
Stockholm 2-3 februari 2011

Arrangeras av Hexanova Event AB.
Presenteras av : 

50 högintressanta föreläsningar
Heta debatter
Ett brett utbud av seminarier
De viktigaste leverantörerna på plats

Åter dags för Sveriges största mötesplats för dig 
som är engagerad inom offentlig upphandling.

Välkommen!

Hexanova Event

PLA    ET
Ett bolag inom:  

Ett arrangemang av: Partners: Programråd och medverkande organisationer:
Hexanova Event

PLA    ET
Ett bolag inom:  
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Upphandlingsdagarna 2010 blev årets största mötesplats för oss som berörs av den offentliga upphandlingen och  
samlade drygt 500 besökare som genomgående gav betyget mycket gott. Hur många blir vi i år?

Fika med Mats Odell

Rörda vinnare av Handslaget 2009

Nominerade till Handslaget 2009

Bert säljer böcker

Kommer du ihåg 2010?

Heta diskussioner i panelen

Underhållning på högsta nivå

Dansa hela natten...

Upphandlar-Sverige är samlat

Tips från utställarna

Välkommen!
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Nöjda utställare på plats
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Sveriges framtid är ledmotivet under Upphandlingsdagarna 
2011 - med fokus på innovativt tänkande, tillväxt och utveck-
ling som avgörande komponenter vid offentlig upphandling.

Många har varit delaktiga i programmakeriet och här nedan 
ser du vilka som medverkat i programrådet och direkt påverkat 
det program som du nu håller i din hand. Utöver programråds-
arbetet har utvärderingar från tidigare år och givetvis omvärlds- 
bevakning varit vägledande. Allt för att vi ska kunna presen-
tera det absolut bästa och senaste inom området offentlig 
upphandlig. Upphandling av säkerhetslösningar samt bygg- 
och entreprenadupphandling är områden som nu fått betydligt 
större utrymme än tidigare.

Utställarna på Upphandlingsdagarna 2011:

För sjätte året i rad Upphandlingsdagar i Stockholm 

Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl • Claes Aldurén, Allego AB • Per Eskilsson, Ekonomistyrningsverket • Kent Mossheden, Hexanova Media Group •Tess Benschner 
Johnsson, Hexanova Event • Urban Nilsson, Offentliga Affärer • Lars-Göran Fröjd, Hexanova Media Group • Fredrik Tamm, DoubleCheck • Mathias Sylwan, SKL • Jan Blom, VHS Upp-
handling • Anders Kuylser, Botkyrka kommun • Björn Bergström, Länstyrelsen i Stockholms län • Susanne Lång, Miljöstyrningsrådet • Kerstin Wiss Homdahl, SKL • Lennart Person, 
Swelarm • Inger Ek, Upphandlingsbolaget Göteborgs stad • Ann-Mari Fineman, VINNOVA • Nina Widmark, VINNOVA • Sven-Olof Ryding, Miljöstyrningsrådet.

Vi vill passa på att tacka vårt programråd som bidragit till programmet inför 2011 års Upphandlingsdagar: 

Vår målsättning är att presentera verktyg för optimala upp-
handlingar, långsiktigt ekonomiska och i alla avseenden håll-
bara. Till gagn för hela samhället och svenskt näringsliv. 

Så återigen önskar vi dig och dina kollegor varmt välkomna 
till 2011 års Upphandlingsdagar. Vi lovar att det blir intensivt, 
inspirerande, givande och den bästa mötesplatsen för de goda 
affärerna, med aktuell och för framtiden nödvändig kunskap. 

UPPHANDLING & INKÖP

Varmt välkomna! 
Tess Benschner Johnsson, Kent Mossheden och Urban Nilsson 
huvudansvariga för programmet Upphandlingsdagarna 2011

Dr. Michael J Wilkinson från National Innovation Centre på National Health Service i Storbritan-nien kommer och föreläser om sina erfarenhe-ter både från Sverige och Storbritannien.  Värd: VINNOVA

Vad händer i Europa?

Onsdag 2 februari kl. 11.35

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

Höjdpunkter och måsten 
ur programmet 2011

Vem blir 2010 års vinnare av Handslaget?

Handslaget - årets upphandling,  

instiftat av Offentliga Affärer, vill  

stimulera till ”goda affärer” och 

delas ut till den eller de som genom-

fört, alternativt medverkat till, en 

synnerligen god affär inom offentlig 

förvaltning. Vinnare av Handslaget 

2009 var Väinö Östhult och Christer 

Norberg från Borås stad. 

Vem blir 2010 års vinnare?

OS-psykologi för bättre upphandling!  

Anna Olsheimer från Resursforum ger oss väg-

ledning i upphandlingsprocessen med exempel 

från hennes arbete med OS- och VM-medaljörer. 

Onsdag 2 februari kl. 16.25

Ditt Dream Team: Sven-Olof Ryding, VD Miljöstyrningsrådet, Marcus 
Ihre, SIS och Sara Gustafsson, Linköpings universitet i ett panelsamtal 
om märkning/standarder för miljö och hållbar utveckling som kriterier 
vid upphandling. Samtalsledare: Peter Wenster, SKL

Hållbarhet - kriterier för upphandling!?

Torsdag 3 februari kl. 09.30

Möjligheter och utmaningar  
med e-upphandling 
Lisbeth Johnson, upphandlingschef  
Halmstad kommun och Ordförande SOI, 
Sveriges Offentliga Inköpare.

Onsdag 2 februari kl. 15.15

Sebastien Humbert Ph d,  konsultföretaget Quantis,  scientific director and co-founder ger oss en inblick i livscykelanalyser, där man undersökt kaffe och andra livsmedel.  
(Seminariet hålls på engelska.)

Klimatsmart upphandling - Hur?

Onsdag 2 februari kl. 15.15Inledningstalare: Onsdag 2 februari kl. 09.20

Framtidens upphandling och e-förvaltning - vision och vägval  

Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister 

skådar framåt och utredningsmannen 

Anders Wijkman, vice ordförande i Täll-

berg Foundation, ger sin syn på nuläge 

och vägval för en effektivare offentlig 

upphandling - med utgångspunkt från 

uppdraget att utvärdera upphandlings-

regelverket och se över upphandlings-

statistiken.
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08.15 – 09.15 REGISTRERING - Vi bjuder på kaffe/the och frukt. UTSTÄLLNING

09.15 – 09.20 Moderator Fredrik Tamm öppnar dagarna

09.20 – 10.00 Framtidens upphandling och e-förvaltning - vision och vägval  
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister skådar framåt och utredningsmannen Anders 
Wijkman, vice ordförande i Tällberg Foundation, ger sin syn på nuläge och vägval för en 
effektivare offentlig upphandling - med utgångspunkt från uppdraget att utvärdera upp-
handlingsregelverket och se över upphandlingsstatistiken.

10.00 – 10.50 Fokus Innovationer - Sveriges framtid 
Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA. Tomas Berggren, Energimyndigheten.  
Pontus Braunerhjelm, Professor KTH och Entreprenörskapsforum och Magnus Henreks-
son, VD och Professor Institutet för Näringslivsforskning.

10.50 – 11.05 Utställarpresentationer

11.05 – 11.35 Mötesplats Offentliga Affärer. UTSTÄLLNING och kaffe/the och fralla 

11.35 – 12.25 Förkommersiell upphandling - utblick Europa! (Seminariet hålls i Snickeriet) 
Jämförelse med svenska förutsättningar. Dr. Michael J Wilkinson, National Innovation  
Centre på NHS, National Health Service, Storbritannien. Värd: Nina Widmark, VINNOVA.

11.35 – 12.25 Panelsamtal: Säkerhetsupphandling - tänk helthet och funktion 
Leverantörer: Jörgen Söderlund, försäljningschef Niscayah. Sven Klockare, VD Bravida  
Säkerhet. Gottfrid Seidevall, G4S Security Services. Upphandlarsidan: Per-Olov Skatt, 
SLU. Staffan Gröndahl, Vallentuna kommun. Även i panelen: Jan-Olof Danielsson, SBSC. 
Moderator: Lennart Person, talesman Swelarm.

12.35 – 13.15 Seminariepass 1 (se sid. 10-14)

13.15 – 14.20 Lunch och kaffe/the bland våra utställare

14.20 – 15.10 DEBATT: Outsourcing – myt och verklighet 
Trots negativa missuppfattningar om konceptet fortsätter intresset för outsourcing att 
växa. I detta panelsamtal belyses outsourcing ur de berördas perspektiv - politikern, upp-
handlaren/beställaren, leverantören och anställda. I panelen: Lars Täuber, ISS Facility 
Service AB. Sigmund Wiveson, Upphandlingsexpert Kommunal. Egil Nylén, Upphandlings-
chef Umeå kommun. Anti Avsan, Riksdagsman Moderaterna. Johan Löfstrand, Riksdags-
man Socialdemokraterna. Moderator: Mikael Esplinger, Styrelseledamot i IFMA.

15.15 – 15.55 Seminariepass 2 (se sid. 10-14)

15.55 – 16.25 Mötesplats Offentliga Affärer. Kaffe/the och kaka

16.25 - 17.05 Seminariepass 3 (se sid. 10-14)

17.05 – 18.00 Mingel hos American Express i monter B19. De bjuder på öl/vin och snacks.

” D u  b e h ö v e r  b a r a  . . . 

Galamiddag på Stadshuset, utdelning av  
”Handslaget”, underhållning och mingel.19.30

Onsdag 2 februari

Stefan Attefall

Anders Wijkman

Charlotte Brogren

Pontus Braunerhjelm

Dr. Michael J Wilkinson 

Lars Täuber

PARALELLSPÅR

. . .  e n  m ö t e s p l a t s ”

08.00 – 08.30 Vi bjuder på kaffe/the och frukt. UTSTÄLLNING

08.30 – 08.40 Senaste nytt offentlig upphandling! 
Vinnare av Handslaget och andra överraskningar!

08.40 – 09.10 Bygga hållbart och klimatsmart 
Kort om uppföljningen av Sveriges Miljöteknikråds slutbetänkande. Berit Gullbransson, 
före detta huvudsekreterare i rådet. Koncept och processer vid upphandling och förvalt-
ning av passivhusteknik, exempel Prästgårdsängens förskola, Kungsbacka. 

09.10 – 09.25 Utställarpresentationer

09.30 – 10.20  Panelsamtal: Innovationer och förnyelse inom anläggningsupphandling 
Totalentreprenad/funktionsupphandling, med mera 
Samtalsledare: Åsa Söderström Jerring, Ordförande FIA, Förnyelse i anläggnings- 
branschen. I panelen: Olof Hallberg, Advokatfirman Lindahl Stockholm. Johan Dozzi, VD 
SWECO Infrastructure. Göran Svensson, Chef dotterbolag till NCC Construction Sverige 
AB. Anders Strandberg, biträdande Chef Stora Projekt Trafikverket och Charlotte Berg-
man, VD Strängbetong.

09.30 – 10.20  Panelsamtal: Miljö - klimat - socialt ansvarstagande, CSR (Seminariet hålls i Snickeriet) 
Märkning/standarder för miljö och hållbar utveckling, med mera, som kriterier vid upp-
handlingen, Sven-Olof Ryding, VD Miljöstyrningsrådet. Marcus Ihre, projektledare SIS och 
Sara Gustafsson, Fil. Dr. Linköpings universitet. Moderator: Peter Wenster, SKL. 

10.20 – 10.50 Mötesplats Offentliga Affärer. UTSTÄLLNING och kaffe/the och fralla

11.00 – 11.40 Seminariepass 4 (se sid. 10-14)

11.50 – 12.30 Seminariepass 5 (se sid. 10-14)

12.30 – 13.40 Lunch och kaffe/the bland våra utställare

13.40 – 14.20 Seminariepass 6 (se sid. 10-14)

14.30 – 15.00 Effektivare statlig upphandling 
Statkontorets utredning om statligt upphandlingsstöd. Martin Johansson, Statskontoret.

15.00 – 15.30 Mötesplats Offentliga Affärer. Kaffe/the och kaka

15.30 – 16.10 Effektiv upphandling - visionen och vägen dit 
Exempel Botkyrka kommun. Uppdrag, styrmedel, funktion och processer ur ett hel- 
hets- och utvecklingsperspektiv. Anders Kuylser, upphandlingschef Botkyrka kommun.

16.10 – 16.40 Upphandling av kreativa miljöer och samhällsbyggnad 
Konstnären Johan Ferner Ström, Urban Art Solution, presenterar sitt, i hela Europa upp-
märksammade, interaktiva konstprojekt Puckelbollplan. Om hur konsten engagerar och 
utmanar sociala mönster, om kreativ stadsbyggnad och framgångsfaktorer.

16.40 Sammanfattning Upphandlingsdagarna 2011

PRAKTIKFALL

PRAKTIKFALL

Torsdag 3 februari

Sven-Olof Ryding

Marcus Ihre

Sarah Gustafsson

Berit Gullbransson

Moderator: Fredrik Tamm

Åsa Söderström Jerring
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A1 
Ogiltigförklaring av upphandlingskontrakt 
och behovet av annonsering av direktupp-
handlingar. Eva-Maj Mühlenbock och 
Johanna Näslund, Advokatfirman Lindahl.

E3 
Upphandlingsregelverket ur ett ekono-
miskt och samhällsekonomiskt perspektiv. 
Anders Wijkman, vice ordförande Tällberg 
Foundation.

F1 
Innovationsupphandling. Hans Jeppson  
Ordförande och Ellen Heldahl sekreterare 
Innovationsupphandlingsutredningen och 
Sara Modig, Näringsdepartementet.

A2 
Nyheter I rättspraxis: viktiga domstols-
avgöranden; avbrytande av upphandling; 
innebörden av anbudets giltighetstid. 
Henrik Seeliger och Hugo Norlén,  
Advokatfirman Lindahl.

H1 
Möjligheter och utmaningar med  
e-upphandling.  
Lisbeth Johnson, Upphandlingschef 
Halsmtad kommun och Ordförande SOI.

F3 
Teknikupphandling.  
Lena Stigh och Erik Noaksson, Jegrelius 
- Institutet för tillämpad Grön kemi i Jämt-
lands läns landsting.

A4 
Vilka krav får ställas på kvaliteten i offe-
rerade tjänster? Helena Rosén Andersson 
och Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman 
Lindahl.

H5 
Kalkyl - mål - utfall.  
Om samverkan i bygg- och anläggnings- 
projekt. Svein Gunnberg, Inköpschef 
Svevia.

F4 
Vägen till OS - Vägen till verksamhets-
utveckling. Om upphandling av koncept för 
personalhälsa. Anna Olsheimer, Universi-
tetsadjunkt Resursforum AB.

E2 
Inköpscentral en nyhet i den offentliga 
upphandlingen i Sverige.  
Kalle Krall, Upphandlingschef SKL  
Kommentus Inköpscentral AB.

H4 
Innovation och förnyelse inom elektro-
niska reseprocesser. Anita Janzon, tf Chef 
Reseavdelningen Förvarsmakten och 
Fredrik Öhrn, Enhetschef Offentliga Sektorn 
American Express Betalsystem Norden.

F2 
Pilotprojekt ”Mat för äldre” i region Skåne. 
Innovativ upphandling av måltider. Hans 
Knutsson, Skånes Livsmedelsakademi.

A3 
Mutor och korruption - transparens,  
uppförandekoder med mera.  
Torbjörn Lindhe, Kanslichef Institutet  
Mot Mutor.

H3 
Elektronisk auktion och konkurrenspräg-
lad dialog. Lars Nerbrand och Natalie 
Svensson, Advokatfirman Lindahl och Jan 
Andersson, Upphandlingsledare Göteborgs 
Stads Upphandlings AB.

G4 
Värmeåtervinningssystem för befintliga 
flerbostadshus. SABO:s och BeBo:s på-
gående teknikupphandling. Åsa Wahlström, 
Tekn. doktor CIT Energi Management. 

G3 
Grön IT och energieffektivisering.  
Regeringens handlingsplan. Björn Lund-
kvist, IT-chef Energimyndigheten och Sofia 
Holmgren, Departementssekreterare Enhe-
ten för IT Politik Näringsdepartementet.

H2 
System för den bästa affären.  
Sammanhållen elektronisk process för  
regional upphandling. Robert Carlsson, 
Chef verksamhetsstöd Inköp Gävleborg.

D3 
Renovering av bostadsbestånd och kom-
munal infrastruktur. Åsa Sundqvist Olsson, 
VD HBV Husbyggnadsvaror.

Metallgjuteriet/ Plenum Snickeriet Monteringen
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Spår A: Juridiska perspektiv 

Spår B: LOV och vårdval

Spår C: Säkerhetsupphandling: utmaningar och möjligheter 

Spår D: Bygg- och anläggningsupphandling. OPS

Hitta rätt bland seminarielokalerna

Spår E: Upphandlingssamverkan - kommuner, region, stat

Lokal
Tid Cuisinen Tändkulan Avance I & II

I3 
”Sverige Det nya matlandet” - stöd i 
livsmedelsupphandling. Om projektet och 
relevanta krav vid upphandling av livs- 
medel. Monica Sihlén, Projektledare Miljö-
styrningsrådet.

D2 
Offentlig och privat samverkan för ut-
förande av tjänster, OPS. Helena Rosén 
Andersson och Hugo Norlén, Advokatfirman 
Lindahl.

C3 
Bevakningskameror i samhället - trygghet 
och integritet. Stefan Holmqvist, Axis  
Communications AB. 

I5 
Bli klimatsmart! Om livscykelanalyser, 
med kaffe och andra livsmedel som exem-
pel. Sebastien Humbert, Ph d Quantis.

B3 
LOV - nutid, framtid och potential.  
Sara Öberg, näringspolitisk expert  
Vårdföretagarna.

G1 
Outsourcing och rent spel samt  
Outsourcingbarometern 2011. 
Ulf Hornegård, Informationssamordnare 
Skatteverket och Lars Täuber, VD ISS  
Facility Service AB.

I2 
Strukturera myndighetens miljöarbete och 
uppfyll EUs förordning med EMAS miljö-
ledningssystem. Petra Michélsen, grundare 
och VD Yggdrasil Miljömanagement AB.

B2 
Från anställd till arbetsgivare.  
Jonas Jansfors, Arbetsgivarförbundet  
Pacta och Birigtta Dickson, DoubleCheck.

C2 
Tidig upptäckt Snabba åtgärder! 
Lennart Person, Talesman Swelarm.

I1 
Offentlig sektor ställer om till ett energi- 
effektivt samhälle. EU:s energitjänste-
direktiv. Annie Ståhlberg, Projektledare 
Miljöstyrningsrådet.

B4 
Valfrihet i Skåne - Hälsoval Skåne. LOV i 
parktiken. Carina Nordqvist Falk, tf Chef för 
Enheten för Uppdragsstyrning av  
Patientprocesser i Vården Region Skåne.

G2 
Omhändertagande av farligt avfall och 
sanering av förorenad mark - kvalitets-
kriterier vid upphandling. Thomas Olsson, 
Marknadschef SAKAB.

I4 
CSR-kompassen, ett verktyg för socialt 
ansvarstagande vid upphandling och  
inköp. Nylanserat kostnadsfritt verktyg i 
Norden. Lisa Sennström, Projektledare och 
Jurist Miljöstyrningsrådet.

D1 
Upphandling av entreprenader och objekt. 
Magnus Nordkvist, koncernledningsstaben 
Lindesbergs kommun.

C1 
Är din larmöverföring säker efter 2011? 
Övergången till digitala telenät, en  
utmaning. Torbjörn Ferndahl, Multicom 
Security AB.

E1 
Samverkan för den bästa affären?  
Om koncept och verktyg för mål, mått och 
struktur. Johan Almesjö, Förbundsdirektör 
Inköp Gävleborg.

B1 
Stimulansprojekt Förändringskraft, 
exempel Uppsala. Karina Bodin, Uppdrags-
strateg Uppsala kommun och Kristina 
Malm Janson, Handläggare Vårdförbundet 
Företagare i Uppsala.

C4 
Utvecklingsdrivande funktionsupphandling, 
fokus bevakningstjänster. Sven Tillman, 
Säkerhetschef Södertälje Stad.

Spår F: Innovativ upphandling - koncept, strategi och processer

Spår G: Facility Management - outsourcing,  
             energi- och miljökoncept

Spår H: E-upphandling - effektivitetsvinster och utveckling

Spår I: Miljö - etik - hållbarhet 
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A1 – Ogiltigförklaring av upphand-
lingskontrakt och behovet  
av annonsering av direkt- 
upphandlingar  
(Onsdag kl. 12.35, Metallgjuteriet) 
Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman 
Lindahl Stockholm och Johanna Näs-
lund, Advokatfirman Lindahl Örebro. 

A2 – Nyheter i rättspraxis: viktiga domstolsavgöranden; 
avbrytande av upphandling;  
innebörden av anbudets  
giltighetstid  
(Onsdag kl. 15.15, Metallgjuteriet) 
Henrik Seeliger och Hugo Norlén,  
Advokatfirman Lindahl Göteborg.

A4 – Vilka krav får ställas på kvaliteten  
i offererade tjänster?  
(Onsdag kl. 16.25, Metallgjuteriet) 
Helena Rosén Andersson, Advokatfirman 
Lindahl Göteborg och Eva-Maj Mühlen-
bock, Advokatfirman Lindahl Stockholm.

Spår A: Juridiska perspektiv - Advokatfirman Lindahl

Utöver seminarierna i block A ansvara Advokatfirman Lindahl för seminarium D2 och H3, samt deltar i plenarsamtal och debatter. 

B3 – LOV - nutid, framtid och potential 
(Onsdag kl. 15.15, Tändkulan) 
Leverantörernas erfarenhet av LOV. Om dagsläge 
och framtidspotential. Möjliga vägar för vidare-
utveckling inom LOV och vårdval. Sara Öberg, 
näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

B1 – Stimulansprojekt Förändringskraft, exempel Uppsala 
(Torsdag kl. 13.40, Tändkulan) 
Med Uppsala som exempel presenteras hur man i Projektet Förändrings-
kraft arbetat för att få fler sjuksköterskor, barnmorskor med flera att bli 
företagare. Karina Bodin, Uppdragsstrateg, Uppsala kommun. Kristina 
Malm Janson, Handläggare Vårdförbundet. Företagare i Uppsala. 

Spår B: LOV och Vårdval

I seminarierna presenteras intressanta koncept för införande av valfrihetssystem - strategier, hinder och framgångsrika lösningar.

B4 – Valfrihet i Skåne - Hälsoval Skåne 
(Torsdag kl. 11.00, Tändkulan) 
Lagen om Valfrihetssystem (LoV) har inneburit en fantastisk möjlig-
het för entreprenörer att etablera sig inom olika vårdverksamheter 
finansierade med offentliga medel. Men hur lätt är det egentligen? 
Vad innebär det i praktiken? Skåne presenterar sina reflektioner 
och erfarenheter. Carina Nordqvist Falk, Region Skåne, tf Chef för  
Enheten för Uppdragsstyrning av Patientprocesser i Vården.

B2 – Från anställd till arbetsgivare 
(Onsdag kl. 16.25, Tändkulan) 
Om vägar att gå och stöd att få för 
anställd i offentlig sektor som blir 
arbetsgivare och leverantör.  
Jonas Jansfors, Arbetsgivarför- 
bundet Pacta och Birgitta Dickson, 
Konsult DoubleCheck. 

A3 – Mutor och korruption – transparens,  
uppförandekoder med mera 
(Torsdag kl. 11.50, Metallgjuteriet) 
Torbjörn Lindhe är Kanslichef vid Institutet 
Mot Mutor och kommer dagligen i kontakt 
med olika frågeställningar som rör mut-
problem och då inte minst i upphandlings-
situationer. 

PRAKTIKFALL
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C1 – Är din larmöverföring säker efter 2011? 
(Torsdag kl. 11.50, Avance I & II) 
Det analoga telenätet digitaliseras nu i allt  
snabbare takt vilket även får inverkan på larm-
överföring. Eftersom överföringen av larm till 
larmcentral, med flera till dags dato till övervä-
gande delen sker via det analoga telenätet  
kommer vi att få problem. En stor utmaning som 
de flesta av oss inte är medvetna om.  
Seminariet belyser dagsläget och vilka lösningar som finns.  
Torbjörn Ferndahl, Multicom Security AB

C2 – Tidig upptäckt Snabba åtgärder! 
(Onsdag kl. 16.25, Avance I & II) 
Ju tidigare upptäckt desto mindre blir skadan och 
därmed också kostnaderna. Det här gäller för så-
väl bränder som annan skadegörelse. Seminariet 
behandlar bland annat hur en tidig upptäckt och 
snabb insats kan spara stora pengar. Hur fungerar 
det här med verifierade larm och vad kan vi göra 
för att minska bränder och skadegörelsen i våra skolor.  
Lennart Person, Talesman Swelarm. 

C3 – Bevakningskameror i samhället  
- trygghet och integritet 
(Onsdag kl. 12.35, Avance I & II) 
Seminariet behandlar möjligheterna och nyttan med 
kamerasystem samt aspekter på frågan om skydd av 
den personliga integriteten. Varför ges tillstånd i vissa 
fall, om inte i andra. Även val av teknik och upphand-
lingsfrågor tas upp i seminariet.  
Stefan Holmqvist, Axis Communications AB.

C4 – Utvecklingsdrivande funktions- 
upphandling, fokus bevakningstjänster 
(Torsdag kl. 13.40, Avance I & II) 
Södertälje kommun och Telge koncernen  
(kommunala bolagen) hade ett stort behov av  
att öka sin bevakning, men inga extra medel fanns 
avsatta. Genom en gemensam upphandling lyckades man både 
få bättre kvalité och kvantitet med samma budget som tidigare. 
I seminariet belyses hela processen från att behovet uppstod till 
att en mer än väl fungerande upphandlad tjänst var i gång.  
Sven Tillman, Säkerhetschef Södertälje Stad.  

Spår C: Säkerhetsupphandling: utmaningar och möjligheter - i samarbete med Swelarm

D1 – Upphandling av entreprenader och objekt 
(Torsdag kl. 11.50, Tändkulan) 
Exempel Lindesberg. Strategi, samarbetskoncept, upp- 
följning, med mera, Magnus Nordkvist, koncernlednings-
staben Lindesbergs kommun.

Spår D: Bygg- och anläggningsupphandling. OPS

D2 – Offentlig och privat samverkan för  
utförande av tjänster, OPS 
(Onsdag kl. 12.35, Tändkulan) 
Om, bland annat, upphandling av bolagsbildning och förbudet mot 
ekonomiskt stöd till enskild. Helena Rosén Andersson, Advokatfirman 
Lindahl, Göteborg och Hugo Norlén, Advokatfirman Lindahl, Uppsala.

D3 – Renovering av bostadsbestånd och 
kommunal infrastruktur 
(Torsdag kl. 13.40, Monteringen) 
Att genomgripande rusta upp, förbättra och 
investera i de stora miljonprogramsområ-
dena är en veritabel utmaning. HBV, som 
ägs av de kommunala bostadsbolagen i hela 
Sverige, har som uppgift är att tillhandahålla 
attraktiva avtal för produkter och tjänster 
kopplade till byggnation, renovering och förvaltning. I seminariet 
visas hur bostadsbolagen med stöd av HBV på ett framgångs-
rikt, kostnadseffektivt och LOU-mässigt sätt säkrar upp att rätt 
produkter och tjänster används i detta omfattande arbete. Åsa 
Sundqvist Olsson, VD HBV Husbyggnadsvaror förening 
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F3 - Teknikupphandling 
(Onsdag kl. 15.15, Monteringen) 
Konceptet och erfarenheter från pågå-
ende projekt. Lena Stigh och Erik Noaks-
son, Jegrelius - Institutet för tillämpad 
Grön kemi i Jämtlands läns landsting.

(Onsdag kl. 12.35, Monteringen) 
Innovationsupphandlingsutredningens 
Ordförande Hans Jeppson redogör för 
utredningens förslag och begrepp. Ut-
redningens sekreterare Ellen Heldahl 
tar upp juridiska begrepp och perspek-
tiv. Sara Modig, Näringsdepartementet.

F2 - Pilotprojekt ”Mat för äldre” i region Skåne 
(Torsdag kl. 11.00, Monteringen) 
Att handla upp lösningar på oartikulerade måltidsbehov hos äldre 
är en växande utmaning för svenska kommuner och landsting.  
Vad kan man vinna genom innovativ upphandling?  
Hans Knutsson, Skånes Livsmedelsakademi.

F4 - Vägen till OS - Vägen till verksamhetsutveckling 
(Onsdag kl. 16.25, Monteringen) 
Upphandling av framtidens personalhälsa. 
Utgångspunkt är OS-psykologi och strategisk 
upphandling grundad på samhällets utveckling, 
behovsanalys och prevention inom personalhälsa, 
med fokus på framtid, utveckling och process-
affektivitet. Anna Olsheimer, Universitetsadjunkt 
Resursforum AB.

Spår F: Innovativ upphandling - koncept, strategi och processer

E3 - Upphandlingsregelverket ur ett 
ekonomiskt och samhällsekonomiskt 
perspektiv  
(Onsdag kl. 12.35, Snickeriet) 
Presentation av och samtal om pågående 
utredning om upphandlingsreglerna och 
deras förutsättningar. Att möjliggöra för 
upphandlande myndigheter och enheter 
att göra:  
- goda ekonomiska affärer   
- ta tillvara på konkurrensen på marknaden 
- bättre miljö 
- sociala och etiska hänsyn 
- ökade affärsmöjligheter för olika företag 
(fördjupning av Plenum onsdag kl. 09.20)

Anders Wijkman, vice ordförande Tällberg Foundation.

E1 - Samverkan för den bästa affären?  
(Torsdag kl. 13.40, Cuisinen) 
I seminariet visas hur Inköp Gävleborg arbetar och 
söker utveckla effektiva former av samverkan, för 
att ge kunderna/kommunerna den mest fördelak-
tiga lösningen för anskaffning av varor och tjänster: 
Samordningsformer idag. Mål som ställs på verksam-
heten - styrkort. Mått som indikerar framgång - nyckeltal och mät-
koncept. Struktur som säkerställer framgång - kompetensbaserad 
organisation. Johan Almesjö, Förbundsdirektör Inköp Gävleborg. 

E2 - Inköpscentral en nyhet i den offentliga  
upphandlingen i Sverige 
(Torsdag kl. 11.00, Metallgjuteriet) 
Vad är en inköpscentral? Vad gör en Inköpscentral? 
Hur kan en inköpscentral användas? Vem kan anlita 
en inköpscentral? Upphandlingschefen Kalle Krall  
SKL Kommentus beskriver hur inköpscentralen  
 kommer att fungera. 

Spår E: Upphandlingssamverkan - kommuner, regioner, stat
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G2 – Omhändertagande av farligt avfall och  
sanering av förorenad mark  
(Torsdag kl. 11.00, Avance I & II) 
Kvalitetskriterier i samband med insamling och 
behandling av farligt avfall. Krav och kvalitetskriterier 
vid upphandling av entreprenader för behandling av 
förorenad mark. Thomas Olsson, Marknadschef SAKAB. 

G4 – Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus 
(Torsdag kl. 11.50, Monteringen) 
Presentation av SABO:s och BeBo:s pågående teknikupphand-
ling av systemlösningar för värmeåtervinning från ventilation vid 
ombyggnad av flerbostadshus. kravspecifikationer, utvärderings-
kriterier. Åsa Wahlström, Tekn. doktor CIT Energi Management. 

Spår G: Facility Management - outsourcing, energi- och miljökoncept

G1 – Outsourcing och rent spel samt  
Outsourcingbarometern 2011 
(Onsdag kl. 15.15, Avance I & II) 
Svarta pengar är ett problem med konsekvenser för  
både beställarna och branschen. Med raffinerade  
fuskmetoder blir det allt nödvändigare att vara  
vaksam och göra egenkontroller. Ulf Hornegård, Informationssam-
ordnare Skatteverket och Lars Täuber, VD ISS Facility Services AB. 

G3 – Grön IT och energieffektivisering 
(Torsdag kl. 13.40, Metallgjuteriet) 
Regeringens handlingsplan ”IT för en grönare förvaltning” samt 
Energimyndighetens arbete med energi-effektivisering, med 
aspekter på bland annat upphandling av IT-produkter. Myndighe-
tens koncept och metoder för strategiskt och praktiskt energi-
besparingsarbete. Sofia Holmgren, Departementssekreterare, 
Näringsdepartementet och Björn Lundkvist, IT-chef  
Energimyndigheten.

H2 – System för den bästa affären 
(Torsdag kl. 13.40, Snickeriet) 
En beskrivning av hur Inköp Gävleborg arbetar för att 
utveckla en sammanhållen elektronisk process för 
effektiva affärer i en region. Robert Carlsson, Chef 
verksamhetsstöd Inköp Gävleborg. 

Spår H: E-upphandling - effektivitetsvinster och utveckling 

H3 – Elektronisk auktion och konkurrenspräglad dialog 
(Torsdag kl. 11.50, Snickeriet)  
Regler och tillämpning med utgångspunkt från Kammarkollegiets 
vägledningar. Lars Nerbrand och Natalie Svensson, Advokatfirman 
Lindahl, Malmö och Jan Andersson, Upphandlingsledare,  
Göteborgs Stads Upphandlings AB.  

H1 – Möjligheter och utmaningar med e-upphanling 
(Onsdag kl. 15.15, Snickeriet)  
E-upphandling betyder ökad effektivitet i hela processen.  
Lär känna e-upphandlingen i Halmstads kommun, och ta  
del av aktuella analyser och perspektiv. Lisbeth Johnson, 
Upphandlingschef i Halmstad och Ordförande i SOI.

PRAKTIKFALL

H5 – Kalkyl – mål – utfall 
(Onsdag kl. 16.25, Snickeriet)  
I bygg- och anläggningsprojekt kan det finnas  
osäkerhet i kalkyl- och inköpsarbete givet den låga 
repeterbarheten inom branschen. Uppdragen varierar 
kraftigt i innehåll, förutsättningar och frekvens. Hur kan man jobba 
tillsammans från kalkyl till leverans för att säkerställa god lönsamhet i 
en osäker värld? Svein Gunnberg, Inköpschef Svevia. 

PRAKTIKFALL

H4 - Innovation och förnyelse 
inom elektroniska reseprocesser 
(Torsdag kl. 11.00, Snickeriet)  
Försvarsmakten, visar hur man i 
nära samarbetet med sin leverantör, 
American Express Resekonto, på ett innovativt sätt utvecklar 
och effektiviserar resehanteringsprocessen, med fokus på mo-
menten kring hantering av utgifter, fakturor och betalning. Anita 
Janzon, tf Chef Reseavdelningen Försvarsmakten och Fredrik 
Öhrn, Enhetschef Offentliga Sektorn American Express

PRAKTIKFALL
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I2 - Strukturera myndighetens miljöarbete 
och uppfyll EUs förordning med EMAS  
miljöledningssystem 
(Onsdag kl. 16.25, Cuisinen) 
Enligt EUs förordning om miljöledning i statliga 
myndigheter skall alla myndigheter vars verksam-
het har en betydande miljöpåverkan registrera 
sig enligt EMAS eller certifiera sig enligt ISO 
14001. EMAS ger myndigheterna ett strukturerat 
miljöarbete omfattande såväl direkt som indirekt miljöpåverkan, 
med bland annat uppföljning av miljöpolicyn och miljömålen, stöd 
vid upphandling och vitalisering av personalens engagemang. Petra 
Michélsen, grundare och VD Yggdrasil Miljömanagement AB.

I5 - Bli klimatsmart!  
Om livscykelanalyser, med kaffe och 
andra livsmedel som exempel 
(Onsdag kl. 15.15, Cuisinen) 
I seminariet får vi genom livscykelanaly-
sen följa kaffets väg längs hela kedjan 
från odlarland, under transporter och 
produktion till förbrukarledet. Slutanvän-
darens möjlighet att påverka utsläppen av 
CO². Sebastien Humbert,  Ph d, konsult-
företaget Quantis, scientific director and 
co-founder.  
(Seminariet hålls på engelska)

I1 – Offentlig sektor ställer om till ett  
energieffektivt samhälle 
(Torsdag kl. 11.00, Cuisinen) 
Offentliga sektorn ska gå före i omställningen till 
ett energieffektivt samhälle enligt EUs energi-
tjänstedirektiv. Att ställa krav vid upphandling 
av energirelaterade produkter och tjänster är 
en viktig del i detta. Miljöstyrningsrådet har fått 
i uppdrag att stödja omställningsprocessen. I 
seminariet beskrivs hur MSR arbetar med uppdraget samt ges 
exempel på framgångsvägar.  
Annie Ståhlberg, Projektledare Miljöstyrningsrådet.

I3 – ”Sverige Det nya matlandet”  
– stöd i livsmedelsupphandling 
(Onsdag kl. 12.35, Cuisinen) 
Jordbruksdepartementets vision om ”Sverige 
Det nya matlandet” innehåller en satsning 
på offentlig upphandling av livsmedel som 
Miljöstyrningsrådet har i uppdrag att genom-
föra. Det handlar bland annat om att vägleda 
och hjälpa kommuner i att ställa krav på miljö, 
kvalitet och djurskydd i enlighet med LOU  
samt om strategier för att ge livsmedelsupphandlingen dess 
rätta roll. Monica Sihlén, Projektledare Miljöstyrningsrådet.

Spår I: Miljö - etik - hållbarhet - i samarbete med Miljöstyrningsrådet

I4 – CRS-kompassen, ett verktyg för socialt ansvarstagande 
vid upphandling och inköp 
(Torsdag kl. 11.50, Cuisinen) 
Ett nytt verktyg som kostnadsfritt ska hjälpa företag och den  
offentliga sektorn att ta socialt ansvar i sin verksamhet lanseras i 
Sverige i början av 2011. Fokus ligger framför allt produktionsför-
hållanden i låglöneländer. Den finansieras av Nordiska minister-
rådet och kommer att finnas tillgänglig på alla nordiska språk. MSR 
har tillsammans med den norska organisationen Difi utvecklat 
CSR-kompassen till att även omfatta den offentliga sektorn.  
Lisa Sennström, Projektledare Miljöstyrningsrådet.

Se även seminarium ”Grön IT och energieffektivisering”. 
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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.

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.

En afton i Nobels anda

Varmt välkommen till en festlig och flärdfull afton tillsammans med oss!

Galamiddag med underhållning
Festen på kvällen är en populär tradition på Upphandlingsdagarna.  
2010 års Upphandlingsdagar bjöd på blandad underhållning, från 
musik till stand-up. 2011 års dagar kommer bli ännu mer späckade! 
Bland flera andra möter du ”Elvis Presley, Luciano Pavarotti” samt 
ett stort antal andra ”odödliga” stjärnor under kvällens lopp.


