peter Bennett, Senior Policy
Advisor, Cabinet Office, UK, Hans Sundström,
Head of ICT-Procurement, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet and Thomas Idermark,
CEO, SKL Kommentus.
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Ett samlat upphandlingsstöd
Idag fördelas upphandlingsstödet på fler organisationer. Senast den
1 juli 2014 samlas stödet
på Konkurrensverket.
Hur kommer organisationen se ut och hur
kommer det att fungera?
		
Dan Sjöblom,
Generaldirektör,
Konkurrensverket.

ERIK BLIX

VI PRESENTERAR STOLT

ÅRETS MODERATOR
Mångsidigheten är Erik Blix specialitet. Erik är bland
annat känd från radioprogram som “P4 Morgon” och
“Public Service”. Han har även varit programledare för
TV-programmet “Fångarna på fortet”. Erik är journalisten, skådespelaren och moderatorn som är en lyhörd
och skicklig intervjuare. Särskilt bra är han på att
hantera tunga och komplicerade ämnen så att de blir
intressanta och till och med underhållande.

UPPHANDLING I FÖRÄNDRING
- Vad vill makthavarna?

Många har synpunkter på Sveriges offentliga upphandlingar, men vad vill de som verkligen har
makten att förändra?
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister,
Ulla Andersson, Vice partiordförande
(v), Annika Strandhäll, Ordförande,
Vision, Jennie Nilsson, Näringspolitisk talesperson (s) och Lennart
Gabrielsson, 1:e vice ordförande,
Sveriges Kommuner och Landsting och
Ann-Charlotte Hammar Johnsson,
Riksdagsledamot med ansvar för
offentlig upphandling, (m).

UNCONFERENCE
Unconference är ett konferenskoncept
som utgår från deltagarna. Dela med
dig av dina kunskaper
och erfarenheter! Välj
själv huruvida du vill
delta aktivt eller om
du helst lyssnar till
de andra deltagarna.
Inspirera och inspireras,
lär och lär ut!
Läs mer på sid 20.

Från ärtsoppa till piratjakt
Så uppnår du maximal nytta
med begränsade resurser
Hur säkerställer man att resurser läggs på rätt
avtal och upphandlingar? Ta del av systematiskt
arbetssätt inom avtalsförvaltning,
förberedelsearbete och genomförande av upphandlingar.
Louise Strand, Inköpsdirektör,
Region Skåne samt Styrelseledamot i Sveriges Offentliga Upphandlare och Landstingsnätverket för
Upphandling.

Försvarets Materielverk är en av de största
upphandlande enheterna i Sverige, de
upphandlar allt ifrån bandvagnar, ytstridsfartyg och stridsflygplan till vardagliga
produkter såsom kontorsmaterial och
mat. Lär dig mer om denna diversifierade
inköpsenhet som bland annat sköter viktiga och kritiska inköp för Sveriges internationella engagemang.
Anna Clara Törnvall
Wittgren, Affärsdirektör och Mats G
Pålsson, Platschef,
Försvarets Materielverk.
För att kunskap är källan till goda affärer
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PROGRAMÖVERSIKT
ONSDAG 29 JANUARI

08.15-09.00

Registrering
och fika bland utställarna

09.00-09.10

Moderatorn Erik Blix
öppnar Upphandlingsdagarna 2014

09.10-09.50

Upphandling i förändring
– Vad vill makthavarna?

09.50-10.30

The next generation of public
procurement directives

10.30-11.00

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
Fika i utställningen

11.00-11.50

En helt ny LOU och LUF
– Så påverkar de nya EU-direktiven dig
Förkommersiell upphandling
– En bortglömd svensk succé

12.00-12.40

LUNCH
och fika bland utställarna

12.40-13.50
13.50-14.40

14.50-15.20

The UK negotiating experiences
and the implementation...
Framtidens
IT-upphandling
baseras på dialog

Category
Management
– Vad är det?

Upphandla med fokus på
mervärden och kvalitet
Att efterfråga
innovationer

Uppföljning och
verifiering – Långa
leverantörskedjor...

WORKSHOP: Fler och bättre anbud
för den goda affärens skull
Senaste nytt inom
överprövningar och
domstolsmål

Rätt organiserad för
den goda affären

Fem tips om hur
du upphandlar
affärsmässigt med...

Rätt organiserad för
den goda affären
Fortsättning

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
Fika i utställningen

15.20-15.50

15.50-16.20

Sustainable public procurement in
light of the new EU directives

Från ärtsoppa
till piratjakt

Category
Management i
praktiken

Strategisk upphandling för goda
affärsrelationer

Socialt ansvarsfull
offentlig upphandling

16.30-17.10

EXTREMUPPHANDLING
För smartare lösningar

17.15-18.00

Festligt mingel i utställningen

TE!
MISSA IN
Den 29 januari kl. 19.00 inleder vi festkvällen med
mingel och fördrink på Hamburger Börs. Sedan
fortsätter festligheterna med en trerätters middag,
prisutdelning och underhållning på högsta nivå på!

SEMINARIELOKALER:
SNICKERIET

TÄNDKULAN

MONTERINGEN

AVANCE

PLENUM

CUISINEN*

*Går under “Unconference” se sid 20.
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PROGRAMÖVERSIKT
TORSDAG 30 JANUARI

08.30-09.00

Registrering
och fika bland utställarna

09.00-09.10

Moderatorn Erik Blix
välkomnar oss till dag II

09.10-09.40

Inköpsbeteenden, logistik och
upphandling – Nu och i framtiden

09.40-10.00

Politiskt perspektiv – Upphandling ett
underutnyttjat innovationsverktyg
The organisation and operation of
Central Purchasing Bodies in the EU

Framtidens valfrihet

10.10-10.50

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
Fika i utställningen

10.50-11.20

11.20-11.50

Så förhandlar du
vid upphandling

Vet du vem som går
i dina korridorer?

Hur uppnår du den
största påverkan av
inköpskostnader?

Perspektiv från drivmedelsbranschen

Heta upphandlingsrättsliga nyheter!

12.00-12.30

Vilka krav bör
ställas på system
för e-upphandling?

Ljug dig blå och få
uppdraget i
upphandlingen

Så uppnår du
maximal nytta med
begränsade resurser

Hur följer du upp
sociala krav?

Har du kontroll
över ditt bolag?

LUNCH
och fika bland utställarna

12.30-13.40

13.40-14.10

14.20-14.50

Central Purchasing
Bodies in the EU
– continuation
with Q&A

System för direktupphandling

Riksrevisionens
granskning av
offentlig upphandling

Att upphandla
tillgänglighet

Hur hanterar vi
kemikalieproblematiken i...

Upphandla
partnerskap
– Är det möjligt?

Sveriges största
innovationsupphandling

Hur mäta effektivitet
inom offentlig
upphandling?

Upphandling av
partnerskapsdrift

Välfärdsservice
– Nu och i framtiden

Skadeståndsskyldighet på upphandlingsrättslig grund

14.50-15.20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
Fika i utställningen

15.20-15.50

Ett samlat upphandlingsstöd

15.50-16.00

Summering av dagarna

Hur ska framtidens
system för överprövningar
organiseras?

SEMINARIELOKALER:
SNICKERIET

TÄNDKULAN

MONTERINGEN

AVANCE

PLENUM

CUISINEN*

*Går under “Unconference” se sid 20.

För att kunskap är källan till goda affärer
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HUVUDPROGRAM

DAG 1

29 januari
08.15-09.00

Registrering och fika bland utställarna

09.00-09.10

Moderatorn, Erik Blix öppnar Upphandlingsdagarna 2014

09.10-09.50
PANELSAMTAL: Upphandling i förändring — Vad vill makthavarna?
		
Många har synpunkter på Sveriges offentliga upphandlingar, men vad vill de som verkligen har
Stefan Attefall
		
makten att förändra? Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister, Ulla Andersson, Vice parti		ordförande (v), Annika Strandhäll, Ordförande, Vision, Jennie Nilsson, Näringspolitisk tales		person (s), Lennart Gabrielsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting och
		Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot med ansvar för offentlig upphandling, (m).

The next generation of public procurement directives

09.50-10.30
		
		
		

What are the main changes and will those make a real difference? A presentation and analysis
of the new EU procurement directives. Peter Trepte, Barrister, Littleton Chambers, Senior
Fellow in Public Procurement Law, University of Nottingham. (seminariet hålls på engelska)

10.30-11.00

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

Annika Strandhäll

PANELSAMTAL: En helt ny LOU och LUF
		— Så påverkar de nya EU-direktiven dig
11.00-11.50

		Införandet av de nya EU-direktiven kommer väsentligt att påverka upphandlingsarbetet. Låt
		
de främsta experterna ge dig en inblick i de viktigaste förändringarna när direktiven införlivas i
		svensk lagstiftning. Eva Sveman, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Ulrica
		
Dyrke, Jurist, Företagarna, Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl,
		Åsa Westlund, EU-parlamentariker (s), Malin de Jounge, Biträdande avdelningschef,
		Konkurrensverket och Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (m).

Peter Trepte

Förkommersiell upphandling — En bortglömd svensk succé? Lokal: Snickeriet
		Stora svenska exportframgångar har sitt ursprung i offentlig upphandling. Man vågade
12.00-12.40

		
beställa lösningar som ännu inte fanns, vilket ledde fram till välkända storföretag och tillväxt
		
för Sverige. Hur kan dagens offentliga upphandlare underlätta för nya företag?
		Ulf Dahlsten, Research associate, London School of Economics och Senior Advisor,
		
Global Climate Forum (tidigare Generaldirektör, Posten och Direktör i EU-kommissionen).

Ulrica Dyrke

Sustainable public procurement in light of the new EU directives Lokal: Plenum
		What are the strategic and sustainable issues linked to the future public procurement
12.00-12.40
		
		
		

system in Sweden and EU in large? Analyses and views on the new procurement directives
within the environmental area. Peter Kunzlik, Professor and Head of the Law School,
University of East Anglia. (seminariet hålls på engelska)

LUNCH
		Följt
av fika och nätverkande i utställningen

Helena Rosén
Andersson

The UK negotiating experiences and the implementation plan
		
of the new EU procurement directives Lokal: Plenum
		How will the UK implement the new directives, including the concession directive? Experiences
13.50-14.40

		
and views on the EU legislative process as well as on the substance of the new directives.
		Peter Bennett, Senior Policy Advisor, Cabinet Office, UK. (seminariet hålls på engelska)

13.50-14.40
Upphandla med fokus på mervärden och kvalitet Lokal: Snickeriet
		Tillämpning av LOU innebär att det i samband med utvärdering går att erhålla en hög kvalitet i
		
samband med leverans av tjänster. Ta del av exempel på modeller för att upphandla med mer
		
fokus på dessa mervärden. Kristina Lundin, Upphandlingskonsult, Colligio.
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14.50-15.20

SEMINARIEPASS 1 (se sidan 14)

15.20-15.50

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

15.50-16.20

SEMINARIEPASS 2 (se sidan 15)

16.30-17.10
		
		
		

För att skapa innovation måste man våga testa nya saker, tänka annorlunda och inspireras
av andra yrkesgrupper. Möt rymddesignern som arbetar med NASA och ESA och ta del av
spännande exempel på innovation. Cecilia Hertz, Rymddesigner och VD, Umbilical Design.

17.15-18.00

Festligt mingel i utställningen

19.00-01.00

Middag och fest med underhållning och prisutdelning av Handslaget 2013

Åsa Westlund

Eva Sveman

EXTREMUPPHANDLING: För smartare lösningar

Ulf Dahlsten

HUVUDPROGRAM

DAG 2

30 januari
08.30-09.00

Registrering och fika bland utställarna

09.00-09.10

Moderatorn, Erik Blix hälsar oss välkomna till dag II av Upphandlingsdagarna 2014

Inköpsbeteenden, logistik och upphandling — Nu och i framtiden
		Omvärldsanalytikern tar dig med på en tankeväckande resa som ger dig nya perspektiv
09.10-09.40
		
		

på samhällets utveckling. Vilka trender och händelser har förändrat vår tillvaro och hur
kommer din situation se ut år 2030? Ulf Sjödin, Omvärldsanalytiker, PostNord.

Cecilia Hertz

09.40-10.00
Politiskt perspektiv — Upphandling ett underutnyttjat innovationsverktyg
		Lyssna till Ulla Hamilton, vice gruppledare (m) och företagarborgarråd, trafik- och arbets		
marknadsborgarråd, Stockholms stad som berättar hur man kan använda upphandling och
		
innovation som politiskt styrmedel. 			

PANELSAMTAL: Framtidens valfrihet Lokal: Snickeriet
		Hur ska lagen om valfrihet se ut i framtiden? Greger Bengtsson, Utredare, Sveriges Kommuner Ulf Sjödin
10.10-10.50

		och Landsting, Catharina Piper, Senior Counsel, Advokatfirman Lindahl och Håkan Tenelius,
		
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

The organization and operation of Central Purchasing Bodies in the EU
		What are the key success factors, challenges and common issues as experienced in different
10.10-10.50

		member states? Timo Rantanen, Development Manager, Hansel, Finland, Gian Luigi Albano,
		
Head of research unit, Consip, Italy, Peter Bennett, Senior Policy Advisor, Cabinet Office, UK,
		Hans Sundström, Head of ICT-Procurement, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet and Ulla Hamilton
		Thomas Idermark, CEO, SKL Kommentus. (seminariet hålls på engelska) Lokal: Plenum
10.50-11.20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

11.20-11.50

SEMINARIEPASS 3 (se sidan 16)

12.00-12.30

SEMINARIEPASS 4 (se sidan 17)
Thomas Idermark

LUNCH
		Följt
av fika och nätverkande i utställningen

13.40-14.10

SEMINARIEPASS 5 (se sidan 18)

14.20-14.50

SEMINARIEPASS 6 (se sidan 19)

14.50-15.20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

Gian Luigi Albano

Ett samlat upphandlingsstöd
		Idag fördelas upphandlingsstödet på fler organisationer. Senast den 1 juli 2014 samlas stödet
15.20-15.50

		
på Konkurrensverket. Hur kommer organisationen se ut och hur kommer det att fungera?
		Dan Sjöblom, Generaldirektör, Konkurrensverket.
15.50-16.00

Summering av dagarna

Timo Rantanen

NTE!
MISSA I

Peter Bennett

Den 29 januari kl. 19.00 inleder vi festkvällen med
mingel och fördrink på Hamburger Börs. Sedan
fortsätter festligheterna med en trerätters middag,
prisutdelning och underhållning på högsta nivå!
Dan Sjöblom

För att kunskap är källan till goda affärer
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SEMINARIEPASS 1

ONSDAG KL. 14.50-15.20

Framtidens IT-upphandling baseras på dialog
Lokal: Snickeriet

Modellen för offentlig upphandling har kritiserats under många år. Problemen bottnar i en kombination av bristande erfarenhet från upphandling av komplexa IT-system samt okunskap om alternativa upphandlingsformer.
Det finns dock bot för detta. Sedan några år tillbaka har upphandlingsformen förhandlad upphandling och
konkurrenspräglad dialog börjat tillämpas. Modellen har slagit väl ut i Danmark och prövas nu med stor framgång
även inom Sverige. Föreläsningen kommer att belysa hur dessa nya upphandlingsformer kommer att förändra
synsättet på offentlig upphandling. Jonas Andersson, Nätverksmotor inom Dataföreningen Sverige samt VD och
analyschef på HerbertNathan & Co.

Category Management — Vad är det?
Lokal: Tändkulan

Category Management eller kategoristyrning som det också kallas, har utvecklats under de senaste åren och har
på många sätt kommit att revolutionera inköpsarbetet i såväl privat som offentlig sektor - världen över. Samtidigt är
frågetecknen kring Category Management många och under seminariet reder vi därför ut begreppen. Du får också
en introduktion till de vanligaste processerna och metoderna och hur dessa kan underlätta det strategiska och
taktiska arbetet. Andreas Takacs, Affärsområdeschef, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

Att efterfråga innovationer
Lokal: Monteringen

Vilka metoder och strategier behövs för att genomdriva utveckling genom konkreta innovationer?
Hur kan man som beslutsfattare verka för smartare upphandling? Hur skapar man en innovativ
verksamhet genom upphandling? Hur har andra förberett och genomfört upphandlingar för att få
medarbetare att engagera sig i verksamhetens profilering och framtid? Stefan Persson, Projektledare,
SYSAV (Sydskånes Avfallsaktiebolag), Jens Löfgren, Projektledare, ITS Innovation Stockholm Kista,
Nina Widmark, Nationell koordinator och Hans Jeppson, Senior rådgivare, VINNOVA.

Uppföljning och verifiering — Långa leverantörskedjor bidrar till ovisshet
Lokal: Avance

Uppföljning är en stor utmaning i all upphandling. Många produkter har långa leverantörskedjor och det är inte
lätt för en upphandlare att veta vad en produkt innehåller ända från gruvhålet. Det krävs ett stort samarbete
mellan leverantör och upphandlare för att veta vad en produkt innehåller egentligen.
Peter Nohrstedt, Vice VD och Verksamhetsansvarig upphandling, Miljöstyrningsrådet.

Senaste nytt om överprövningar och domstolsmål
Lokal: Plenum

Vi ger dig nyheterna inom regelverket och de senaste rättspraxis. Mikael Engström, Biträdande jurist
och Eva-Maj Mühlenbock, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

SEMINARIESPÅR:
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HÅLLBARA AFFÄRER
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SEMINARIEPASS 2

PRAKTIKFALL

ONSDAG KL. 15.50-16.20

Från ärtsoppa till piratjakt

Lokal: Snickeriet

Försvarets Materielverk är en av de största upphandlande enheterna i Sverige, de upphandlar allt ifrån bandvagnar,
ytstridsfartyg och stridsflygplan till vardagliga produkter såsom kontorsmaterial och mat. En specifik del av Försvarsmaktens verksamhet är insatsorganisationen. Inför de insatser Försvarsmakten uppdras delta i genomförs en
omfattande planeringsverksamhet som innefattar inköp i alla dimensioner – upphandling, avrop, direktbeställningar
av olika typer av varor och tjänster. Lär dig mer om denna diversifierade inköpsenhet som bland annat sköter viktiga
och kritiska inköp för Sveriges internationella engagemang. Anna Clara Törnvall Wittgren, Affärsdirektör och
Mats G Pålsson, Platschef, Försvarets Materielverk.

PRAKTIKFALL

Category Management i praktiken

Lokal: Tändkulan

Hur arbetar man i Landstinget Gävleborg med Category Management? Vilka arbetssätt och verktyg används?
Hur har de tagit sig från traditionell upphandling till Category Management? Karin Fogelberg Jansson,
Enhetschef, Landstinget Gävleborg.

PRAKTIKFALL

Strategisk upphandling för goda affärsrelationer

Lokal: Monteringen

Med en strategiskt placerad upphandlingsverksamhet och operativt driv kan ett professionellt etableringsklimat skapas som bygger på förtroendefulla relationer, öppenhet och konkurrensneutralitet. Ta del av hur man i
Österåkers kommun har byggt upp en upphandlingsenhet från grunden samt vilka åtgärder man har genomfört
för att skapa goda affärsrelationer. Anna Eriksson, Tillväxt- och marknadschef, Österåkers kommun.

Socialt ansvarsfull offentlig upphandling
Lokal: Avance

Socialt ansvarsfull offentlig upphandling kan, om det används rätt, vara ett sätt att främja ett samhälle som är
långsiktigt hållbart såväl socialt som miljömässigt. Hur kan offentlig upphandling av varor och tjänster användas
för att uppnå samhälleliga mål? Ta del av Visions arbete med att utveckla socialt ansvarsfulla upphandlingar.
Veronica Karlsson, Vice förbundsordförande och Anneli Hagberg, Välfärdspolitisk strateg, Vision.

Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven
Lokal: Plenum

Utmaningar och möjligheter med de nya direktiven. Vad innebär kravet på affärsmässighet? Hur kan du
göra din upphandling mer affärsmässig inom ramen för de nya upphandlingsreglerna? Här får du tips
på bättre förberedelsearbete, genomförande av upphandlingen och avtalsuppföljning. Vi berättar
också om hur du undviker vissa typiska fel. Catharina Piper, Senior Counsel och Annika C
Andersson, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl.

SEMINARIESPÅR:
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SEMINARIEPASS 3

TORSDAG KL. 11.20-11.50

Så förhandlar du vid upphandling
Lokal: Snickeriet

De möjligheter man har att förhandla när LOU tillämpas är begränsade, men LOU innehåller även regler
för tröskelvärden. Vid upphandling under tröskelvärdena finns det alltid möjlighet att förhandla. Detsamma gäller så kallade B-tjänster, exempelvis vård- och utbildningstjänster, vilka är helt undantagna
det område som styrs av upphandlingsdirektiven. Alltså kan huvuddelen av de upphandlingskontrakt som
upphandlas bli föremål för förhandling. Jan-Erik Falk och Sven-Erik Nilsson, Silf, Sveriges inköps- och
logistikförbund berättar om hur du kan bli en vinnare vid förhandlingsbordet.

Vet du vem som går i dina korridorer?
Lokal: Tändkulan

Svarta jobb och ekonomisk brottslighet leder till osund konkurrens och förlorade skatteintäkter. Med rätt
information kan du hålla de som agerar oseriöst borta från dina upphandlingar. Vi visar hur du med nya
perspektiv och research snabbt skaffar den information som behövs för att du ska veta vem du gör
affärer med. Bo Arvidsson och Johanna Schumacher, Skatteverket.

PRAKTIKFALL Hur uppnår du den största påverkan av inköpskostnader?
Lokal: Monteringen

Ju tidigare inköps- och affärsfrågor kommer med i affärsprocessen desto större påverkan kan det få på
totalkostnaden i slutändan. Merparten av Trafikförvaltningens verksamhet upphandlas och de totala
inköpskostnaderna får därmed en oerhörd betydelse. Christian Löf, Affärsstrateg, Trafikförvaltningen,
Stockholms Läns Landsting och Eva Waitzfelder, Konsult och facilitator, Dataföreningens specialistnätverk berättar om hur Trafikförvaltningen arbetar med att effektivisera sina totala inköpskostnader genom
att arbeta aktivt med affärsupplägget i idé- och förstudiefasen av affärsprocessen.

Perspektiv från drivmedelsbranschen
Lokal: Avance

EU har under de senaste åren infört sociala och miljömässiga krav på drivmedel. Ökade hållbarhetskrav på
drivmedel har lett till stora förändringar i branschen. Hur följer vi upp och visar efterlevnad av kraven både
gentemot kunder och myndigheter? Vilka lärdomar och erfarenheter tar vi med oss i det fortsatta arbetet?
Anna Stenströmer, Miljö- och kvalitetskoordinator, OKQ8.

Heta upphandlingsrättsliga nyheter!
Lokal: Plenum

Advokatfirman Lindahl sammanfattar och kommenterar det senaste inom rättspraxis och lagstiftning. Eva-Maj Mühlenbock, Advokat, Olof Hallberg, Advokat och Johan Kennemyr, Advokat,
Advokatfirman Lindahl.

SEMINARIESPÅR:
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SEMINARIEPASS 4

TORSDAG KL. 12.00-12.30

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling?
Lokal: Snickeriet

E-upphandling föreslås bli obligatoriskt för upphandlande myndigheter inom några år. Vad innebär det?
Är alla beredda på det? Kelly Liljemo, Manager, PwC berättar om rapporten “Golden book” och hur det
ser ut i Europa och Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting informerar
om de konkreta rekommendationerna från den av kommissonen tillsatta expertgruppen för e-upphandling.

Ljug dig blå och få uppdraget i upphandlingen - Eller?
Lokal: Tändkulan

Är det möjligt att lämna osanna uppgifter, vinna upphandlingar och fortsätta leverera på avtal som
om ingenting har hänt? Är det upphandlaren eller leverantören som skall tillse att lämnade uppgifter
stämmer? Vem ansvarar för kontroll och uppföljning? Vi förklarar hur du som upphandlande myndighet undviker oseriösa leverantörer och hur du säkerställer att du får det som vinnande anbudsgivare
har offererat. Vad säger gällande lagstiftning? Anders Nilsson, Advokat och Lars Arrhed, Advokat,
Advokatfirman Lindahl och Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting.

PRAKTIKFALL

Så uppnår du maximal nytta med begränsade resurser

Lokal: Monteringen

Hur säkerställer man att resurser läggs på rätt avtal och upphandlingar? Ta del av systematiskt arbetssätt
inom avtalsförvaltning, förberedelsearbete och genomförande av upphandlingar. Louise Strand, Inköpsdirektör,
Region Skåne samt Styrelseledamot i Sveriges Offentliga Upphandlare och Landstingsnätverket för Upphandling.

Hur följer du upp sociala krav?
Lokal: Avance

Uppfyller dina leverantörer de sociala krav som ställs? Uppföljning av krav är en mycket viktig, men också
eftersatt del i upphandlingsarbetet. Uppföljningsportalen är ett verktyg som underlättar uppföljningen av sociala
krav. Ta del av erfarenheterna. Pauline Göthberg, Ekon. Dr. Nationell samordnare, Sveriges landsting och regioner.

Har du kontroll över ditt bolag?
Lokal: Plenum

Att som kommun ha verklig kontroll över verksamhet som bedrivs i bolagsform kan vara en utmaning.
Under detta seminarium kommer vi att tala om de krav på kontroll över kommunala bolag som bland
annat uppställs inom upphandlingslagstiftningen och i kommunallagen. Tonvikten kommer att läggas
på de styrmedel som finns och hur dessa kan användas i praktiken. Henrik Seeliger, Advokat och
Johan Myrén, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

SEMINARIESPÅR:
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SEMINARIEPASS 5

TORSDAG KL. 13.40-14.10

PRAKTIKFALL System för direktupphandling
Lokal: Snickeriet

Ta del av hur man utvecklade ett system för direktupphandling enligt principen “lätt att göra rätt” och
hur Sandvikens kommun använder det. Per Zackrisson, Upphandlare, Sandvikens kommun och
Håkan Bergström, Upphandlingschef, Tierps kommun, tidigare Sandvikens kommun där han
utvecklade modellen.

Riksrevisionens granskning av offentlig upphandling
Lokal: Tändkulan

Riksrevisionens uppdrag är att granska offentliga upphandlingar. Vilka är deras iakttagelser? Vilka är de
viktigaste problemställningarna inom offentlig upphandling? Vad rekommenderas departementen och
myndigheterna att göra? Claes Norgren, Riksrevisor, Riksrevisionen.

Att upphandla tillgänglighet
Lokal: Monteringen

Hur säkerställer du att du får en webbplats som funkar för alla, även personer med funktionsnedsättning?
Vilka krav ska du ställa på din leverantör? Hur tar du reda på att leverantören verkligen lever upp till kraven?
Vilket stöd kan du få genom EUs regelverk och kommande svensk lagstiftning? Hur ska du som upphandlare
förhålla dig till den nya Europeiska standarden för tillgänglighet? Detta och mycket annat kommer Funkas projekt
om upphandling av tillgänglighet att beröra. Susanna Laurin, Funka Nu.

Hur hanterar vi kemikalieproblematiken i offentlig sektor?
Lokal: Avance

Det råder stor osäkerhet bland upphandlare kring hur kemikaliefrågorna ska hanteras. Vilka krav kan man
ställa och hur kan kravens ställas? Är inte lagstiftningen tillräcklig? Hur kan man agera och tänka? Exempel
hämtas bland annat från förskolan, städkemikalier och textilier. Anna Christiansson, Miljöstyrningsrådet.

Upphandla partnerskap — Är det möjligt?
Lokal: Plenum

I takt med att komplexiteten och behovet av flexibilitet ökar vid upphandlingar av tjänster och varor
ökar behovet av att etablera närmre partnerskap med leverantörerna. Är det möjligt, med tanke på
att lagen om offentlig upphandling delvis är konstruerad för att tillse att upphandlingar sker på armlängds avstånd? Vid detta seminarium presenteras affärs- och kontraktsmodellen Vested, baserad på
forskning vid University of Tennessee om framgångsrika partnerskap. Vested erbjuder en möjlighet för
upphandlande myndigheter att inom LOU:s ramar uppnå de bevisade fördelarna med partnerskapsinriktade
kontrakt. David Frydlinger, Advokat och Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

SEMINARIESPÅR:
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PRAKTIKFALL

TORSDAG KL. 14.20-14.50

Sveriges största innovationsupphandling

Lokal: Snickeriet

- I samhällets minsta beståndsdelar
Det finns ett odiskutabelt behov av nya tjänstemodeller för att möta de samhällsutmaningar vi står inför i framtiden. Genom projektet ”Innovationsupphandling X”, där syftet är att förbättra måltidssituationen för de äldre, undersöker Inköp Gävleborg möjligheterna att utveckla modeller för innovationsupphandling. Vilken är upphandlingens roll
i samhället? Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Kan innovationsupphandling vara en drivkraft för landsbygdsutveckling? Sigrid Pettersén, Projektledare, Inköp Gävleborg.

Hur mäta effektivitet och resultat inom offentlig upphandling?
Lokal: Tändkulan

Presentationer och idéutbyte kring effektivitetsproblematiken inom offentlig upphandling – ett område som
hanterar omfattande ekonomiska värden (över 800 miljarder kronor per år) men som i hög grad saknar bra
instrument för att mäta och fastställa effektiviteten. Mats Bergman, Professor i ekonomi, Södertörns Högskola,
Magnus Arnek, samhällsekonomisk expert.

PRAKTIKFALL

Upphandling av partnerskapsdrift

Lokal: Monteringen

Vinnaren av Handslaget 2012 presenterar en stor möjlighet att möta framtidens utmaningar. Med utmaningar
menas i första hand rekrytering och kompetens samt även kvalitet och svarstider. Dessutom till en reducerad
kostnad. Med ett avtal om partnerskap möter Laboratoriemedicin i Landstinget Gävleborg framtiden på ett
flexibelt och mer resurssnålt sätt, något som kommer både patient och remittent/beställare till nytta.
Joachim Lindgren, Verksamhetschef, Laboratoriemedicin, Landstinget Gävleborg.

Välfärdsservice – Nu och i framtiden
Lokal: Avance

Behovet av service i hemmet ökar ständigt för våra äldre och sjuka medborgare. Vi blir äldre samtidigt som
vi vill bo kvar hemma längre. Det betyder att behovet blir allt större av både daglig tillsyn och leveranser av
hjälpmedel, medicin, mat och annat materiel. Hur hittar man smarta lösningar som värnar om medborgarens livskvalité, landstingens och kommunernas resurser och detta på ett miljöriktigt sätt? Annelie Sallert, Produktområdeschef, Posten delar med sig av sina kunskaper om hur man kan stärka välfärden för våra medborgare.

Skadestånd på upphandlingsrättslig grund
Lokal: Plenum

Vi berättar om vad som gäller efter avbrytande av en upphandling. Vi går igenom rättspraxis och ger
några praktiska tips om hur du ska upphandla för att undvika eller minska risken för skadeståndsskyldighet. Johanna Näslund, Advokat och Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl.
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UNCONFERENCE
Vad är unconference?
Unconference är ett konferenskoncept som
utgår från deltagarna. Man driver tillsammans
diskussionen framåt utifrån ett förbestämt tema
och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Välj själv huruvida du vill delta aktivt eller om
du helst lyssnar till de andra deltagarna.
Inspirera och inspireras, lär och lär ut!
(Maximalt 80 deltagare, föranmälan krävs.)

Fler och bättre anbud för den goda affärens skull
Tid: Onsdag kl. 13.50-14.40 Lokal: Cuisinen

Delta i en workshop där du får ta del av och bidra med nya idéer och perspektiv på hur man kan få fler
företag att lämna anbud. Hur underlättar man för de små och medelstora företagen? Hur gör man den bästa
anbudsutvärderingen?

Rätt organiserad för den goda affären
Tid: Onsdag kl. 14.50-16.20 Lokal: Cuisinen

Hur organiserar sig olika upphandlande organisationer i Sverige? Hur arbetar de utifrån sina olika
förutsättningar? Vad ger dem framgång och vilka är för- och nackdelarna med de olika strukturerna? Johan Almesjö, Förbundsdirektör, Inköp Gävleborg och vice ordförande, Silf,
Sveriges inköps- och logistikförbund, Peter Hautzinger, Avdelningschef, Inköpsavdelningen,
Landstinget Gävleborg, Louise Strand, Inköpsdirektör, Region Skåne samt Styrelseledamot i
Sveriges Offentliga Upphandlare och Landstingsnätverket för Upphandling, David Braic,
Upphandlingschef, Växjö kommun och Björn Bergström, Upphandlingsansvarig, Riksbanken
samt Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare.

Central Purchasing Bodies in the EU – continuation with Q&A
Tid: Torsdag kl. 11.20-12.30 Lokal: Cuisinen

Timo Rantanen, Development Manager, Hansel, Finland, Gian Luigi Albano, Head of research unit, Consip,
Italy and Peter Bennett, Senior Policy Advisor, Cabinet Office, UK. (seminariet hålls på engelska)

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?
Tid: Torsdag kl. 13.50-14.50 Lokal: Cuisinen

Open hearing kring styrka och svagheter i Upphandlingsutredningens förslag om koncentration av
överprövningar till några få förvaltningsrätter. Finns det andra modeller inom EU att fundera över?
Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Ellen Hausel Heldahl, Avdelningschef
på avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling, Konkurrensverket, Mathias Sylwan, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting och Jens Fejö, Dr. och Professor emeritus, Law Department,
Copenhagen Business School, tidigare danska Klagenævnet for Udbud.
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PRISER & INFORMATION
2014

Vad kostar det?

Var kan du bo?

2 DAGAR : 6 900:-/deltagare
I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den
integrerade utställningen, lunch och fika
under båda dagarna samt middag och
underhållning kvällen den 29 januari.

Vi kan rekommendera ett antal hotell som
ligger i närheten av Nacka Strandsmässan.
Här har vi angett hur lång tid det tar att
resa med bil mellan hotellet och Nacka
Strandsmässan.

DAG I (onsdag): 4 500:-/deltagare
DAG II (torsdag): 3 900:-/deltagare

Hotel J - 10 minuters gångväg
Quality Hotel Nacka - 4 minuter (med bil)
Elite Hotel Marina Tower - 5 minuter (med bil)
Kvarnholmen Hostel - 6 minuter (med bil)
Ett Litet Hotell - 9 minuter (med bil)
Skepparholmen - 11 minuter (med bil)

OBS! Anmälan är bindande. Går att överlåtas,
meddela oss i sådana fall.
Samtliga priser anges exklusive moms.

Hur tar du dig till och från
Nacka Strandsmässan?

Rabatter
Grupprabatt
- Boka sex deltagare, en deltar kostnadsfritt.

Adress: Augustendalstorget 6,
Nacka Strand.

- Boka tio deltagare, två deltar kostnadsfritt.

Det är enkelt att ta sig till
Nacka Strandsmässan. Med
bil tar det cirka 20-30 minuter från Stockholms
Centralstation beroende på trafiksituation och
tidpunkt.

Ange “grupprabatt” under “ev. rabatt”
i anmälningsformuläret.
Partnerrabatt
Du som blivit inbjuden av någon av våra
partners erbjuds en rabatt på 1000 kronor.
För att ta del av partnerrabatten ange
vilken partner du har blivit inbjuden av
under “partnerrabatt” i anmälningsformuläret.

Väljer du att ta bussen, avgår buss 443 från
Slussen till Nacka Strand med en beräknad
restid på 13 minuter. Buss 71 går från Norrmalmstorg via Slussen och Sickla till Nacka
Strand. För sms-biljett skicka koden HA till
076-720 10 10.

P
Parkeringshus

Det finns gott om parkeringsmöjligheter i
närheten av Nacka Strandsmässan, hela 1000
platser i kvarteret! P-hus finner du på tre
minuters promenadavstånd.

Nacka Strandsmässan
Busshållsplats

ANMÄLAN

Anmälan av dig och dina kollegor gör du
enklast genom att besöka
www.upphandlingsdagarna.se
Vid anmälan av större grupper kan du
kontakta oss på: 031-719 05 13
eller maila: veronica.roos@hexanova.se

För att kunskap är källan till goda affärer
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Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns ofta i kunskapsintensiva
branscher. Lindahl har lång erfarenhet av stora och komplicerade upphandlingar och rådgivning
kopplad till offentlig sektor. Vi biträder alla slags aktörer och har en omfattande utbildningsverksamhet. Lindahl har både den stora byråns breda kapacitet och juridiska spetskompetenser
och gedigna erfarenheter av många olika branscher. Vår raka och tydliga kommunikation, höga
kompetens och kommersiella förståelse garanterar en ändamålsenlig rådgivning och ger en god
affär för klienten. Läs mer på: www.lindahl.se

Silf

Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf, är norra Europas ledande aktör för kompetens- och
karriärutveckling och utbildning inom inköp, logistik, förhandling och juridik. Sedan 2012 utbildar vi även upphandlare inom den offentliga sektorn och erbjuder allt från Grundutbildning
Upphandling till ett helt certifierings-program där du kan läsa till Certifierad Upphandlare med
internationellt gångbar licens - CUSilf ®. Som offentlig upphandlare och strategisk inköpare är
det mycket viktigt att du besitter goda kunskaper och har kompetens inom strategiskt inköp, då
du hanterar stora och små risker för att göra bra affärer. Läs mer på: www.silf.se

Posten

Posten ingår i PostNord som levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till
företag och privatpersoner i Norden. Varje dag hanteras miljontals försändelser och paket med
hög kvalitet och precision. Vi har tjänster inom: Affärskommunikation - effektiv kommunikation
sker alltid på mottagarens villkor, såväl fysisk som digital. Samhällsinformation - som skapar mervärde för både avsändare och mottagare. Postservice - med hög kvalitet och tillgänglighet. Hemleveranser och varudistribution - tryggt och säkert för våra kunder. Läs mer på: www.posten.se

Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag,
kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken
och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.
Läs mer på: www.vision.se

OKQ8

OKQ8 är Sveriges största leverantör till offentlig sektor av drivmedel på väg med över 700 stationer. På OKQ8 arbetar vi ständigt för att driva utvecklingen för mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter och därmed kunna erbjuda bättre alternativ för våra kunder. Hållbar
bilism kännetecknas av aktiva och långsiktiga val gällande ägande och användande av bilen. Vi
vill vara först med att göra det enklare för den hållbara kunden att välja om, hur och när man kör,
vårdar, tankar och handlar. Det är så vi vill bidra till en mer hållbar bilism. Läs med om vårt arbete
för hållbar bilism på: www.okq8.se

Skatteverket

Skatteverket arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet genom branschsamverkan
och aktivt stöd till upphandlare i Sverige. Genom samarbete med Skatteverket kan du som
upphandlare stärka din position i upphandlingsarbetet gentemot oseriösa aktörer.
Läs mer på: www.skatteverket.se/svartpavitt

Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet har regeringens uppdrag att utveckla, informera om och erbjuda drivande
konkreta hållbarhetskrav anpassade för användning i offentlig upphandling. Kraven finns i olika
nivåer med tillhörande motiv och förslag till verifikat. Kraven kan fritt laddas hem via Miljöstyrningsrådets MSR-wizard på www.msr.se. MSR arbetar även med att informera om EMAS miljöledningssystem och tillandahåller och utvecklar det internationella EPD®systemet som redovisar
produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
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Dataföreningen

Dataföreningen är en oberoende ideell organisation med missionen att öka kunskap och kontakter
genom nätverkande. Genom nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter håller du dig
uppdaterad inom teknik och verksamhetsutveckling tillsammans med 15 500 medlemmar över
hela landet. Som medlem kan du delta i närmare hundra kunskapsnätverk för kunskapsutbyte
med branschkollegor inom aktuella frågeställningar och utmaningar, inom exempelvis e-förvaltning,
upphandling, förändringsledning, molntjänster, informationssäkerhet, e-legitimation och HR.
Läs mer på: www.dfs.se

VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt
och samhällsnytta. Regeringen har givit VINNOVA i uppdrag att stötta uppbyggnaden och utbytet
av kompetens, metoder och erfarenheter för innovationsupphandling. Insatserna kompletterar det
ordinarie upphandlingsstödet. Genom att använda innovationsupphandling som ett verktyg för
problemlösning, och inte begränsa offentlig upphandling till befintliga lösningar, kan offentlig
sektors efterfrågan aktivt driva utveckling av nya produkter och sätt att arbeta för framtiden.
Läs mer på: www.vinnova.se

Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga
Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och
bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår
uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den
offentliga sektorn. Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

Vill ni vara med som partner under
Upphandlingsdagarna 2015 då vi även firar 10 år?
Som partner under Upphandlingdagarna 2015 kommuniceras ditt budskap effektivt.
Utöver en självklar plats i utställningen och digitala medialösningar har du möjlighet
att bidra med ett intressant seminarium under de parallella seminariespåren
(efter godkännande av 2015 års programråd och arrangören).
Anmäl ert intresse genom att kontakta oss på
031-719 05 13 eller veronica.roos@hexanova.se.

För att kunskap är källan till goda affärer
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VÄLKOMMEN TILL
ÅRETS UPPHANDLINGSMIDDAG!
Avsluta den första dagen av Upphandlingsdagarna
med mingel på det anrika Hamburger Börs. Slappna
av efter det gångna upphandlingsåret och ladda inför
det nya med en utsökt trerätters middag, storslagen
underhållning och varför inte en tur på dansgolvet?
Underhållning i världsklass!
Under Upphandlingsdagarnas festkväll bjuder vi på förstklassig
underhållning som du sent kommer att glömma. Efter middagen
bjuder vi upp till dans tillsammans med vår egna hus-DJ.
Årets bästa upphandling 2013
För sjätte året i rad delar vi ut utmärkelsen för årets bästa
upphandling, Handslaget 2013. Priset tillfaller den eller de som
genomfört, alternativt medverkat till, en synnerligen god affär/
upphandling inom offentlig förvaltning.
Kanske är det du eller någon av dina kollegor som vinner?
Nu kan du skicka in ditt förslag till utmärkelsen (fram tom den 31/12).
Gå in på www.upphandlingsdagarna.se.

