
S toc kholm 24-25 januar i  2007

Hitta inspiration!
Upphandlingsdagarna erbjuder den mest kompletta samling talare 
som går att uppnå. Ta del av seminarieledarnas samlade erfarenhet 
och alla nyheter. Låt dig inspireras...

Skapa möjligheter!
Upphandlingsdagarna skapar förutsättningar för nya kontakter, fruktbärande 
möten och strategiska allianser. Här finns leverantörerna, upphandlarna och de 
framtidsformande nätverken.
Här skapar Du goda  affärer...

Minglet, 
den goda maten, glädjen och underhållningen får Du på köpet!

Välkommen!

Program



Program

Dag 1. Onsdag den 24 januari
08.30       Kaffe och registrering
09.10 – 09.20  Upphandlingsdagarna öppnas. 
   Moderator Fredrik Tamm
09.20 – 10.00  Offentlig upphandling i förändring 
  – regeringens perspektiv
	 	 Kommun-	och	finansmarknadsminister	Mats	Odell	
10.00 – 10.30  Utställarna i fokus 
10.30 – 11.15  Kaffe och besök i utställningen       
11.15 – 12.15  Nya LOU - för och nackdelar med det nya regel- 
  verket. Debatt mellan några representanter för  
  leverantörer, upphandlare, myndigheter, stat och 
  kommun. 
Debattörer: Nils Knutsson, marknadsdirektör, TietoEnator, Ulf Palm, förbunds-
jurist, SKL, Sven-Eric Hargeskog, ordförande i SOI, Per-Arne Sundbom, konkur-
rensråd, Konkurrensverket, Magnus Nilsson, upphandlingssakkunnig, NOU,  
Anna	Ulfsdotter	Forssell,	advokat	och	delägare,	Advokatfirman	Delphi	&	Co,	Ulf	
Käll,	advokat,	Advokatfirman	Vinge	Göteborg.

12.15 – 12.40  Utställarpresentationer 
12.40 – 13.40  Lunch och tid för utställningen
13.40 – 16.30  Seminarier för Leverantörer respektive Upphandlare
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Fokus upphandlare
Ramavtal, e-handel, IT som tjänst
Moderator: Magnus Nilsson
* Ekonomistyrningsverket som statlig inköpssamordnare. 
Vad	vill,	gör	och	planerar	ESV?	Victoria	Callenmark,	avdelningschef	ESV

* Morgondagens Ramavtal
Vilket	behov	har	offentlig	förvaltning	av	Vervas	ramavtal?	Hur	vill	regering-
en att arbetet skall bedrivas och hur kan de nya upphandlingsreglerna ge 
ännu	bättre	ramavtal?	Christian	Sagström,	chef	för	Vervas	IT-upphandling	
ställer frågorna och samlar ihop svaren

* Offentlig e-handel och e-inköp
Verva	avslutar	den	15/2	2007	sitt	regeringsuppdrag	kring	e-handel	
och projektledare Arvid Welin inleder med att berätta om de viktigaste 
slutsatserna. Därefter presenteras det pågående arbetet med att införa 
gemensamma system för e-inköp i offentlig förvaltning. Kan ramavtalen 
användas för att komma över tröskeln till elektroniska inköpsprocesser för 
ökad	effektivitet	i	offentlig	förvaltning?

* Upphandling av IT som tjänst
Hur	kan	offentlig	sektor,	dra	nytta	av	strategisk	sourcing?	Nya	krav	på	
upphandlingsansvariga. Marek Bubak, affärsutvecklare offentlig sektor, 
IBM Svenska AB

Fokus leverantörer
Juridiken, kunderna och affärsetiken
Moderator: Fredrik Tamm 
*	Vanliga	frågor	från	en	leverantör	till	offentlig	sektor	
Vi	presenterar	frågor	och	serverar	svar.	Advokaten	och	delägaren	Anna	
Ulfsdotter	Forssell	och	biträdande	juristen	Kristian	Pedersen,	Advokatfirman	
Delphi	&	Co

* Ramavtal – dröm eller mardröm
Regler, krav, fallgropar och nya kriterier.
Robert Alexanderson, kommunjurist, Katrineholms Kommun.  

* Konkurrensrätt och karteller 
Upphandling och karteller - när är det tillåtet att samarbeta med sina konkur-
renter och när kan jag som enskild leverantör riskera att bryta mot konkur-
rensreglerna?	Advokaten	Elisabeth	Legnerfält	och	biträdande	juristen	Kristian	
Pedersen,	Advokatfirman	Delphi	&	Co.
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Gemensam del
16.30	–	17.30		Tid	för	möten	och	sammanträden
Utställningen öppen. Tid att disponera för sammanträden, möte och 
affärer - vad och hur avgör deltagarna själva. 
17.30	–	18.30			Middagsbuffé
18.30 – 19.00   Hearing med Stock-
holms Handelskammare och Stock-
holms Upphandlings råd. Rådet bildades 
2004 av Stockholms Handelskammare och 
består av representanter för både leverantörer 
och offentliga upphandlare i Stockholms län. 
 

19.00 –  21.00  
Mingelkväll med Lennie Norman. Musik, 
mingel och en laddad stand up comedy 
show med Lennie Norman, still on the top. 



Dag 2.  Torsdag den 25 januari
08.30                 Kaffe. Utställningen öppen    
09.00 – 09.45  Nya lagen och NOU
Juridiska och affärsmässiga perspektiv på dynamiska inköpssystem, konkur-
renspräglad dialog, e-auktioner, inköpscentraler, annonseringskrav med 
mera. NOU – uppdrag, resurser och roll, nu och i framtiden.  
Magnus Nilsson, upphandlingssakkunnig, NOU

09.45 – 10.15  Är interaktiv upphandling nästa stora dating-
rörelse	på	Internet?	Snabbare, bättre och mer dynamiskt – så fungerar 
e-upphandling i praktiken. Upphandlarens och anbudsgivarens erfarenheter. 
Lars-Göran	Fröjd,	Oreo			

10.15 – 10.45  Kaffe och besök i utställningen
10.45	–	11.10		Upphandling	–	ett	flerstämmigt	joint	venture-
projekt. Handelskammarnas roll, erbjudanden och önskelista som parts-
neutral	möjliggörare	och	pådrivare.		EU	–	vad	gäller	nu	och	vad	kommer?	Per	
Hammarstedt, Stockholms Handelskammare 

11.10	–	11.35		Seriös	upphandling?	
Hur kan man som upphandlare använda skatteverket som samarbetspart-
ner?	Den	nya	SKV	4820	som	ett	instrument	i	skattverkets	förebyggande	
arbete. Ulf Hornegård, Projektledare Skatteverket

11.35 – 12.00 Utvärderingen – upphandlingens kärna   
Hur	kan	vi	få	en	kvalitetssäkrad	funktion?	Rikard	Blom,	e-Avrop	AB

12.00 – 13.00 Lunch och utställning
13.00 – 14.45 Seminarier för Leverantörer respektive Upphandlare
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Gemensam del
14.45 – 15.15 Kaffe

15.15 – 15.50 Överprövning och skadestånd i praktiken
Peter	Forsberg,	biträdande	jurist,	Advokatfirman	Vinge,	Stockholm	 

15.50	–	16.30		Offentliga	affärer	–	Goda	affärer	för	alla!
Per-Arne Sundbom, konkurrensråd, Konkurrensverket. Lagar och regler 
ger spelplanen – men spelarna gör matchen. I detta summerande och 
avslutande seminarium ger vi ordet till domaren och matchanalytikern. 
Hur får vi den rättvisa match som ger den goda affären och medborgarna 
valuta	för	skattepengarna?	Vilka	är	förutsättningarna	och	vilka	krav	ställs	
på upphandlare och leverantörer för att vi skall få en fungerande konkur-
rens?	Det	handlar	om	inköpssamordning	och	ramavtal,	små	företags	
möjligheter, kartellbildningar, EU-perspektiv, såväl som om aktörernas 
personliga ansvar och vilja att göra verkligt goda affärer – för alla, till 
nytta för samhället och konsumenterna.

Fokus upphandlare
Moderator: Magnus Nilsson, NOU

*	Kvalitetssäkra	upphandlingsprocessen!			
Några pratiska råd om behovsinventering, målformulering, anbudsun-
derlag,	kravspecifikation,	utvärdering,	uppföljning.	Om	värdeskapande	
informationshantering och processrutiner. Björn Bergström och Johan 
Stern,	upphandlingskonsulter,	VHS	Upphandling

* Inköpscentraler - hur påverkar det offentlig upphandling 
och	dess	aktörer?
Upphandlingskartan är under förändring, regional samverkan ökar över 
hela	landet.	Finns	det	behov	av	nationella	inköpscentraler?	Vad	betyder	
det	för	marknaden?
Åsa	Sundquist,	VD,	Kommentus

* Fokus på funktionsupphandling och innovativ upphandling
Kan funktionsupphandling och innovativ upphandling fungera som kata-
lysatorer för bättre informationsutbyte mellan myndigheter och därmed 
möjliggöra	nya	e-tjänster	för	medborgaren?	Verva	beskriver	hur	regering-
ens e-strategi vävs ihop med IT-upphandlingen och arbetet med föreskrif-
ter	och	vägledningar.	Désirée	Veschetti	Holmgren.	

Fokus leverantörer
Moderator: Fredrik Tamm

* Bli vän med juridiken
Praktiska konsekvenser av några intressanta rättsfall rörande anbudsutvär-
deringsmodeller.
Helena	Rosén	Andersson,	biträdande	jurist,	Advokatfirman	Vinge,	Göteborg	

* Ur en upphandlares perspektiv 
Upphandlingsprocessen och uppföljningen. Mål, strategier, beslutsmiljö, 
utvärderingskriterier.   

* Strategisk försäljning mot offentlig sektor
Att framgångsrikt bearbeta och vinna uppdrag inom offentlig sektor kräver ett 
strategiskt förhållningssätt, initierat och implementerat av ledningen.
Henrik Tamm, Offerator AB
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Upphandlingsdagarna 2007 
arrangeras av: Offentliga Affärer

Hexanova	Media	Group	AB
Box 310 14
400	32	GÖTEBORG
Telefon:	031-775	15	80

Svenska Handelskammarförbundet 
Box 16050 
103	21	STOCKHOLM
Telefon: 08-555 100 00

Program

Utställare
Advokatfirman Vinge KB
Agresso AB
American Express
BancTec AB
Canon Svenska AB
ChamberSign Sverige AB
CM Gruppen
Component Software Sverige AB
EBI Systems Sweden AB
Eqvator AB
Exense Helthcare AB/Avantra 
Fly Me Sweden AB
IBM Svenska AB 
Kommentus Gruppen AB
Konkurrensverket
Logitall AB
Offentliga Affärer
Oreo AB
Personec Financials AB

Reflections AB
Scandianvien Airlines Sverige AB
SEB Kort AB/Eurocard
Sharp Electronics AB
Sigma
Skatteverket
Stako AB - Gatetrade
Steria AB
Stockholms Handelskammare
Teknikhuset AB
Telia Sonera Sverige AB
Unisys Sverige
Verva
VHS Upphandling
Visma Proceedo AB

Medverkande organisationer
Advokatfirman Delphi & Co
Advokatfirman Vinge KB
e-Avrop AB
Ekonomistyrningsverket (ESV)
IBM Svenska AB
Katrineholms kommun
Kommentus Gruppen AB
Kommun- och finansmarknadsministern
Konkurrensverket 
Nämnden för offentlig upphandling (NOU)
Offerator AB
Oreo AB
Skatteverket
Stockholms Handelskammare
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Sveriges Offentliga Inköpare (SOI)
TietoEnator
Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
VHS Upphandling


