
Stockholm, 1-2 februari 2012

Välkommen tillbaka till
Sveriges största mötesplats 
för dig som är engagerad  
inom offentlig upphandling 

”Du behöver bara en mötesplats”
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Arrangör: Partners:Värdstad:

Hexanova Event    

Programrådet inför Upphandlingsdagarna 2012: 
Kerstin Wiss Holmdahl, SKL • Per-Erik Andersson, Kammarkollegiet – Statens 
Inköpscentral • Niklas Kåvius, Stockholms Handelskammare • Helena Rosén 
Andersson, Advokatfirman Lindahl • Lill Sandberg, Sollentuna kommun • 
Kristina Malm Jansson, Vårdförbundet • Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv  
• Christer Ekelund, ISS Facility Services • Mathias Sylwan, SKL • Urban 
Nilsson, Offentliga Affärer/Hexanova • Thomas Wedegren, Stockholms läns 
landsting • Björn Bergström, Länstyrelsen Stockholm • Lars-Göran Fröjd,  
Hexanova Event • Pernilla Bergman, Posten Meddelande AB • Nina Widmark, 
VINNOVA • Kent Mossheden, Hexanova Event • Fredrik Öhrn, American Express 
• Rosemarie Preuss, Qvalia AB • Niklas Tideklev, Tillväxtverket • Susanne 
Lång, Miljöstyrningsrådet

Den offentliga upphandlingens betydelse för svensk ekonomi, dess roll som politiskt styrmedel 
och potential som motor för tillväxt och utveckling har genom åren legat till grund för det stora 
intresse som gjort Upphandlingsdagarna till den självklara mötesplatsen för Sveriges offentliga  
upphandlare den är idag.   
 
Att lära av andra och med blicken mot ett europeiskt upphandlingsperspektiv har varit några  
av ledorden för 2012 års programbyggnad. Självklart tar du som alltid del av aktuella utredningar, 
direktiv och lagförändringar och låter dig inspireras av föreläsningar med syfte att lyfta såväl dig 
som människa som din arbetsprestation. 

Upphandlingsdagarna vänder sig som vanligt i första hand till dig som berörs direkt av den  
offentliga upphandlingen men innehåller också många spännade seminarier för dig som är  
ekonomi-, miljö- eller verksamhetschef. Vi hoppas därför att ännu fler av er skall hitta hit då  
det är tillsammans vi skapar förutsättningar för de goda affärerna.

Vi önskar dig återigen välkommen att tillsammans med oss bidra till två dagar fyllda av  
intressanta tips, debatter och det mesta du behöver för att fortsätta skapa framtidens  
goda offentliga affärer.

Välkommen till Upphandlingsdagarna 2012!
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Partners - UPPHanDlingsDagarna 2012

FÖR ATT KUNSKAP äR KäLLAN TiLL GodA AFFäRER

VisiOn 
Vision är det ledande fackförbundet för dig som inom privat eller offentlig regi jobbar i kommunen, landstinget 
eller i kyrkan. Vi har ca 160 000 medlemmar som har tusentals olika yrken. www.vision.se

QValia 
Berikande revision - Med hjälp av transaktionsanalys kvalitetssäkrar vi organisationers ekonomiprocesser och 
återför kapital som hamnat fel. Våra analyser utförs på provision och tar inte er tid i anspråk. www.qvalia.se

tillVÄXtVerKet 
Tillväxtverket arbetar för att det ska bli enklare att upphandla och lämna anbud. Tillväxtverket bidrar till att ge 
små och medelstora företag samt upphandlande myndigheter ökad kunskap, kännedom och för-ståelse om  
offentlig upphandling. www.tillvaxtverket.se

iss facility serVices 
ISS är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 12 000 respektive 46 000 medarbetare. Svensk omsättning 
är 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bland annat facility  management, städtjänster, 
mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och transporttjänster. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som 
ägs av EQT och Goldman Sachs. Koncernen har 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till världens 
fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

aDVOKatfirman linDaHl KB 
Lindahl är en av Sveriges största och ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns i kunskapsbaserade, innova-
tiva och teknikintensiva branscher. Den stora byråns kapacitet kompletteras av spetskompetenser inom imma-
terialrätt och processer, life science och TMT-sektorn, samt gedigna erfarenheter inom områden som offentlig 
upphandling, bank och finans, Capital Markets, M&A samt fastigheter. Hög juridisk kompetens, god bransch- 
kunskap, kommersiell förståelse, teknisk kompetens, samt rak och tydlig kommunikation utan nonsens särskiljer 
Lindahl på marknaden och gör rådgivningen ändamålsenlig så att den bidrar till klientens affär. www.lindahl.se

POsten 
PostNord levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till företag och privatpersoner i Norden. Vi är 
hela Danmarks och hela Sveriges post och hanterar varje dag 29 miljoner försändelser och en halv miljon paket med 
hög precision och kvalitet. Posten Meddelande är en del av PostNord. Vi kan hjälpa dig med alla typer av intern post-
service, från utdelning av dagens post till hämtning och frankering av utgående post. Vi bär ut din samhällsinforma-
tion, adresserad och oadresserad och hjälper dig med större utskick av fakturor och andra meddelanden, både fysiskt 
och elektroniskt. www.posten.se

american eXPress 
American Expresskoncernen är världens största Kort- och Reseföretag med cirka 65 000 anställda och över 78 
miljoner Kortmedlemmar runt om i världen. Gruppen Global Corporate Payments erbjuder betallösningar som hjälper 
företag och organisationer att uppnå kostnadskontroll och besparingar. För mer information, se www.americanex-
press.se/corporate. American Express är som enda leverantör rankad som nummer ett i samtliga kategorier enligt 
Riksgäldens tilldelningsbeslut om Statens ramavtal för Betalkort, Resekonto och Inköpskort. För att läsa mer om 
American Express erbjudande till myndigheter, se www.ramavtalamericanexpress.se

VinnOVa 
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt. Från 2012 
kommer VINNOVA att ha huvudansvaret för regeringens satsning på offentlig innovationsupphandling. Detta kom-
mer att innebära att  tillhandahålla metod- och kompetensstöd för offentlig innovationsupphandling. Insatserna 
ska komplettera det ordinarie upphandlingsstödet.
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Upphandlingsdagarna 2011 blev årets största mötesplats för  

oss som berörs av den offentliga upphandlingen och samlade  

nära 600 besökare som genomgående gav betyget mycket gott. 

Hur många blir vi i år? Välkommen du också!

>> inspirerande möten

>> Matnyttiga seminarier

KOmmer DU iHÅg

>> de senaste nyheterna

>> de främsta föreläsarna på plats

2011?
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>> Underhållning & glädje

>> Upphandlarsverige är samlat
>> inspirerande möten

>> Matnyttiga seminarier
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”Utmärkta dagar även för ekonomer” 
 
”Det är värdefullt att som chef tillsammans  
med medarbetare få två hela dagar där upp-
handlingsfrågor belyses ur både ett strategiskt 
och ett operativt perspektiv. Mellan debatter, 
seminarier och träffar med lever-antörer 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 dagar-
na i Stockholm våren 2009”
 
Jan Malmberg,  
Ekonomidirektör  
i Uppsala Kommun

”Självklarhet att vara den juridiska partnern vid Upphandlingsdagarna”
Advokatfirman Lindahl är partner vid Upphandlingsdagarna av följande skäl.

 
”Upphandlingsdagarna innehåller en perfekt blandning av information, utbildning, debatt och nätver-

kande och de utgör därför en utmärkt mötesplats för offentlig och privat sektor inom det upphandlings-
rättsliga området. För Advokatfirman Lindahl, som är specialiserad inom offentlig upphandling, är det 

en självklarhet att vara den juridiska partnern vid Upphandlingsdagarna.”
 

Helena Rosén Andersson, Advokat Advokatfirman Lindahl KB

”Bra, inspirerande och intres-
sant ämnen och föreläsare. 
Upphandlingsdagarna är ett 
utmärkt tillfälle att skapa 
nya kontakter.”

”God möjlighet till fördjupning” 

”Upphandlingsdagarna tar upp intressanta 
och aktuella ämnen som förmedlas av  

inspirerande föreläsare. Seminarierna ger en 
möjlighet till fördjupning och intressanta 
deltagardiskussioner. Av dagarna får man, 
förutom merkunskap, även nya infallsvink-
lar och ett utmärkt tillfälle att träffa andra 

upphandlare och utbyta erfarenheter.”
 

Marie Löfström, Upphandlare  
Försvarsmakten

”Toppenarrangemang!” 
Styrbjörn Gleissner, Regeringskansliet

Sofia Häägg,  
Inköpare Järnvägsstyrelsen

sagt Om UPPHanDlingsDagarna 
genOm Åren 
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Per-Erik Andersson Kammarkollegiet tilldelats priset Handslaget

Företag/org... tilldelats priset Handslaget

Diplom
För årets upphandling 2010 har:

FÖR ATT KUNSKAP äR KäLLAN TiLL GodA AFFäRER

HöjDPUnKter & mÅsten 

framtidens upphandling 
enligt utredaren
Anders Wijkman, ansvarig för upp-
handlingsutredningen ger oss de 
senaste nyheterna och en samlad 
inblick i utredningsarbetet.

Politiska möjligheter och  
begränsningar med lOU och lOV 

Handslaget  
- årets upphandling 2011

Jessica Polfjärd, näringspolitiske talesperson och 
gruppledare i näringsutskottet för Moderaterna  
och Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd för 
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. 

Var med och föreslå vem/vilka 
som du tycker ska få chansen 
att vinna, fram tom den  
13 januari. Gå in på  
www.upphandlingsdagarna.se 
för att lämna ditt förslag. 

Vinnande 
förhandling
Om konsten att bygga förtroen-
de, vara övertygande och vinna  
förhandlingar. 
David Loid, en av Sveriges 
främsta föreläsare och forskare 
i retorik och strategiprocesser 
ger dig verktygen.

Rapport från arbetet inom PPN,  
Public Procurement Network  
Mia Salborn Hodgson, 
Konkurrensverket.

Utblick eUrOPa

Hur kan upphandlingens roll i samhället bidra till 
tillväxt i näringslivet och effektivisering i offentlig 
förvaltning? Hans Jeppson, Upphandlingsstöds- 
utredningen. Lena Rooth, avdelningschef Till-
växtverket Charlotte Brogren, generaldirektör  
VINNOVA. Gunnar Stålberg, upphandlingschef 
Landstinget Dalarna. Ulf Lindberg, chef Närings-
politik Almega.

Panelsamtal  
Upphandling som tillväxtmotor

Ur 2012 Års PrOgram
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OnsDag 1 feBrUari

Hans Jeppson

Charlotte Brogren

Lena Rooth

Anders Wijkman

David Loid

Katarina Grip

08.15 - 09.15 registrering - fika bland utställarna  

09.15 - 09.30 Moderator Fredrik Tamm öppnar årets dagar. Vi hälsas välkomna av årets värdstad Nacka 
kommun, och Mats Bohman, administrativ direktör på Nacka kommun. 

09.30 - 10.00 DEBATT: LOU, LOV och ny lag - politiska möjligheter och begränsningar  
EU-direktiv, svensk lag och politikerns möjlighet att styra upphandlingen, relaterat till  
miljö, etik, regionalpolitik, valfrihet, konkurrens och förvaltningsutveckling. Behövs lagför-
ändringar? Jessica Polfjärd (m), näringspolitiske talesperson och gruppledare i närings-
utskottet och Helene Hellmark Knutsson (s), landstingsråd i Stockholms läns landsting. 
Debattledare: Hans Jeppson, Upphandlingsstödsutredningen.

10.00 - 10.50   Panelsamtal: Upphandlingens roll i samhället 
Dess potential att bidra till tillväxt i näringslivet och effektivisering av offentlig förvaltning. 
Hans Jeppson, Upphandlingsstödsutredningen. Lena Rooth, avdelningschef Tillväxtverket. 
Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA. Gunnar Stålberg, upphandlingschef Lands-
tinget Dalarna. Ulf Lindberg, chef Näringspolitik Almega. 

10.50 - 11.20 mötesplats Offentliga affärer - fika bland utställarna   

11.20 - 12.00 Upphandlingsutredningen - rapport och förslag 
Anders Wijkman, utredningsman.  

12.10 -12.40 seminariepass 1 (se sid 10-14)  

12.40 - 13.40 Lunch och fika bland utställarna  

13.40 - 14.10 seminariepass 2 (se sid 10-14)   

14.20 - 15.00  DeBatt: livsmedelsupphandling  
Om djurskydd, etik och närodlat – skallkrav, kontroll och likabehandling. Behövs en  
Upphandlingskommission? Lokala distributionscentraler. Debattledare: Christina Möll,  
upphandlingsjurist, Europakontoret AB. Katarina Gip, Dalslandskommunernas Kommunal-
förbund. Mathias Sylwan, SKL. Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet. Nils Berntsson, mark-
nadsdirektör Servera R&S AB. Michael Bengtsson, chef offentliga affärer Menigo Foodser-
vice AB. (LoKAL: PLENUM) 

14.20 - 15.00  Utblick eUrOPa 
Partnering i praktiken i enlighet med eUs upphandlingslag 
Erfarenheter från Storbritannien. Värd: Mats Björs, VD Byggherrarna.  
Nigel Barr, Managing Director Stradia Ltd. (LoKAL: SNiCKERiET)      

15.00 - 15.30 mötesplats Offentliga affärer - fika bland utställarna   

15.30 - 16.00 Upphandlingsskadeavgift - erfarenheter och rättsfall  
Ann Fryksdahl, bitr. avdelningschef, avd. för offentlig upphandling Konkurrensverket.

16.00 - 17.20 så blir du en vinnare vid förhandlingsbordet - strategier för övertygandeprocesser  
David Loid, en av Sveriges främsta föreläsare i retorik och strategiprocesser  
ger dig verktygen.

17.20 - 17.50 mingel bland utställarna

PA
R

AL
LE

LL
SP

ÅR

19.50 galamiddag och underhållning
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Helena Rosén Andersson

Lena Dalman

Mia Salborn-Hodgson

Souhel Bcheri

Pär-Ove Bergquist

Jörgen Hettne

FÖR ATT KUNSKAP äR KäLLAN TiLL GodA AFFäRER

tOrsDag 2 feBrUari
08.00 - 09.00 registrering - fika bland utställarna  
09.00 - 09.10 summering av dag 1 och festkvällen 

09.10 - 10.00 DeBatt: in house-problematiken med OfUKi-utredningens förslag 
Värd: Advokatfirman Lindahl, Helena Rosén Andersson och Anders Nilsson.  
Panel: Lena Dalman, SKL. Pär Cronhult, Konkurrenskommissionen. Mathias Sylwan, SKL. 
Mathias Lassinantti Jansson, Konkurrensverket. Jörgen Hettne, forskare i juridik och  
ställföreträdande direktör Sieps. (LoKAL: PLENUM) 

09.10 - 10.00   Utblick eUrOPa  
Del 1 - rapport från arbetet inom PPn (Public Procurement network) 
Mia Salborn Hodgson, avd. för offentlig upphandling Konkurrensverket.  
(LoKAL: SNiCKERiET) 
 
Del 2 - eUs förslag på lagrevidering  
Pierre Schellekens, chef för EU-Kommissionen i Sverige.  

10.10 - 10.40 seminariepass 3 (se sid 10-14)  

10.40 -11.10 mötesplats Offentliga affärer - fika och mingel bland utställarnabland utställarna  
11.10 - 11.40 seminariepass 4 (se sid 10-14)   

11.50 - 12.20 seminariepass 5 (se sid 10-14)   

12.20 - 13.20  Lunch och fika bland utställarna 

13.20 - 13.50  seminariepass 6 (se sid 10-14)       

14.00 - 15.00 så skapar vi arenor för dialog mellan upphandlare och leverantörer 
Vilka erfarenheter kan dras av befintliga projekt? Pär-Ove Bergquist och Anna  
Manhem, Tillväxtverket. Souhel “Sosso” Bcheri, Eurodocs AB. VINNOVA. Christer  
Wikström, näringslivschef Sigtuna kommun. Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv.  
Eva-Maj Mühlenbock och Olof Hallberg, Advokatfirman Lindahl. (LoKAL: PLENUM) 

14.00 - 15.00 Utblick eUrOPa  
Danmark VS Sverige - EU regelverket och de aktuella utmaningarna 
En jämförelse mellan Danmark och Sverige gällande regler, upphandlingens omfattning, 
aktuella utmaningar och frågeställningar. Fokus på lärdomar och möjliga tillämpningar i 
svensk upphandling. Rikke Thorlund Haahr, Udbudsportalen, Köpenhamn och Christina 
Möll, Cand. Jur. Europakontoret i Skåne AB, verksam som upphandlingsjurist i Sverige och 
Danmark. (LoKAL: SNiCKERiET) 

15.00 - 15.30 mötesplats Offentliga affärer - fika och mingel bland utställarna  

15.30 - 16.10 Offentlig upphandling, korruption och svarta affärer – i Sverige 
Vad säger rapporter och analyser? Korruptionens struktur i Sverige, Den korrupte upp-
handlaren och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk. Karteller och korrup-
tion. Strategier för upptäckt och förebyggande strukturer och processer.  
Lars Korsell, jur. dr, chefsjurist och enhetschef på Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 

16.15 summering av Upphandlingsdagarna 2012

PA
R

AL
LE

LL
SP

ÅR
PA

R
AL

LE
LL

SP
ÅR
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seminariesPÅr a: 

a3. in house-anskaffningar och tjänstekoncessioner 
Torsdag kl. 10.10-10.40 
När är en anskaffning en tillåten in house-anskaffning och 
när är den en otillåten direktupphandling? Hur upphandlas en 
tjänstekoncession och hur kan den angripas i domstol?  
Eva-Maj Mühlenbock,  
advokat samt Mikael Eng-
ström och Lina Schött,  
biträdande jurister  
Advokatfirman Lindahl.

a2. Domstolsprocessen i överprövningsmål  
enligt ny rättspraxis 
Onsdag kl. 13.40-14.10 
Vem är part i överprövningsmål? 
Vad utgör processmaterial i ett 
överprövningsmål? Natalie Svens-
son och Malin Erasmie, advokater 
Advokatfirman Lindahl.

a1. ny rättspraxis och ny lagstiftning 
Onsdag kl. 12.10-12.40 
Anders Nilsson och  
Henrik Seeliger, advokater
Advokatfirman Lindahl. 

a4. eUs statsstödsregler och kommande svenska 
regler om sanktioner mot  
överträdelser av statsstöd 
Torsdag kl. 11.10-11.40 
Helena Rosén Andersson och 
Hugo Norlén, advokater  
Advokatfirman Lindahl.

a5. Hur säkerställer du affärsmässigheten 
i upphandlingskontrakt? 
Torsdag kl. 11.50-12.20
Betydelsen av väl genomarbetade avtalsvillkor. Betydelsen 
av uppföljning under avtalets genomförande. Henrik  
Seeliger, Eva-Maj  
Mühlenbock och Olof 
Hallberg, advokater  
Advokatfirman  
Lindahl.

jUriDiK - lag OcH tillÄmPning

seminariesPÅr B: Bygg- OcH entrePrenaDUPPHanDling i PraKtiKen

B1. tre steg till en bättre  
offentlig (bygg) upphandling 
Onsdag kl. 12.10-12.40 
Mats Björs, VD Byggherrarna och  
Magnus Colling, upphandlingschef 
Locum.

B2. Olika upphandlingsmetoder i praktiken 
Onsdag kl. 13.40-14.10 
Partnering, Category Management, OPS. 
Nicklas Björklund, Advokatbyrån Klipatrick 
Townsend.

LoKAL: PLENUM

LoKAL: TäNdKULAN
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seminariesPÅr B: Bygg- OcH entrePrenaDUPPHanDling i PraKtiKen

B3. att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster  
Torsdag kl. 11.10-11.40 
Ramavtal. Direktupphandling. Utvärderings-
modeller/tilldelningskriterier. Referenstag-
ning. Prissättning och påverkan. Belysande 
exempel. Magnus Colling, upphandlingschef 
Locum AB. 

B4. Konkurrenspräglad dialog  
– upphandling av byggkoncession  
Torsdag kl. 13.20-13.50
Bengt-Åke Biller, kommunchef Sollefteå kommun och 
Mathias Sylwan, förbundsjurist 
SKL berättar om den långa resan 
från investeringsbehov och poli-
tiska beslut fram till att Sollefteås 
Friskvårdsanläggning/badhus 
kund tas i drift. 

seminariesPÅr c: 

C3. Strategier och koncept för att få fler anbud 
från mindre företag 
Torsdag kl. 11.10-11.40 
Gunnar Stålberg, Upphandlings-
chef Landstinget Dalarna och 
Niklas Tideklev, Tillväxtverket.

c2. Upphandling och sociala medier  
Torsdag kl. 10.10-10.40 
Aktivitet i sociala medier ger fler anbudsgivare. 
Annonsspridning med hjälp av egen blogg,  
Facebook, Twitter och andra sociala medier.  
Johan Almesjö, förbundsdirektör Inköp Gävleborg.

c4. Upphandling av säkerhetskameror 
Torsdag kl. 11.50-12.20 
Upphandlare möter en snabb teknikutveckling på en  
global marknad och måste såväl ha kunskap om lagar, 
som förståelse för kameraövervakningens 
effekter på människors vardagsmiljö.  
Vad är bra eller dåligt, rätt eller fel?  
Jan Strandevall, Swelarm, belyser upphand-
larens utmaningar samt visar hur man kan 
undvika fallgropar.

c1. förkommersiell upphandling  
– juridiska grunder, metodik mm  
Onsdag kl. 12.10-12.40 
Upphandlingsformen förkommersiell upphandling har sin 
grund i den EU-reglerade möjligheten att upphandla FoU 
i konkurrens, utan att bryta mot EU:s stadsstödsregler. 
I seminariet visas och exemplifieras hur en myndighet 
kan möjliggöra innovationer som löser egna 
behov av nya produkter, samtidigt som det 
kan bidra till förutsättningar kommersiell 
expansion och export. Ellen Heldahl, chef för 
avdelning för tillsyn över offentlig upphand-
ling Konkurrensverket. 

marKnaD OcH KOnKUrrensstimUlans    

LoKAL: TäNdKULAN

LoKAL: AVANCE

c5. ”nackamodellen” och lOV:s roll i  
samhälls- och näringslivsutveckling          
Torsdag kl. 13.20-13.50 
Ta del av vinnande koncept och metoder, som i ett lång-
siktigt, målmedvetet arbete resulterat i en väl fungerande 
marknad för välfärdstjänster. Om utmaningarna och  
möjligheterna lokalt, så väl som på riksplanet.  
Anders Börjesson, näringslivsdirektör Nacka  
kommun. Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna.  
Carl Johan Eiderbrant, grundare och verksamhets- 
chef Business Lounge, samt ordförande i  
Företagarna Nacka Värmdö.
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D2. Utmaningsrätten – erfarenheter och möjligheter 
Onsdag kl. 13.40-14.10 
I seminariet behandlas såväl förut-
sättningarna för en framgångsrik 
process som vad en myndighet 
kan vinna på utmaningsrätten, 
oavsett utgången. Torsten Pers-
son, ISS och Birgitta Laurent, 
Svenskt Näringsliv.

D3. etablering av valfrihetssystem 
Torsdag kl. 10.10-10.40 
Tillväxtverkets presenterar sina 
insatser och diskuterar erfaren-
heter från bland annat projektet 
med informationsseminarier om 
LOV. Anna Manhem och Nicklas 
Larsson, Tillväxtverket.

D4. lOV – om konkurrens, mångfald  
och näringslivseffekter 
Torsdag kl. 11.10-11.40 
Konkurrensverkets pågående uppdrag att följa upp och 
utvärdera konkurrensförhållandena i valfrihetssystem.
Stefan Jönsson och Per Jonsson, Konkurrensverket.

D5. Outsourcing och personalövertagande 
Torsdag kl. 11.50-12.20 
För att säkerställa en smidigt verksamhetsövergång från 
upphandlande enhet till leverantör är det viktigt att an-
budsunderlaget är relevant formulerat och till exempel om-
fattar krav på att leverantören kan visa upp 
dokumenterade rutiner och processer för 
personalövertagandet. Seminariet belyser 
frågan ur såväl beställarens som leverantö-
rens perspektiv. Yvonne Björck, HR-direktör 
ISS Facility Services och Lennart Bergman, 
Landstinget i Uppsala.

D1. ökad konkurrens och kvalitet med kundval 
Onsdag kl. 12.10-12.40 
Det som 1985 började med fotvårdscheckar har successivt 
byggts ut till att idag omfatta 80 % av all medborgarser-
vice. Med den genomsyrande visionen om ”Förtroende och 
respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt 
för deras vilja att ta ansvar” arbetar Nacka 
metodiskt mot målen effektivitet och var-
dagsnära demokrati. Om Nacka-modellen, 
politisk vilja, vision, förändringsprocesser 
och medborgardialog. Mats Bohman, admi-
nistrativ direktör och upphandlingsansvarig 
Nacka kommun.   

D6. ansvarsfull upphandling av HVB-hem  
Torsdag kl. 13.20-13.50
Ta del av ett framåtsyftande samtal om hur vi tillsammans 
kan arbeta för att säkerställa en schyst och professio-
nell verksamhet på upphandlade behandlingshem. Hur 
fungerar SKLs vägledning Upphandling och uppföljning av 
HVB-hem i verkligheten? Är förutsättningar tillräckliga för 
att säkerställa verksamhetens 
kvalitet och schysta villkor 
för medarbetarna att göra ett 
professionellt arbete.  
Patrik Ulander från Svenska 
Vård och Yvonne Ahlström, 
socialpolitiskt ansvarig Vision.

seminariesPÅr D: ValfriHetssystem - KOnKUrrensUtsÄttning - OUtsOUrcing      

LoKAL: MoNTERiNGEN
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e1. Upphandling – vad händer sedan?  
Onsdag kl. 12.10-12.40 
Uppföljning är en viktig hörnsten till en lärande upphand-
ling, vilket SKL Kommentus Inköpscentral tagit fasta på 
och lagt fokus på under det senaste året. Thomas Ider-
mark, VD SKL Kommentus Inköpscentral berättar om  
arbetet och lyfter viktiga frågeställningar 
som: Upphandlingens kostnader och värdet 
av att fokusera på rätt saker, Vikten av 
avtalstrohet, Kan vi lita på våra leverantörer? 
– samt några intressanta siffror relaterade 
till detta. Rosmarie Preuss och Susanne 
Ekblom, Qvalia AB.

e2. skapa effektivare upphandling med rätt  
verktyg och statistik 
Onsdag kl. 13.40-14.10 
Om betalsystemets möjligheter ifråga om avtalsuppföljning. 
Statistik över leverantörer och inköp möjliggör kontroll av 
avtals- och policyefterlevnad och bidrar till identifiering av 
inköpsmönster och besparingsmöjligheter och ger samti-
digt underlag för framtida upphandlingar. Praktikfall.  
Fredrik Öhrn, enhetschef Offentliga Sektorn American 
Express Betalsystem Norden.

e4. Betydelsen av politiska policybeslut 
Torsdag kl. 11.10-11.40 
Exempel Region Skåne. Om hur innovations-
upphandling behöver grundas i organisatio-
nen samt vikten av politiskt stöd.  
Björn Lagnevik, Näringslivsutvecklare.

e6. e-upphandling i praktiken  
Torsdag kl. 13.20-13.50 
Organisationsfrågor, integration, processer och etablering. 
Inköpsrutiner, uppföljning, analyser och utvecklingspoten-
tial. Praktikfall. Gudrun Lind, upphandlingsstrateg och  
Per Carlsson, syste-
mekonom Sigtuna 
kommun samt Kerstin 
Wiss Holmdahl, SKL.    

seminariesPÅr e:   DialOg - PrOcesser - VerKtyg - eleKtrOnisK UPPHanDling

LoKAL: SNiCKERiET

e3. Upphandlare kontra leverantör  
– om relationer och dialog 
Torsdag kl. 10.10-10.40 
Workshop om dialog och samverkan före, under och efter 
en upphandling. Vad är möjligt? Effektiv uppföljning. Hur 
skapa strukturer, transparens med mera? Om potentialen 
i e-upphandling och e-processer.  
Moderator: Helena Englund, Hexanova Events.  
Fredrik Öhrn, enhetschef Offentliga Sektorn American  
Express Betalsystem Norden. Björn Wallgren, ramavtals-
ansvarig Riksgälden. Ulrica Dyrke, jurist Företagarna. 
Mirja Saarväli, inköpsansvarig Arvika kommun. 

e5. avslöja och undvik bovarna  
– om svart arbetskraft och oseriösa företag 
Torsdag kl. 11.50-12.20 
Att jobba svart är inte bara ett lagbrott, utan döljer ofta 
också mänskliga tragedier. Metoderna och sätten är 
många och ofta sofistikerade. På det här seminariet får ni 
lära er hur ni det kan gå till och hur ni i upphandlingsun-
derlag och utvärderingar kan försöka förebygga att teckna 
avtal med oseriösa leveran- 
törer. Lars Täuber, VD ISS och 
Ulf Hornegård, Rikssamordnare 
Förebyggande Eko/Internatio-
nellt Skatteverket.
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f1. nOfi - norrorts förenade inköpare 
Onsdag kl. 13.40-14.10 - Avance 
Strategier för kompetensutveckling och upp-
handlingssamverkan. Lill Sandberg, upphand-
lingschef Sollentuna kommun och Adriana 
Buzea, upphandlingschef Lidingö Stad.

f2. skånekommuner i samverkan 
Torsdag kl. 11.50-12.20 - Tändkulan 
Med fokus på möjligheter och aktuella behov skapas olika 
samverkansformer och kommunkonstellationer. Allt ifrån 
Kommunförbund Skånes 33 kommu-
ner till ett 10-tal kommuner eller några 
få; från upphandling och e-handel till 
kompetensutveckling. Agneta Norman, 
inköpschef och Christina Nilsson, upp-
handlare/jurist Ängelholms kommun.    

f3. Kommunsamverkan vid outsourcing av it-drift  
Torsdag kl. 13.20-13.50  - Plenum 
Nynäshamn, Haninge och Södertälje i  
gemensam upphandling genom avrop från 
ramavtalet IT-driftstjänster.  
Mona Ekesryd, IT-chef Haninge kommun.  

f4. sKl Kommentus inköpscentral 
Torsdag kl. 10.10-10.40 - Tändkulan 
Inköpscentralens möjligheter, 
upphandlingsstrategi, avropsför-
farande, ramavtal, volymaspekter 
mm. Pia Nylöf, chefsjurist och 
Helena Rom, upphandlingschef 
SKL Kommentus Inköpscentral.  

seminariesPÅr f: UPPHanDlingssamVerKan

g1. spara resurser genom att använda lcc 
Onsdag kl. 12.10-12.40 
Genom att använda LCC i upphandling  
kan såväl resurser som miljö sparas.  
Så fungerar det. Annie Stålberg, projekt-
ledare och LCC-expert Miljöstyrningsrådet.

g3. Kom igång med socialt ansvarsfull upphandling 
Torsdag kl. 10.10-10.40 
CSR-kompassen är ett praktiskt verktyg som 
förenklar arbetet med att ställa krav och följa 
upp. Lyssna till hur det fungerar i praktiken. 
Lisa Sennström, ansvarig för sociala frågor 
och CSR-kompassen, Miljöstyrningsrådet.

g2. ny lag - ställ miljökrav på dina fordon  
Onsdag kl. 13.40-14.10 
I somras infördes lagen om miljökrav vid upphandling av bi-
lar och vissa kollektivtrafiktjänster. Avsikten är att fler resor 
och transporter ska utföras med mer energi-effektiva och 
mer miljöanpassade bilar Annie Stålberg, projektledare 
fordon och transporter och LCC-expert Miljöstyrningsrådet.

g4. Kemikalier – upphandlarens  
utmaningar och möjligheter 
Torsdag kl. 11.10-11.40 
Ställ krav för en giftfri miljö. Exempel vilken 
hjälp som finns och på hur upphandlare stäl-
ler krav idag. Anna Christiansson, kemikalie-
expert Miljöstyrningsrådet.

seminariesPÅr g:

g5. Upphandling av tjänster för kontroll/
uppföljning av sociala och etiska krav vid 
upphandling 
Torsdag kl. 11.50-12.20
Peter Svensson, SKL Kommentus  
Inköpscentral.

g6. innovativa upphandlingsmodeller  
för tjänsten äldres måltider 
Torsdag kl. 13.20-13.50 
Johan Almesjö, förbundsdirektör Inköp Gävleborg och 
Sigrid Pettersén, forskare Nordiska Högskolan för folkhäl-
sovetenskap (forskningsområde ”Tillgänglighet i offentlig 
upphandling”).     

UPPHanDling för en HÅllBar framtiD

oBS! dESSA SEMiNARiER GÅR i oLiKA LoKALER

LoKAL: CUiSiN
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leVerantörsPrOgram

1. Visa att du finns, vem du är och vad du vill 
Onsdag kl. 10.00-10.30 
Om marknadsbevakning, relationer och kom-
munikation. Hur stärker man sin position som 
en trovärdig, engagerad och potent leveran-
tör? Kommunikations- och PR-konsultens 
perspektiv. Annika Sjöberg, VD Gullers Grupp. 

3. Bättre affärer med nya regler?  
Onsdag kl. 15.30-16.00 
Vad du som leverantör behöver känna till om pågående 
förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling. 
Kunskap ger möjligheter, håll dig uppdaterad.  
Dan Frödén, anbudskonsult och utbildare 
Tenders Sverige AB berättar om hur regeringen 
vill förändra upphandlingsreglerna för den 
offentliga upphandlingen och hur det påverkar 
dig som leverantör. 

i samVerKan meD stOcKHOlms HanDelsKammare

för dig som är leverantör och/eller ställer ut under Upphandlingsdagarna 2012
Leverantörsseminarierna går tidsmässigt parallellt med plenumprogrammet. Det betyder att du kan kompletterar 
programmet nedan med ytterligare sex seminarier (ett från varje seminariepass) och således skräddarsy och  
optimera din tid på Upphandlingsdagarna 2012. 

2. Vässa dina anbud!  
Hur du ökar dina chanser att vinna upphandlingen? 
Onsdag kl. 14.20-14.50
Bollen är din. Undvik misstagen, fyll alla krav och  
toppa dina möjligheter att vinna i de avgöran-
de kriterierna vid anbudsutvärderingen.  
Gunilla Berg, anbudschef Aleris ger råd och 
tips från mångåriga och framgångsrika affärer 
med offentlig sektor.    

4. överprövningen – teknik och taktik  
Torsdag kl. 09.20-09.50
Vad är viktigt att tänka på om du funderar på att över- 
pröva? När är det lämpligt att gå vidare med ett missnöje 
till en formell överprövning? I seminariet behandlas frågor 
av detta slag med utgångspunkt 
leverantörers vägval och erfaren-
heter. Niklas Kåvius, jurist  
Stockholms Handelskammare 
och Maria Krantz, upphandlings-
ansvarig Semantix.

FÖR ATT KUNSKAP äR KäLLAN TiLL GodA AFFäRER



Visst Är DU VÄrD en magisK 

galamiDDag?

För magiskt skall det bli, dels när det gäller den trerätters middag du serveras 
på Münchenbryggeriet, tillsammans med utsökt dryck som av de magiker  
som bjuder på både högexplosiv show såväl som close up magi.

Årets upphandling 2011 
Självklart blir det också utdelning av ”Handslaget” för årets upphandling, 
dans till skön musik och mingel med nya och gamla vänner.

Välkommen till 2012 års mest omtalade middag!

Den stolta traditionen med galamiddag under Upphandlingsdagarnas första 
kväll har blivit ett stående mycket uppskattat inslag under dagarna.  
2012 satsas det extra hårt på att du skall få den upplevelse du så väl för- 
tjänat efter ett långt arbetsår. Du behöver bara luta dig tillbaka för att få  
en första känsla av början på något magiskt...

Middagsvärdar 
2012


