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Kommer du ihåg 2009?

Engagerade föreläsare

Upphandlingsdagarna 2009 blev årets största mötesplats för oss som berörs av den offentliga upphand-
lingen och samlade drygt 500 besökare som genomgående gav betyget mycket gott. Hur många blir vi i år?



Allt kan hända!

Nöjda deltagare

Glada utställare

Välkommen åter!



” F ö r  a t t  k u n s k a p  ä r  . . .

Upphandlingsdagarnas storlek och renommé innebär stora 
förväntningarna på eventet. Det blir nu femte året i rad som 
dagarna arrangeras och varje år har dagarna vuxit med i ge-
nomsnitt hundratalet fler deltagare. Dagarna besöks av upp-
handlare, inköpare, jurister, ekonomi- och verksamhetschefer, 
ledande politiker med flera, som alla ur olika perspektiv berörs 
av Sveriges offentliga upphandling.

I dessa tider av sämre konjunktur och med de sparkrav som 
råder blir ett evenemang som syftar till att effektivisera upp-
handling och inköp inom den delvis hårt utsatta offentliga för-
valtningen extra viktigt och uppmärksammat. För vem skulle 
inte gynnas av att den samlade offentliga upphandlingskåren, 
som handlar varor och tjänster för hundratals miljarder årligen, 
gör detta rustad med de bästa möjliga förutsättningarna och 
den senaste kunskapen på området? 

Några av utställarna på Upphandlingsdagarna 2010:

Nytt år, nya möjligheter och nya Upphandlingsdagar!

Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl • Bernt Jakobson, Akademikerförbundet SSR • Claes Aldurén, Allego AB • Stefan Holm, Svenskt Näringsliv • Per Eskilsson, Ekono-
mistyrningsverket • Kent Mossheden, Hexanova Media Group •Tess Benschner Johnsson, Hexanova Media Group/Event Planet • Urban Nilsson, Hexanova Media Group, Offentliga 
Affärer • Anders Svensson, Konkurrensverket • Anna Lindberg, Miljöstyrningsrådet • Lars-Göran Fröjd, Eniro Upphandling/Oreo AB • Fredrik Tamm, SafeTrade • Richard Anderberg, 
Eniro Upphandling • Mathias Sylwan, SKL • Jan Blom, VHS Upphandling.

Vi vill passa på att tacka programrådet som inför 2010 års Upphandlingsdagar bestått av: 

Kan en upphandlare spara några miljoner genom väl utförd 
upphandling, så kanske kommunen, landstinget eller den stat-
liga myndigheten istället kan använda sparade medel för att ex-
empelvis undvika uppsägningar i kristider eller för att utveckla 
och förbättra verksamheten och service till medborgarna. 

Så, vi är glada att återigen kunna välkomna dig och dina kol-
legor till två intensiva och inspirerande dagar med aktuell och 
för framtiden nödvändig kunskap.

Varmt välkomna!

Urban Nilsson, Kent Mossheden och Tess Benschner Johnson  
Huvudansvariga för programmet UHD2010



Leverantörspåret åter här!
Vi erbjuder seminarier som tar dig ett steg vidare mot nya och uthålliga affärer med offentlig sektor. Du får ta del av upphandlarnas perspektiv och utveckla företagets kommunikation och dess proces-ser, för en position som potent leverantör. 

In-house anskaffningar

Torsdag 2010-02-04 kl 09.30
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Debatt i ljuset av sysav-

målets konsekvenser och 

framtida Förutsättningar 

för offentliga bolag. 

Medverkar vid debatten 

gör representanter från:

Konkurrensverket,Svenskt 

Näringsliv, Finansdeparte-

mentet, Sveriges Kom-

muner och Landsting samt 

Advokatfirman Lindahl.

. . .  k ä l l a n  t i l l  g o d a  a f f ä r e r ”

Nyheter och “highlights” 2010!

Framtidens upphandling 

och e-förvaltning
Vi är stolta över att återigen få 

ta del av de senaste nyheterna 

samt regeringens strategiska 

planer och visioner på upp-

handlingsområdet, framförda 

av Kommun- och finansmark-

nadsminister Mats Odell.

Onsdag, 2010-02-03 kl 09.20

Vad gör Bert Karlsson på 
Upphandlingsdagarna?
Bert Karlsson är en av Sveriges mest kända människor. Under sin digra karriär har han rört sig genom svenskt näringsliv likt en kameleont ständigt på jakt efter nya utmaningar och affärsmöj-ligheter.

Bert har gjort det mesta, han har ägt livsmedelsbutik, skivbolag, nattklubbar, nöjesparker och under 90-talet startade han det politiska partiet Ny Demokrati som satt i riksdagen mellan åren 1991-1994.
Numera titulerar sig Bert bokförläggare, medieprofil men fram-förallt Entreprenör. Men vad gör Bert på Upphandlingsdagarna?

Torsdag, 2010-02-04 kl 14.20

www.upphandlingsdagarna.se

Strategiskt läge
Nu gör vi det enklare för alla att ta sig till Upphand-

lingsdagarna. Kistamässan når du enkelt via T-bana, 

pendeltåg, flygbuss och bil.



Jenny Lundström
Handläggare
LRF

Sofia Mårtensson
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Karl Lundvall,
Ph.D. Senior Economist
Copenhagen Economics

Eva Dalenstam
Projektledare
Miljöstyrningsrådet

Kerstin Eriksson
Näringspolitiskt ansvarig
Famna

Anders Fischer
Vik omsorgschef
Munkedals kommun

Annika Bondesson
Upphandlingschef
Karolinska Institutet

Richard Anderberg
Konsultchef
Eniro Upphandling

Ulrica Dyrke
Jurist
Företagarna

Lars Nerbrand
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Eva-Maj Mühlenbock
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Christoffer Stavenow
Jurist
Miljöstyrningsrådet

Lena Stigh
Projektledare
Jegrelius

Anna Lefevre Skjöldebrand
VD
Swedish Medtech

Monica Sihlén
Projektledare
Miljöstyrningsrådet

Lars Täuber
Affärsområdeschef
ISS Facility Management

Anders Nilsson
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Matthias Sylwan, 
Sveriges Kommuner  
och Landsting

Vi kommer – kommer du?

” F ö r  a t t  k u n s k a p  ä r  . . .



Andreas Lindström
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Sven-Eric Hargeskog
Upphandlingsråd
Vinnova

Lennart Jonasson
Stadsdirektör
Nacka kommun

Olof Hallberg
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Per Kyhle
Vice VD
Allego Konsult

Anders Karlin
VD
Allego Konsult

Maria Vikingsson
Utvecklingschef
Lysekils kommun

Matilda Unge
Projektledare
Miljöstyrningsrådet

”Väkommen tillbaka 
till Upphandlings-
dagarna 2010!”

Fredrik Tamm 
Moderator

Rikard Setterlid
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Henrik Seeliger
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Johanna Näslund
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Tord Schultz
VD och seniorkonsult
Sentensia Q
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Rolf Salomonsson
Försäljningsdirektör
Menigo

Hans Wendschlag
Nordisk miljöchef
Hewlett-Packard

Hugo Norlén
Advokat
Advokatfirman Lindahl

Möt våra talare på Upphandlingsdagarna 2010

. . .  k ä l l a n  t i l l  g o d a  a f f ä r e r ”



” D u  b e h ö v e r  b a r a  . . . 

PRAKTIKFALL

Onsdag 3 februari 2010
08.15 – 09.00 Registrering, kaffe/frukt. Utställningsbesök

09.00 – 09.10 Fredrik Tamm öppnar dagarna.

09.10 – 09.50 Framtidens upphandling och e-förvaltning. Nationella upphandlingsstödet. 
Mats Odell, Kommun- och finansmarknadsminister.

09.50 – 10.20 Nya regler för offentlig upphandling – Är den offentliga sektorn  
rustad för framtiden? Helena Rosén Andersson och Eva-Maj Mühlenbock,  
Advokatfirman Lindahl. Information om företaget.

10.20 – 10.30 Utställare informerar – Christopher Krokstedt, Atea

10.30 – 11.00 Kaffe. Mötesplats Offentliga Affärer. Aktivitet i utställningen. 

11.00 – 11.45 Miljöanpassad upphandling – ett steg mot en  
ekoeffektiv ekonomi. Livscykelkostnadsanalyser.  
Eva Dalenstam och Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet.

11.45 – 12.00 Utställare informerar 
Joakim Harging, försäljningsdirektör TDC

12.00 – 12.45 Seminariepass 1.

12.45 – 13.45 Lunch och utställningsbesök

13.45 – 14.30 Kundval – Effektivitet. Tuffa visioner transformeras till verklighet för utveckling 
mot en högeffektiv förvaltning, med fokus på kundval och medborgarservice. 
Stadsdirektör Lennart Jonasson, Nacka.

14.30 – 15.15 Osäkerhet i säkerhetsprodukter 
Om upphandling av tekniska säkerhetsprodukter.  
Tomas Djurling, Djurling Säkerhetsinformation. 

15.15 – 15.30 Utställare informerar – Aura Light, e-Adept och SSG

15.30 – 16.15 Kaffe. Mingel i utställningen, utställarseminarier, bokade möten.

16.15 – 17.00 Seminariepass 2

17.00 – 18.00 Utställaraktiviteter. Mingel i utställningen, demonstrationer, miniseminarier, 
bokade möten.

Moderator: Fredrik Tamm

Olof Erixon,  
Svenskt Näringsliv

Mats Odell,  
Finansdepartementet

Lennart Jonasson,  
Nacka kommun

Annie Stålberg, 
Miljöstyrningsrådet

Galamiddag på Stadshuset. Utdelning av  
”Handslaget”. Underhållning och mingel.19.00



. . .  e n  m ö t e s p l a t s ”

PRAKTIKFALL

DEBATT

SAMTAL

DEBATT

Torsdag 4 februari 2010
08.00 – 08.30 Kaffe och utställning

08.30 – 09.15 Kommande rättsmedel ger bättre upphandlingar.  
Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket. Presentation och utfrågning. 

09.15 – 09.30 Outsourcing – vad är det, varför och hur gör man? Om effektivitet och utveckling. 
Lars Täuber, ISS Facility Management.

09.30 – 10.30  Får upphandlande myndigheter köpa från egna bolag utan upphandling?  
Nya lagregler och behovet av översyn av verksamheten. Peter Lindblom,  
Konkurrensverket. Mathias Sylwan, SKL. Rikard Setterlid, Advokatfirman Lindahl. 
Olof Erixon, Svenskt Näringsliv. 

10.30 – 11.00 Kaffe. Mötesplats Offentliga Affärer. Aktivitet i utställningen.

11.00 – 11.45 Seminariepass 3

11.55 – 12.40 Seminariepass 4

12.40 – 13.40 Lunch

13.40 – 14.20 Vision, strategi och process vid utveckling av upphandlingen.  
Exempel Karolinska Institutet. Annika Bondesson, upphandlingschef. 

 Välj mellan följande två programpunkter:

14.20 – 15.20 Livsmedelsupphandling – fokus kött. Möjliga krav, närproducerat, djurskydd.  
Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet. Charlotta Frenander, Konkurrensverket,  
Rolf Salomonsson, Menigo. Jenny Lundström, LRF. Olof Hallberg, Advokatfirman 
Lindahl. Bert Karlsson, entreprenör.

14.20 – 15.20 Om innovationsupphandling inom hälso- och sjukvård i Europeiskt perspektiv.  
Om den offentliga köpkraftens dynamiska effekt på produkt- och tjänsteutveck-
lingen och betydelse för förnyelse och tillväxt inom näringslivet. Karl Lundvall, 
Copenhagen Economics. Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech.  
Lena Stigh, Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi.  
Moderator: Sven-Eric Hargeskog, Vinnova.

15.20 – 15.50 Kaffe. Mötesplats Offentliga Affärer. Aktivitet i utställningen.

15.50 – 16.10 Metod och strategi enligt det nya regelverket. Juristens summering av dagarna. 
Helena Rosén Andersson och Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl.

16.10 – 16.50 Leverantörskontroll för en effektivare direktupphandling. Att styra verksamheten  
och kontrollera leverantörerna – för lägre risk och bättre ekonomi.  
Christer Andersson, DoubleCheck. 

16.50 – 17.00 Avslutning 

Konferensprogram

Helena Rosén Andersson 
Advokatfirman Lindahl

Dan Sjöblom 
Konkurrensverket

Bert Karlsson 
Entreprenör

Charlotta Frenander 
Konkurrensverket



Seminarier – 6 olika intresseområden | Du behöver bara en mötesplats!

A 2 
Hållbar upphand-
ling – vilket ansvar 
har politikerna?

A 5 
Vikta miljökrav och 
värdera certifikat

B 2 
Effektivisering av 
inköp i staten med 
e-beställningar

C 2 
Träffsäkra, vin-
nande anbud – 
strategi och teknik

D 2 
Att genomföra IT-
outsourcing

E 1 
Nya upphand-
lingsförfaranden 
(konkurrenspräglad 
dialog, inköps-
centraler samt den 
särsklida elektro-
niska auktionen)

F 1 
Exempel Nacka. 
Om kundval och  
effektiv förvaltning

A 3 
Innovations-
upphandling ger 
miljöanpassade 
produkter

B 1 
Småföretag och  
offentlig  
upphandling

C 3 
Etik, miljö,  
närproducerat.  
Om trender, nya 
krav och framtids-
förutsättningar

E 2 
Särskilda undantag 
från upphand-
lingsreglerna 
– tjänstekonces-
sioner, allmän-
nyttiga tjänster, 
elförsäljning och 
elproduktion samt 
telekomtjänster

E 3 
Direktupphandling 
och preskriptions-
frister enligt nya 
lagen

F 3 
Pesonalövertag-
ande på marknads-
mässiga villkor

F 4 
Idéburna non- 
profit-organisationer 
som utförare inom 
vård och social 
omsorg

A 1 
Grön upphand-
ling sparar både 
miljö och pengar. 
Livscykelkostnads-
analyser som 
verktyg för hållbara 
inköp 

A 6 
Etiska krav i upp-
handlingen

B 4 
Anbudsunderlag 
och utvärdering 
– koncept och 
metodik för 
måluppfyllelse och 
utveckling

C 1 
Var offensiv – om 
konkurrentbevak-
ning, referensgrup-
per, strategier, 
analyser och 
utvärderingar

D 1 
Outsourcing –  
vad och hur,  
konsekvenser,  
avtal och uppfölj-
ning

E 4 
Ny regler för upp-
handlingar utanför 
det direktivstyrda 
området

F 2 
Ett år med LOV 
– vad har hänt? 
Bidrar lagen till  
tillväxt och mång-
fald av företag?

A 4 
Livsmedelsupp-
handling – uppfölj-
ning av miljökrav

B 3 
Upphandling av  
IT-teknik –  
strategier  
för bättre miljö

C 4 
Affärer med  
offentlig sektor – 
En upphandlares 
syn på leveran-
tören

C 5
Kommunikativ 
kompetens –  
en nyckelfaktor

D 3 
Offentliga privata 
partnerskap i den 
kommunala sek-
torn

E 5 
Ogiltighet av upp-
handlingskontrakt 
och marknads-
skadeavgift – nya 
sanktioner inom 
upphandlingsrätten

F 5 
LOV – fyra små 
kommuner i sam-
verkan
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Miljö och etik – Ekoeffektiv ekonomi För leverantörer Juridiken i praktiken

Om upphandlingsstrategier  
och processeffektivisering Outsourcing, tjänsteupphandling och OPP Valfrihetssystem och konkurrens-

utsättning inom vård och omsorg

” D u  b e h ö v e r  b a r a  . . . 

M = Mässplan, E = Konferenscenter, 1 trappa ner från utställarhallen

M3 E5 M4 E8 E3 E4 Plenum



Spår B: Om upphandlingsstrategier och processeffektivisering
Spännande seminarier om inre effektivitet och upphandlingens potential som förändringskraft.  
Seminarievärd: Richard Anderberg, Eniro Upphandling.

Spår A: Miljö och etik – Ekoeffektiv ekonomi
Många har synpunkter på ekoeffektiv ekonomi. I detta seminariespår går vi från vackra ord till handlingar och till  
konkreta råd med många goda exempel. Miljöstyrningsrådet har huvudansvaret för detta block – en garanti för  
kvalitet och balans. Seminarievärd: Anna Lindberg, Miljöstyrningsrådet.

A1 – Grön upphandling sparar både miljö och pengar –  
Livscykelkostnadsanalyser som verktyg för hållbara inköp  
Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet.

A2 – Hållbar upphandling – vilket ansvar har politikerna?  
Peter Wenster, Sveriges Kommuner och Landsting.

A3 – Innovationsupphandling ger miljöanpassade pro-
dukter. Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet.

A4 – Livsmedelsupphandling – uppföljning av miljökrav  
Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet.

A5 – Vikta miljökrav och värdera certifikat.  
Kriterier och metoder. Goda exempel  
Eva Dalenstam och Matilde Unge, Miljöstyrningsrådet.  
Upphandlande myndighet. 

A6 – Etiska krav i upphandlingen  
Christoffer Stavenow, Miljöstyrningsrådet.

B1 – Små företag och offentlig upphandling 
Vänd problem till möjligheter. Exempel Östersund. Kom-
binatorisk upphandling. Ulrica Dyrke, Företagarna. Börje 
Hoflin och Christina Taraldsson, Östersunds kommun. 

B2 – Effektivisering av inköp i staten med e-beställningar. 
Anders Nyström, Ekonomistyrningsverket.

B3 – Upphandling av IT-teknik – strategier för bättre miljö 
Strategisk upphandling grundad på marknadstrender och 

långsiktiga behovs- och verksamhetsanalyser skapar po-
tential för ekoeffektiv och hållbar upphandling och utveck-
ling. Fokus på produktmix och processeffektivitet, snarare 
än detaljerade tekniska krav på enskilda produkter.  
Exempel: trycksaksupphandling.  
Hans Wendschlag, Hewlett-Packard.

B4 – Anbudsunderlag och utvärdering – koncept för meto-
dik och avtalsuppföljning. Rikard Blom, e-Avrop AB.

. . .  e n  m ö t e s p l a t s ”

Seminarieprogram



Seminarier – 6 olika intresseområden | Du behöver bara en mötesplats!

Spår C: För leverantörer
Fem spännande seminarier för leverantörer som vill utveckla sin kompetens, strategi och taktik för att vinna affärer  
vid offentlig upphandling och inköp. Seminarievärd: Dan Frödén, Tenders Sverige. Kent Mossheden (C5).

C1 – Var offensiv – om konkurrentbevakning, referens-
grupper, strategier, analyser och utvärderingar 
Kvalitetssäkra anbudsprocessen. Var strategisk: Vilka 
upphandlingar? Produkter och prisbild. Framtidspotential? 
Hur vinna med produkt- och leveranskvalitet? 
Michael Bengtsson, Menigo Foodservice.

C2 – Träffsäkra, vinnande anbud – strategi och teknik 
Spetsa anbudet genom kunskap om upphandlarens mål 
och preferenser, lagregler, utvärderingskriterier, viktning 
och rangordning. Dan Frödén, Tenders Sverige.

C3 – Etik, miljö, närproducerat. Om trender, nya krav och 
framtidsförutsättningar. Martin Persson, Miljöstyrningsrådet.

C4 – Affärer med offentlig sektor – En upphandlares syn 
på leverantören. Anders Karlin och Per Kyhle,  
Allego Konsult. 

C5 – Kommunikativ kompetens – en nyckelfaktor  
Om vinnande värderingar, profilering och positionering för 
affärer med offentlig sektor, i teori och praktik. Kommu-
nikations- och PR-konsultens perspektiv. Annika Sjöberg, 
Gullers Grupp.

Spår D: Outsourcing, tjänsteupphandling och OPP

D1 – Outsourcing – vad och hur, konsekvenser, avtal och  
uppföljning. Om skallkrav, sekundära syften och andra  
kostnadsdrivande faktorer. Lars Täuber, ISS Facility  
Management.

D2 – Att genomföra IT-outsourcing. Vikten av förstudie 
och strategiska underlag, Varför och vad vill vi uppnå?  
Hur gör man? Vilka är de vanligaste fallgroparna i outsour-
cing av IT? Tord Schultz, Sentensia Q. 

Fiasko! Miljarder upp i rök! Ja, det är inte svårt att hitta braskande rubriker på helt misslyckade upphandlingar av 
tjänster. Men mestadels handlar det om mindre spektakulära upphandlingar, som inte blir uppmärksammade på 
samma sätt, men likväl är kostsamma misslyckanden. Varför är det så? I detta block analyserar vi problematiken 
och ger handfasta råd. Seminarievärd: Sara Choppelo, ISS.

D3 – Offentliga privata partnerskap i den kommunala  
sektorn. Om byggkoncessioner och flerpartsöverenskom-
melser vid anläggning och drift av till exempel idrotts- och 
konferensanläggningar. Om riskfördelning, kvalitet, livscy-
keltänkande, finansiering, upphandlingsformer med mera. 
Aktuella projekt. Matthias Sylwan, SKL. 

” D u  b e h ö v e r  b a r a  . . . 



Spår E: Juridiken i praktiken
Advokatfirman Lindahl borgar för kvalitet och engagemang i juridikseminarier. Seminarievärd: Advokatfirman Lindahl. 
Här behandlas alla aktuella och heta ämnen, såsom: 

E1 – Nya upphandlingsförfaranden (konkurrenspräglad 
dialog, inköpscentraler samt den särskilda elektroniska 
auktionen). Lars Nerbrand och Andreas Lindström,  
Advokatfirman Lindahl.

E2 – Särskilda undantag från upphandlingsreglerna – 
tjänstekoncessioner, allmännyttiga tjänster, elförsäljning 
och elproduktion samt telekomtjänster. Johanna Näslund 
och Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl.

E3 – Direktupphandling och preskriptionsfrister enligt de 
nya reglerna. Anders Nilsson och Henrik Seeliger,  
Advokatfirman Lindahl.

E4 – Nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda 
området. Hugo Norlén och Sofia Mårtensson,  
Advokatfirman Lindahl.

E5 – Ogiltighet av upphandlingskontrakt och marknads-
skadeavgift – nya sanktioner inom upphandlingsrätten.  
Anders Nilsson och Henrik Seeliger, Advokatfirman Lindahl.

Spår F: Valfrihetssystem och konkurrensutsättning  
inom vård och omsorg

F1 – Exempel Nacka. Uppföljning av plenarföredrag. 
Om kundval och effektiv förvaltning. Lennart Jonasson, 
Nacka stad.

F2 – Ett år med LOV – vad har hänt? Bidrar lagen till tillväxt 
och en mångfald av företag? Johanna Essemyr Pauldin, 
Tillväxtverket, Kristina Malm Jansson, Vårdförbundet och 
Sara Öberg, Almega Vårdföretagarna

F3 – Personalövertagande på marknadsmässiga villkor 
Presentation av den så kallade Stockholmsmodellen, som 
gjort det möjligt för många anställda att bilda bolag och själ-
va ta över driften, efter det att staden beslutat att konkur-
rensutsätta enheten/verksamheten. Som aktiv arbetsgivare 
har staden helt lagenligt erbjudit de anställda utbildning i 
att starta eget, rådgivning i att förstå förfrågningsunderlag 

LOV och konkurrensutsättning håller på att rita om kartan, kreativiteten blommar och en mångfald av nya aktörer har 
trätt in på banan. Genom fem spännande seminarier belyser vi utvecklingen ur olika perspektiv. Möt förnyarna, se 
möjligheterna och låt dig inspireras. Seminarievärd: Kent Mossheden, Fredrik Tamm (F3 och F5).

samt coachning i skrivandet av anbud. På så sätt har en 
eller flera av de anställda kunnat ta över driften vid ett 
trettiotal arbetsplatser efter konkurrensutsättning. Med-
verkande: Ingalill Elwin, Enheten för kvalitetsutveckling och 
Anna Saldeen, Stadsledningskontoret, Stockholms Stad. 
Ann-Louise Sköldmark, Svedmyra Bad & Relax AB. Maria 
Hasselmark, Amygdalus AB. Moderator Fredrik Tamm, som 
varit rådgivare i förändringsprocessen.

F4 – Idéburna non profit-organisationer som utförare 
inom vård och social omsorg. Kerstin Eriksson, Famna.

F5 – LOV – fyra små kommuner i samverkan 
Exempel Sotenäs, Munkedal, Tanum och Lysekil.  
Anders Fischer, Munkedals kommun, Christer Johansson 
och Maria Vikingsson, Lysekils kommun.

. . .  e n  m ö t e s p l a t s ”

Seminarieprogram



Upphandlingsdagarna står för nätverkan-
de, relationer och god stämning. Målet är 
goda offentliga affärer och nu kryddas den 
alltid uppskattade fest- och mingelkvällen 
med utdelningen av priset Handslaget. 

Handslaget, instiftat av Offentliga  
Affärer, vill stimulera till ”goda affärer” och 
delas ut till den eller de som genomfört, alter-
nativt medverkat till, en synnerligen god affär 
inom offentlig förvaltning. 

Handslaget – Årets upphandling

Pris: 6 900 kronor/deltagare (inklusive galamiddag) 
I avgiften ingår: seminarier, workshops, den integrerade 
utställningen, lunch och kaffe under båda dagarna samt 
middag med tillhörande dryck och underhållning under 
galamiddag. 

För dig som vill gå endast onsdagen är priset  
4 500 kronor/deltagare (inklusive galamiddag).

För dig som vill gå endast torsdagen är priset  
3 900 kronor/deltagare (ej galamiddag).

Utställarbesökare båda dagarna 
Utställarbesöket inkluderar öppningsanförandet av Kommun- 
och finansmarknadsminister Mats Odell. Pris. 295 kr.

Rabatter 
Grupprabatt:  
Boka minst fem deltagare, så går den sjätte gratis. 

Medlemsrabatt:  
500 kronor per deltagare som är medlem i:

Sveriges Offentliga Inköpare, Akademikerförbundet SSR, 
Fackförbundet ST. (Ange organisationens namn under rabattkod 
vid bokning.)

För mer information och bokning, gå in på: www.upphandlingsdagarna.se eller kontakta oss på 031-719 05 00.

Priser och information

Strategiskt läge

Diplom
För årets upphandling 2008 har:

Magnus Nordqvist
tilldelats priset Handslaget

Boende: du kan välja att bo centralt i Stockolm eller du kan bo i 
Kista. Vill du få tips på boende ring 031-719 05 00.
Hur ta sig till Kistamässan?
Pendeltåg: Ta pendeltåget från Stockholms central mot 
Upplands Väsby eller Märsta. Kliv av vid Helenelunds station – 
restid 12 minuter. Från Helenelunds station är det sedan ca 5 
minuters promenad. Följ skyltning till Kistamässan.
Tunnelbana: Ta tunnelbanans blå linje 11 från T-centralen mot 

Dock vill vi vidga perspektivet, så 
att pris även kan delas ut till perso-
ner som förtjänstfullt arbetat med 
att utveckla upphandlingsfunktio-
nen och med att kompetenssäkra 
organisationen. 

Gå in och rösta direkt på:  
www.upphandlingsdagarna.se

” D u  b e h ö v e r  b a r a  . . . 

Magnus Nordqvist tog 
emot priset för Årets 
upphandling 2008.

Akalla. Kliv av vid Kista – restid 17 minuter. Från Kista Centrums 
T-banestation är det sedan 12 minuters promenad till Kistamäs-
san. Följ skyltning vid Kistamässan.
Bil: GPS-koordinater för Kistamässan: Lat: N 59º 24´ 21.26”, 
Long: E 17º 57´ 24.42”.
Flygbuss från Arlanda till Kistamässan: Stig av på Torshamns-
gatan – ett stenkast från Kistamässan. Restid ca 30 minuter.

Endast middag och underhållning onsdagen den 3/2.  
Galamiddag på Stadshuset. Inkluderar mat, dryck, underhållning 
av bland andra Peter Wahlbeck samt deltagande vid utdelning av 
2009 års upphandlingspris Handslaget). Pris 1 900 kr. 



”Att medverka på Upphand-
lingsdagarna har blivit en del i 
den strategiska och praktiska 
kontakten med marknaden. 
Möjligheterna till att knyta 
kontakter inom detta växande 
intresseområde är unika i sitt 
slag i vårt land.”

Lars-Göran Fröjd 
Senior Strategist,  
Eniro Upphandling AB

”Det är värdefullt att som chef tillsammans med medarbetare få två hela dagar där 
upphandlingsfrågor belyses ur både ett strategiskt och ett operativt perspektiv. Mellan 
debatter, seminarier och träffar med leverantörer fanns tid för resonemang kring frågor 
som ofta inte hinns med på hemmaplan. Att få träffa kollegor med samma frågeställ-
ningar på sin agenda berikade dagarna lite extra. Väl på hemmaplan omsattes en del 
av de insikter som vi fått i praktisk handling vilket gjorde att jag tycker att det var väl 
investerad tid de två dagarna i Stockholm våren 2009”

Deltagare Upphandlingsdagarna 2009 
Jan Malmberg, då ekonomichef i Falun – nu ekonomidirektör i Uppsala Kommun

”Upphandlingsdagarna är 
en bra arena för att träffa 
kollegor och samtidigt kunna 
besöka intressanta semina-
rier i aktuella ämnen.”

Thomas Karlsson 
Östersunds kommun

”Upphandlingsdagarna har ett bra upplägg för både upphandlare 
och utställare. Det är alltid bra föreläsningar och föreläsare.

Dagarna erbjuder ett ypperligt tillfälle för mig att träffa andra 
upphandlare och utbyte av erfarenheter. Dessutom gör dagarna 
det möjligt att upprätthålla och behålla det viktiga upphandlings-
nätverket.”

Maritha Nygårds-Gullstrand 
Upphandlare, Vägverket

“Sagt om Upphandlingsdagarna 2009”

. . .  e n  m ö t e s p l a t s ”



Som många celebriteter före oss, går vi upp för den magnifika sten-
trappan där kungligheter och nobelpristagare satt sina spår. Midda-
gen intar vi i Gyllene salen vars väggar är täckta av 20 miljoner bitar 
blänkande bladguld som gnistrar och förstärker festen där vi delar 
ut vårt eget pris, Årets upphandling 2009.

Handslaget 
Priset, som vi döpt till Handslaget är till för att slå ett slag för goda 
affärer inom offentlig upphandling. Kanske har just du kommit in 
med ett förslag på någon person eller upphandling som förtjänar 
priset. Och vem vet, det kan ju vara någon av dina kollegor som får 
denna fina utmärkelse.

Galamiddag med underhållning 
Festen på kvällen är en populär tradition på Upphandlingsdagarna. 
En av 2010 års underhållare, blev också Årets manliga komiker 
2009. Hans namn är Peter Wahlbeck.

Peter är komikern som tolkar sitt ”standup comedy” i bilder. Bilder 
som han målar med ord och gester utifrån händelser i vardagen. 
Denna kväll utmanas Peter att kreera briljant underhållning för alla 
fantastiska deltagare som verkar inom offentlig upphandling och 
som samlas i Stockholms Stadshus på kvällen den 3 februari.

Varmt välkommen till Upphandlingsdagarna 2010!

Stockholms Stadshus är platsen där vi kommer att ta del av årets största  
galamiddag med högklassig underhållning, vacker musik och utdelning av pris 
för Årets bästa upphandling ”Handslaget”. Denna galakväll inramas av pampig 
fasad och ger en extra stark upplevelse då vi befinner oss på historisk mark.

En afton i Nobels anda!

Partners: Medverkande 
organisationer:

A F F Ä R S T I D N I N G E N  F Ö R  O F F E N T L I G  S E K T O R


