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Hexanova Event    

Urban Nilsson
VD, Hexanova Media Group AB

Vi Vill tacka följande personer som ingått i programrådet för 2013 
Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl • Helen Arneving, Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget • Inger Ek, Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget • Tess Benschner 
Johnsson, Hexanova Event • Kent Mossheden, Hexanova Event • Urban Nilsson, Hexanova Media Group • Agneeta Andersson, Kammarkollegiet • Niklas Tideklev, Kammar-
kollegiet • Gunnar Stålberg, Landstinget Dalarna • Axel Hansson,  Lantbrukarnas Riksförbund • Susanne Lång, Miljöstyrningsrådet • Thomas Bergfeldt, NCC • Mats Brink, NCC 
• Emma Johansson, NCC • Björn Bergström, Sveriges Offentliga Inköpare • Kjell Sjöblom, Skatteverket • Carina Dahllöf, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund • Johanna 
Åberg, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund • Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting • Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting • Hans 
Jeppson, Upphandlingsstödsutredningen • Ann-Mari Fineman, VINNOVA • Gunilla Gruvegård, VINNOVA • Lars Gustafsson, VINNOVA • Johan Lundström, VINNOVA • Annie Palm, 
VINNOVA • Nina Widmark, VINNOVA • Anna Lirén, Vision • Karin Ottosson, Vision

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till två  
kunskapsfyllda dagar tillsammans med oss. 
 
för åttonde året i rad arrangeras Upphandlings- 
dagarna. Vi är glada och lite stolta över att så 
många upptäcker oss och återkommer år efter år. 
 
du som deltagare är viktig för oss.  
Det är för dig, din utveckling och ditt arbete  
vi skapat och utvecklar dagarna vidare. 
De synpunkter, tankar och goda idéer som du  
och övriga deltagare delat med er av genom åren 
har givit oss inspiration inför programarbetet. 
 
genom att vi delar med oss av våra egna erfaren-
heter och lär oss av andras skapar vi tillsammans 
förutsättningarna för den goda affären.
 
 
 
 

VÄLKOMMEN till UppHandlingsdagarna 2013!

en gång om året samlas vi för att förbereda  
oss inför det kommande upphandlingsåret.  
 
Under Upphandlingsdagarna 2013 får du ta del  
av det senaste genom seminarier och debatter 
samt inte minst genom möten branschkollegor 
emellan. Här möts vi, utbyter erfarenheter och 
låter oss inspireras tillsammans.

i det program som du nu har i din hand, har vi  
tillsammans med programrådet haft som målsätt-
ning att kunna bjuda dig på alltifrån breda  
till fördjupade kunskaper. 
 
Vi vill återigen hälsa dig hjärtligt välkommen  
att tillsammans med oss uppleva  
Upphandlingsdagarna 2013!

Arrangör: Partners: Medverkande organisationer:

Mediapartner:
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UppHandlings- 
Utredningen!
Anders Wijkman, ansvarig för upphandlingsutred-
ningen, inleder med sin vision. Carl Schlyter,
EU-parlamentariker (mp), Jens Nilsson, EU-parla-
mentariker (s), Ann-Charlotte Hammar Johnsson,
riksdagsledamot med ansvar för offentlig upp-
handling (m), Stefan Holm, ansvarig för upphand-
lingsfrågor, Almega, Carina Dahllöf, Silf, Sveriges 
inköps och logistikförbund och Björn Bergström, 
SOI, Sveriges Offentliga Inköpare.

UtBlick eUropa!
Upphandlande offentliga myndigheter i London och 
deras upplägg för att få OS i London. Vicki Austin, 
Head of Inclusion, London Legacy Development 
Corporation, Matthew Galvin, Governance, Best 
Practice & Responsible Procurement Magager, 
Transport for London, Helen Arneving och Susanne 
Hedberg, upphandlingsledare, Göteborgs Stad Upp-
handlingsbolaget.

special-
domstolar!
Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman 
Lindahl, Mathias Sylwan, förbundsjurist, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Stefan Jönsson, sak-
kunnig, Konkurrens-verket, Kimmo Stenroos, kostchef, 
Sigtuna kommun, Mari Andersson, lagman, Förvaltningsrät-
ten i Stockholm.

Missa inte årets höjdpunkter!

deBatt!

deBatt!

en långsiktigt  
god affÄr!
Telge Fastigheter, Uppsalahem samt 
Staffanstorpshus tillsammans med 
NCC belyser hur de skapat förutsätt-
ningar för de mest lyckade projekten 
som i slutändan ger det bästa resulta-
tet på investeringen. Taina Sunnar-
borg, projektchef, Telge Fastigheter AB. 
Rolf Jonsson, projektchef, Staffantorps-
hus AB. Lars-Gunnar Sjöö, byggchef, 
Uppsalahem AB och Svante Hagman, 
VD, NCC Construction Sverige AB.
 

praktikfall!

Bert Karlsson är 

tillBaKa i en het 

livsMedelsdeBatt!

strategisk förhandling del 2 
- Konsten att övertyga
Retorikexperten David Loid fick högsta betyg vid 
Upphandlingsdagarna 2012 då vi fick ta del av 
hur man blir en vinnare vid förhandlingsbordet. 
På begäran kommer David tillbaka för att ge dig 
fortsättningen du väntat på...

så sätter du mål
för att lyckas! 
Möt äventyraren Annelie Pompe,
som har slagit världsrekord i
fridykning på 126 meter, på
ett enda andetag och har
bestigit Mount Everests topp.
Låt dig inspireras och lyssna
till Annelie och vad det var
som gjorde att hon lyckades
uppnå sina mål. 
 
Ta ett djupt andetag och följ med på
Annelies inspirerande äventyr!
 

HöjdpUnkter & måsten 2013
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13.25 - 14.15 deBatt: livsmedelsupphandling  
Lokal: Plenum
Hur kan vi höja kvaliteten på maten i den offentliga måltiden? Hur 
kan vi öka konkurrensen i livsmedelsupphandlingarna? Dessa och 
fler frågor är ämnen för en het debatt tillsammans med Bert Karlsson, 
entreprenör, Mathias Sylwan, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Carin Carlsson, ansvarig handläggare, Konkurrensverket, 
Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig upphandling, Miljöstyrnings-
rådet, Kimmo Stenroos, kostchef, Sigtuna kommun, Jill Hartwig, 
kostrådgivare och Helena Jonsson, ordförande, Lantbrukarnas 
Riksförbund. Debattledare: Carin Hjulström

13.25 - 14.15 UtBlick eUropa 
går storbritanniens modell att överföra till svensk upphandling?  
Lokal: Snickeriet 
Helen Arneving och Susanne Hedberg, upphandlingsledare,  
Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget, utreder hur modellen skulle 
kunna plockas hem till Sverige. Båda är dessutom deltagare i 
det transnationellla EU-projektet Partnerskap Göteborg  
Storstadsintegration som finansieras av ESF-rådet.  
Moderator: Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot.

14.20 - 14.50 Seminariepass 1 (se sid 6-9)

14.50 - 15.20 mötesplats offentliga affÄrer 
- med fika bland utställarna

15.20 - 15.50 Seminariepass 2 (se sid 6-9)

15.55 - 16.40 Hur skapas den långsiktigt goda affären genom  
upphandling som inte utvärderas enbart på lägsta pris?  
Lokal: Plenum 
Telge Fastigheter, Uppsalahem samt Staffanstorpshus tillsam-
mans med NCC belyser hur de skapat förutsättningar för de mest 
lyckade projekten som i slutändan ger det bästa resultatet på 
investeringen. Taina Sunnarborg, projektchef, Telge Fastigheter 
AB, Rolf Jonsson, projektchef, Staffantorpshus AB, Lars-Gunnar 
Sjöö, byggchef, Uppsalahem AB och Svante Hagman, VD, NCC 
Construction Sverige AB. 

15.55 - 16.40 panelsamtal: Är innovationsupphandling en 
risk eller möjlighet till förnyelse?  
Lokal: Snickeriet 
Innovationsupphandling har en positiv påverkan på svenska företags 
innovationskraft och i slutändan svensk tillväxt. Men ska upphand- 
lande myndigheter ta risker? Charlotte Brogren, generaldirektör,  
VINNOVA, Agneeta Andersson, chef, Upphandlingsstödet vid  
Kammarkollegiet, Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne,  
Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef på avdelningen för tillsyn 
över offentlig upphandling, Konkurrensverket, Magnus Svennings-
son, seniorkonsult, Stratsys AB, (tidigare Speed Identity). 
Samtalsledare: Carin Hjulström 

16.45 - 17.15 låt dig inspireras - uppnå dina mål! 
Vad var det som gjorde att äventyraren Annelie Pompe kunde dyka 
126 meter i ett enda andetag och bestiga Mount Everests topp? 

17.15 - 17.20 Moderatorn Carin Hjulström, summerar dagen och  
bjuder in till kvällens program. 

17.20 - 18.00 Mingel bland utställarna 
 
19.00 - 01.00 Festkväll med trerätters middag,  
underhållning och prisutdelning.

08.00 - 08.50 Registrering med fika bland utställarna

08.50 - 08.55 Högtidligt öppnande av Upphandlingsdagarna 2013  
Moderatorn Carin Hjulström hälsar alla välkomna.  

08.55 - 09.50 deBatt: framtidens offentliga upphandling 
Anders Wijkman, ansvarig för upphandlingsutredningen, inleder 
med sin vision. Carl Schlyter, EU-parlamentariker (mp),  
Jens Nilsson, EU-parlamentariker (s), Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson, riksdagsledamot med ansvar för offentlig upphandling 
(m), Stefan Holm, ansvarig för upphandlingsfrågor, Almega,  
Carina Dahllöf, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund och  
Björn Bergström, SOI, Sveriges Offentliga Inköpare.  
Debattledare: Carin Hjulström

09.50 - 10.00 Utställarpresentationer i plenum

UtBlick eUropa - Hur fick london os 2012? 

10.00 - 10.30 sociala aspekter på arvet efter os 
Vicki Austin, Head of Inclusion, London Legacy Development  
Corporation (fd Olympic Park Development Corporation), 
arbetar med att säkra hög kvalitet för hållbar utveckling och  
säkerställa långsiktig framgång av anläggningar och tillgångar  
i arvet efter OS. 

10.30 - 11.00 mötesplats offentliga affÄrer 
- med fika bland utställarna

UtBlick eUropa   
11.00 - 11.30 lyckad utformning och uppföljning  
av krav på social hänsyn 
Matthew Galvin, Governance, Best Practice & Responsible Pro- 
curement Manager, Transport for London är ansvarig för några  
av Londons största upphandlingar och har under flera år har 
arbetat med att ställa krav på social hänsyn i sina upphand-
lingar. Går modellen att överföra till svensk upphandling? 
svaren får du kl. 13.25!

11.30 - 11.40 Utställarpresentationer i plenum

11.45 - 12.25 deBatt: Behövs specialdomstolar  
– ökar antalet överprövningar?  
Lokal: Plenum 
Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman Lindahl, Mathias  
Sylwan, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Stefan 
Jönsson, sakkunnig, Konkurrensverket, Kimmo Stenroos, kost-
chef, Sigtuna kommun, Mari Andersson, lagman, Förvaltnings-
rätten i Stockholm. Debattledare: Carin Hjulström

11.45 - 12.25 innoVationsUppHandling  
- Vilket stöd kan Upphandlingsstödet och VinnoVa  
erbjuda och hur fungerar det i praktiken?  
Lokal: Snickeriet 
Innovationsupphandling är ett verktyg för att lösa problem,  
adressera långsiktiga behov i organisationer och för att säker-
ställa att företagens innovativa lösningar inte utestängs eller 
missgynnas. För att använda innovationsupphandling är det viktigt 
att arbetsmetoder och strategier ständigt utvecklas. Niklas  
Tideklev, upphandlingsjurist, Upphandlingsstödet vid Kammar-
kollegiet, Nina Widmark, projektledare, VINNOVA, Mats Rund-
kvist, Projektledare, Västerås Stad.  
Moderator: Ann-Mari Fineman, VINNOVA. 
 
12.25 - 13.25 lunch & fika bland utställarna
 

dag i – onsdag 30 janUari 
PA

R
AL

LE
LL
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Under Upphandlingsdagarna arrangerar  
Semantix en anbudstävling, där du som 
upphandlare har möjlighet att delta.  
 
Vill du delta i tävlingen?  
Besök Semantix i monter A20! 
 
Vinnaren i tävlingen kommer att presenteras 
under festkvällen den 30 januari på Nacka 
Strandsmässan. 

anbudstävling

08.00 - 08.55 Registrering med fika bland utställarna

08.55 - 09.05 samling i plenum-salen 
Moderator Carin Hjulström summerar onsdagen och hälsar oss 
välkomna till Upphandlingsdagarnas andra dag.  

09.05 - 09.50 strategisk förhandling del 2 
- konsten att övertyga 
Retorikexperten David Loid fick högsta betyg vid Upphandlingsdagarna 
2012 då vi fick ta del av hur man blir en vinnare vid förhandlings- 
bordet. På begäran kommer David tillbaka för att ge dig fortsätt-
ningen du väntat på... 

09.55 - 10.25 Har du rätt kompetens för modernt inköpsarbete?
Lokal: Plenum 
Upphandlare, vågar du ta plats? Anders Holmström, Senior Advisor 
Inköp på Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund. 
Moderator: Kent Mossheden, Hexanova Events 
 
09.55 - 10.25 så underlättar du för små- och medelstora  
företag att lämna anbud 
Lokal: Snickeriet
Programpunkten kopplat till priset Handslaget och ”den goda  
affären” med Theresa Hägglund, upphandlare och projektledare, 
Norrbottens Läns Landsting och dessutom 2012 års mottagare 
av priset Handslaget, samt Gunnar Stålberg, representant SOI och 
upphandlingschef, Landstinget Dalarna, med stort intresse för att 
underlätta hanteringen av anbud för mindre företag.  
 

dag ii – torsdag 31 janUari

10.25 - 11.00 mötesplats offentliga affÄrer  
- med fika bland utställarna
 
11.00 - 11.30 Seminariepass 3 (se sid 6-9)

11.35 - 12.05 Seminariepass 4 (se sid 6-9)

12.05 - 13.10 lunch & fika bland utställarna

13.10 - 13.40 Seminariepass 5 (se sid 6-9)

13.45 - 14.15 Seminariepass 6 (se sid 6-9)

14.20 - 15.10 deBatt: nolltolerans mot mutor och fusk  
– vad innebär det för offentlig upphandling och hur förhindra? 
Pär Cronhult, chefsjurist och föredragande, Konkurrenskommissio-
nen, Thomas Forsberg, kammaråklagare, Riksenheten mot  
korruption och Helena Rosén Andersson, advokat, Advokat-
firman Lindahl. Debattledare: Carin Hjulström 

15.10 - 15.20 Moderator Carin Hjulström summerar  
Upphandlingsdagarna 2013. 

15.20 - 15.50 mötesplats offentliga affÄrer  
- med fika bland utställarna 
 
15.20 - 18.00 spela och simulera effekterna 
av rätt utfört inköpsarbete! 

Den 31 januari kl. 15.20-18.00 bjuder 
Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund 
in till ett spännande och lärorikt upp- 
handlingsspel, där din verklighet  
simuleras för att säkerställa affärs- 
mässigheten i upphandlingarna genom  
att fokusera på rätt saker. För att delta 
i ”Upphandlingsspelet” krävs att du har 
föranmält dig innan den 20 januari.

missa inte årets enastående festkväll!
onsdagen den 30 januari kl. 19.00 inleder vi festkvällen med mingel i foajén med  
fördrink, följt av middag med oförglömlig underhållning och utdelningen av priset  
för årets bästa upphandling 2012 - handslaget.

PA
R

AL
LE

LL
SP

ÅR

spela och simulera effekterna  
av rätt utfört inköpsarbete! 
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Moderator: Advokatfirman Lindahl  (LOKAL: PLENUM) 

skärpt mutlagstiftning, hur säkerställer vi compliance? 
(Onsdag kl. 14.20-14.50) 
Genomgång av de nya reglerna om mutbrott m.m. och goda råd om hur ni säkerställer att ni följer de nya, högre kraven  
på etiskt uppförande. Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Johan Kennemyr, advokat och Mikael Engström, biträdande jurist,  
Advokatfirman Lindahl. 

skadestånd på upphandlingsrättslig grund  
(Onsdag kl. 15.20-15.50) 
Här förklaras hur reglerna om skadestånd i LOU och LUF fungerar och hur de reglerna förhåller sig till andra upphandlings-
rättsliga sanktioner som överprövning, ogiltighet och upphandlingsskadeavgift. I seminariet ingår processtaktiska över-
väganden. Advokaterna Hugo Norlén och Johanna Näslund, Advokatfirman Lindahl. 

Heta nyheter! rättspraxis och lagstiftning  
(Torsdag kl. 11.00-11.30)
Du får en statusrapport vad gäller pågående lagstiftningsarbete i Sverige och inom EU och beskrivning av innehållet i ny 
och central rättspraxis. Advokaterna Anders Nilsson och Henrik Seeliger, Avokatfirman Lindahl. 

krav på leverantörer  
(Torsdag kl. 11.35-12.05)
Förklaring på hur en upphandlande myndighet bör kontrollera leverantörernas lämplighet och vilken bevisning som får  
krävas in av leverantörerna vad gäller deras ekonomiska och tekniska kapacitet. Här redovisas även rättspraxis rörande 
möjligheten att utesluta en leverantör på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen. Helena Rosén Andersson, advokat och 
Annika C Andersson, biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl. 

den goda affären – avtalets innehåll och genomförande 
(Torsdag kl. 13.10-13.40) 
Tips om hur du säkerställer ett affärsmässigt väl avvägt avtalsinnehåll.  
Advokaterna Eva-Maj Mühlenbock och Olof Hallberg, Advokatfirman Lindahl.

Anders Nilsson

Hugo Norlén

Eva-Maj Mühlenbock

Niklas Tideklev

Henrik Seeliger

Hans Jepsson

Åsa Wahlström

Bryan Forbes

spår B: innoVationsUppHandling

att tänka på vid genomförande av en innovationsvänlig upphandling 
(Onsdag kl. 14.20-14.50) 
Innovationsvänlig upphandling innebär att en upphandling ska genomföras på ett sådant sätt att innovativa lösningar inte 
utestängs eller missgynnas. Nyckelfaktorer vid genomförandet av en innovationsvänlig upphandling är bland annat behovs- 
och marknadsanalys, dialog med leverantörer samt utformning av förfrågningsunderlaget. På seminariet presenteras också 
Upphandlingsstödets nya vägledning om innovationsvänlig upphandling. Niklas Tideklev, upphandlingsjurist, Upphandlings-
stödet vid Kammarkollegiet och Ronny Odervång, upphandlingschef, Trollhättans Stad.

innovationsupphandling inom miljöteknik 
(Torsdag kl. 11.00-11.30)
Regeringen har gett Energimyndigheten och VINNOVA ett gemensamt uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- 
och innovationsupphandling inom området för miljöteknik. Genom dessa satsningar ökar möjligheter för kommuner och 
landsting att kunna arbeta med ny miljöteknik genom att specificera behov och låta olika företag ta fram nya lösningar. 
Mattias Törnell, projektledare, Energimyndigheten, Johan Lundström, projektledare, VINNOVA och Åsa Wahlström, CIT Energy 
Management.

innovation och upphandling – svenska erfarenheter i nutid 
(Torsdag kl. 11.35-12.05)
Fram till 1980-talet genomfördes stora statliga teknikupphandlingar, det som numera kallas innovationsupphandling. I stort 
sett upphörde detta därefter. Men det har dock även senare genomförts en del upphandlingar som syftat till att ta fram nya 
lösningar. Vi får höra om några av dessa och om vilka lärdomar man kan dra. Hans Jeppson, Senior Advisor, VINNOVA.

praktikfall: innovationsupphandling – erfarenheter från storbritannien 
(Torsdag kl. 13.10-13.40)
Under de senaste åren har innovationsupphandling varit ett verktyg som myndigheter i Storbritannien använt för att få fram 
nya, billigare och bättre varor och tjänster till offentlig sektor. Hur kan du använda dig av innovationsupphandling som verk-
tyg på bästa rätt? Bryan Forbes, Technology Strategy Board delar med sig av sina erfarenheter. 

spår a: UppHandlingsjUridik

Moderator: VINNOVA (LOKAL: CUISINEN)
Johanna Näslund
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Maria Mera

spår c: UppHandlingens Betydelse för en BÄttre process ocH slUtresUltat

praktikfall: Bättre skolor för pengarna  
(Onsdag kl. 14.20-14.50)
Telge Fastigheter AB delger sina erfarenheter hur de med hjälp av Strategisk Partnering erhöll bättre skolor 
för pengarna. Taina Sunnarborg, projektchef, Telge Fastigheter AB.

praktikfall: större utväxling på investeringen 
(Onsdag kl. 15.20-15.50)
Staffantorpshus AB ger sin syn på upphandlingens betydelse för att skapa en bättre process och ett bättre resultat.  
Arbetet drivs i partnerskap, bygger på ett helhetstänkande med fullständigt förtroende, ärlighet, öppenhet och respekt.  
Målsättningen: hög kvalitet i verksamheten och ett mervärde för alla parter. Rolf Jonsson, projektchef, Staffanstorpshus AB.

Upphandling i strategisk partnering  
(Torsdag kl. 11.00-11.30)
Lars Arrhed, advokat på Advokatfirman Lindahl och Thomas Bergfeldt, partneringansvarig på NCC, svarar på frågor och 
delger sina erfarenheter av Strategisk Partnering. Vilket utrymme finns idag i lagen om offentlig upphandling och hur ger 
Strategisk Partnering förutsättningar för den långsiktigt goda affären?

praktikfall: Vägar till strategiskt inköp  
- från bromskloss till resurs för att nå verksamhetens mål 
(Torsdag kl. 11.35-12.05)
Var börjar man? Hur skapar man förflyttning? Misstag att lära av och möjligheter att fånga. Eva Wegsjö Sande, tidigare 
Renova AB, nu inköpschef på Göteborgs hamn AB, har fått uppdraget att bygga upp en organisation för strategiska 
inköp. 

Upphandling och inköp! finns det skillnader och likheter mellan privat och offentlig sektor? 
(Torsdag kl. 13.10-13.40)
Har den offentliga sektorn något att lära av den privata sidan och det inköpsarbete man drivit de senaste 10 åren med 
framgångsrikt arbete i tvärfunktionella team, rätt logistik samt en modern förhandlingsprocess med fokus på affärsman-
naskapet? Allt för att skapa värde för både kund och leverantör. Vad skiljer och vad förenar privat och offentlig sektor? 
Anders Holmström, senior advisor inköp och Andreas Takacs, affärsområdeschef upphandling och inköp, Silf, Sveriges 
inköps- och logistikförbund.  

ersättningsmodeller - ny vägledning  
(Torsdag kl. 13.45-14.15)
Vad bör du som upphandlare/beställare tänka på för att skapa ersättningsmodeller vid upphandling av tjänster, för att 
bäst styra mot de krav som ställs i upphandlingen? Elisabeth Åkrantz, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet presente-
rar deras nya vägledning om ersättningsmodeller som kommer att vara klar under senhösten.

Lars Arrhed

Eva Wegsjö Sande

Anders Holmström

Taina Sunnarborg

Thomas Bergfeldt

Elisabeth Åkrantz

Moderator: Ragnar Lindholm, Primona AB (OBS! Seminarierna går i olika lokaler)

praktikfall: e-Handel i praktiken 
(Torsdag kl. 13.45-14.15 - Lokal: Cuisinen)
Vad innebär e-handel och kopplingen till e-upphandling? Hur inför man e-handel i praktiken? Hur har man arbetat med  
att införa e-handel i Skellefteå kommun? Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting och Gerdha Nyberg, 
Skellefteå kommun.

Kerstin Wiss Holmdahl

Rolf Jonsson

finns fungerande verktyg mot låg avtalstrohet? 
(Torsdag kl. 11.35-12.05 - Lokal: Avance)
Att organisationer handlar utanför upphandlade avtal är ett välkänt stort problem på alla myndigheter vilket uppmärksam-
mats av bland annat upphandlingsutredningen (SOU 2011-73). Ta del av praktiska verktyg som fungerar och de positiva 
erfarenheterna som Inköp Gävleborg och Landskrona stad har upplevt då de arbetat med att förbättra avtalstroheten.  
Landskrona stad har nyligen infört ett system med integrerad upphandling, avtalshantering och e-handel. Maria Mera, 
upphandlingschef, Landskrona Stad och Michael Kazmierczak, controller/chef verksamhetsstöd, Inköp Gävleborg. 

Moderator: John Thorsson, NCC (LOKAL: SNICKERIET)

spår d: e-Handel
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Karolina Jacobsson

spår e: HållBart tÄnk ger god affÄr

Uppföljningsfrågan – ett välkänt problem som snart kan få en lösning 
(Onsdag kl. 14.20-14.50)
Vad är bakgrunden till att uppföljningsfrågorna fått en undanskymd roll i upphandlingsarbetet och vilka aktiviteter 
pågår för att komma till rätta med detta? Ta del av ”Uppföljningsportalen” - ett praktiskt internetbaserat verktyg för 
uppföljning av sociala krav. Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne och Sven-Olof Ryding, VD, Miljöstyrningsrådet. 

praktikfall: Vår resa till hållbara upphandlingar - sveriges miljöbästa kommun 2012 
(Onsdag kl. 15.20-15.50)
Miljösamordnaren på upphandlingsavdelningen berättar om politiken, processen och produkten. Så har Eskilstuna  
kommun arbetat för att få in miljökrav i sina upphandlingar. Astrid Stockenberg, miljöutveckling, Eskilstuna Kommun.

för framtidens hållbara och energieffektiva hus 
(Torsdag kl. 11.00-11.30)
Alla nya byggnader i Europa ska från den 31 december 2020 vara Nära-noll-energi-byggnader (NNE). För att nå dit 
måste offentlig sektor ställa högre krav vid upphandling av sina byggentreprenader. Vilket stöd finns för upphandlare 
att ställa drivande krav? Jens Johansson, projektledare inom byggområdet, Miljöstyrningsrådet.

livsmedelsupphandling, djurskyddskriterier och uppföljning - vilket ansvar har du? 
(Torsdag kl. 11.35-12.05)
Upphandlingen som ett strategiskt verktyg med potential att driva på utvecklingen av miljöprestanda och djurskydd hos 
leverantörerna. Vad säger praxis och hur ställer sig marknaden till kraven på djurskydd? Vilket ansvar har du och vilka 
krav kan du ställa? Axel Hansson, Lantbrukarnas Riksförbund och Christoffer Stavenow, Stavenow & Partners.

Vikten av samverkan i tidigt skede för en bra miljö och en god affär 
(Torsdag kl. 13.10-13.40)
Tillämpningen av Miljöcertifieringssystem, som nu är under stark frammarsch inom byggsektorn, förutsätter i princip att 
det finns en tidig dialog mellan projektets parter för att gemensamt fastställa hur hög ambitionsnivå som är möjlig med 
de givna förutsättningarna. Grunden för att göra rätt från början och i realiteten möjliggöra den optimalt bästa produkten 
är att denna kompetens tillförs redan initialt i projektet. Göran Gerth, miljöchef, NCC.

nyhet: nu är det enklare att ställa miljökrav 
(Torsdag kl. 13.45-14.15)
Genom att ställa miljökrav kan offentlig sektor bidra till att nå våra miljömål. Allt fler kommuner och landsting skriver in 
i sina policyer och mål att de ska ställa miljö och sociala krav i sina upphandlingar. Miljöstyrningsrådet lanserar nu en 
databas som gör det enklare för upphandlare att ställa och söka krav.  
Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig upphandling och stf VD, Miljöstyrningsrådet. 

Jens Johansson

Astrid Stockenberg

Christoffer Stavenow

Louise Strand

spår f: leVerantörer
Göran Gerth

förfrågningsunderlaget sätter förutsättningarna för att skapa den långsiktigt goda affären 
(Onsdag kl. 14.20-14.50)
Förfrågningsunderlaget ger kunden tillsammans med leverantörer och konsulter möjlighet att dra nytta av varandras 
kompetenser, skapa gemensamma ekonomiska drivkrafter och mål. Maria Forsgren, bolagsjurist, NCC och  
Göran Domås, affärschef, NCC.

Hur skapar man förutsättningar för att även småföretag kan lämna anbud? 
(Onsdag kl. 15.20-15.50)
Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har publicerat en vägledning hur man underlättar för små företag att delta i 
offentlig upphandling. Laurence Brännström, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ger 10 praktiska råd till  
upphandlare/beställare.

öka effektivitet vid kommunikation inom offentlig sektor 
(Torsdag kl. 11.00-11.30)
Öka effektiviteten i din kommunikation och nå rätt målgrupp. Vilka metoder är bäst att använda och tas informationen 
emot på det sätt du önskar? Thomas Klamell, produktchef ODR och Karolina Jacobsson, produktchef ADR, Posten  
Meddelande AB delar med sig av sina erfarenheter.

Laurence Brännström

Sven-Olof Ryding

Moderator: Susanne Lång, Miljöstyrningsrådet (LOKAL: TÄNDKULAN)

Moderator: Kent Mossheden, Hexanova Events (LOKAL: AVANCE)

Peter Nohrstedt
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Karolina Jacobsson

spår g: tryggHet ocH skydd mot oseriösa leVerantörer

praktikfall: Upphandling av trygghetstjänster i ett teknikskifte 
(Onsdag kl. 15.20-15.50 - OBS! Seminariet går i lokalen: Cuisinen)
I Borås stad har man jobbat med ny teknik i en ny infrastruktur. Vilka är utmaningarna med att upphandla trygghets-
tjänster i den nya digitaliserade infrastrukturen? Ta del av erfarenheterna från upphandling och implementering av 
digitala trygghetslarm i Sjuhärad. Johnny Leidengren, projektledare, Borås Stad.

räkna med kvalitet i vård och omsorg 
(Torsdag kl. 13.10-13.40)
Vilka är de viktigaste aspekterna för att få god kvalitet för brukarna av den upphandlade tjänsten? Ia Magnusson,  
upphandlingsjurist på Upphandlingsstödet med kompetens inom vård- och omsorg, och projektledare för en vägledning 
om hur man gör för att upphandla god kvalitet i vård och omsorg, tillsammans med Henrik Eriksson, forskare i  
industriell kvalitetsutveckling, Chalmers. 

ekonomisk brottslighet som affärsidé! Hur kan den offentliga sektorn förhindra? 
(Torsdag kl. 13.45-14.15)
Hur drabbas den offentliga sektorn av oseriösa företagare, bluffakturor och skattebedrägerier? Om kontrollen är låg är 
det lättare för oseriösa företagare att vinna upphandlingen. Få kunskapen du behöver för att förhindra detta. 
Lars Elmquist, Ekobrottsmyndigheten och representant från Skatteverket.

Johnny Leidengren

Henrik Eriksson

Ia Magnusson

Moderator: Kristina Malm Jansson, Vårdförbundet (LOKAL: AVANCE)

spår H: samVerkan

Upphandlar du oxfilé men får korv istället? 
(Onsdag kl. 14.20-14.50)
Blev resultatet av upphandlingen inte det som du förväntat dig trots en noggrann förstudie? Levererar inte leverantören 
enligt avtalet? Hur kan man som upphandlare försäkra sig om att verkligen få det man efterfrågar?  
Maria Krantz, Semantix, leverantör och före detta upphandlare, tar upp frågan och belyser problemet. Förstår du hur 
leverantören svarar på upphandlingen ökar förutsättningarna att lyckas med upphandlingen och göra en god affär! 

praktikfall: samverkanprojektet mina meddelanden 
(Torsdag kl. 11.35-12.05)
Projektet där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket utvecklar ett koncept för säker elektronisk kommunikation 
mellan myndigheter, bolag och privatpersoner. Det betyder en enorm effektivisering för både offentlig förvaltning och 
medborgare. Magnus Wallström, Skatteverket.

Hur arbetar kommunerna med upphandlingsfrågan och hur upplevs det av företagen? 
(Onsdag kl. 15.20-15.50)
Den offentliga markanden står för nästan 20 procent av Sveriges BNP. Hur kan man använda offentlig upphandling som 
tillväxtmotor på kommunalnivå? Hur ser kommunerna och företagen på arbetet och vad har Tillväxtverket att erbjuda 
dem? Stefan Lundgren (m), kommunstyrelseordförande, Sjöbo, Thomas Axelsson, upphandlingschef, Säffle Kommun, 
Marja Witt, VD, Vikarieförmedlingen AB, Yrmis, Lena Rooth, avdelningschef för Företagsinsatser, Tillväxtverket och  
Pär Ove Bergqvist, projektledare på enheten för Regional tillväxt, Tillväxtverket.

social hänsyn i offentlig upphandling 
(Torsdag kl. 11.00-11.30)
Hur kan den offentliga marknaden öppna upp för sociala företag? Kom och lyssna på erfarenheterna och utmaningarna 
sociala företag ställs inför vid offentlig upphandling! Hur ser den upphandlande myndigheten på sociala krav och vad 
kan Tillväxtverket erbjuda dem? Eva Johansson, programansvarig socialt företagande och Eva Carlsson, programansvarig 
Kooperativ utveckling, Tillväxtverket, Ing-Marie Ottosson, projektledare för Arbetsförmedlingens projekt ”Resa” och  
Brita Zetterman, verksamhetsansvarig, Mellanmålet.

Moderator: Ulf Hornegård, Skatteverket (LOKAL: MONTERINGEN) Maria Krantz

Stefan Lundgren

Thomas Axelsson

Lena Rooth

Pär Ove Bergqvist

Eva Johansson

Jens Johansson

Astrid Stockenberg

Christoffer Stavenow

Louise Strand

Laurence Brännström

Sven-Olof Ryding
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praktisk information

nU finns UppHandlingsdagarnas app 
att ladda ner, Både på android  
market ocH app store, sök på  
”UppHandlingsdagarna”. 

nyHet!

• Ta del av programuppdaTeringar
• twittra Under seminarierna
• Hitta Bland UtstÄllarna

• ge oss VÄlBeHöVlig feedBack

med appen kan dU:

– För att kunskap är källan till goda affärer

Det är enkelt att ta sig till Nacka Strandsmässan.
Med bil tar det cirka 20-30 minuter från  
Stockholms Centralstation beroende på tidpunkt. 
Taxi finns på bekvämt avstånd vid vasagatan.
 
Väljer du att ta bussen, avgår buss 443 från  
Slussen till Nacka Strand med en beräknad  
restid på 13 minuter. Buss 71 går  från 
Norrmalmstorg via Slussen och Sickla 
till Nacka Strand.

Det finns gott om parkeringsmöjlig- 
heter i närheten av Nacka Strands- 
mässan, hela 1000 platser i  
kvarteret! 

HUr tar dU dig till ocH från  
nacka strandsmÄssan?

Har du anmält dig till middagen den 30 januari är du varmt välkommen till Svenska  
Bilfabriken, Nacka Strandsmässan (byggnaden intill konferenslokalen).  
Festen startar med ett supertrevligt välkomstmingel redan kl. 19.00 och avslutas  
först kl. 01.00, eller när du känner att du fått nog av underhållning, mat och dans.

EXTRA FESTSUGEN? 
Redan kl. 18.00 (när utställarminglet stänger) har du möjlighet att besöka  
den öppna baren i festlokalen på egen hand.

nÄr startar festen?

- årets moderator

Carin Hjulström, är journalist och programledare.  
Hon har till exempel lett Melodifestivalen, Carin med C, TV-Huset och Carin 
21:30, och skriver regelbundet krönikor i Aftonbladet och Göteborgs-Posten. 
Carin har precis släppt sin tredje bok, Kajas Resa. Hon har stor erfarenhet 
av att leda samtal och debatter med deltagare inom det offentliga liksom på 
upphandlingsområdet bland annat från Almedalen.

Carin hjulström



Vad kostar det? 
 
2 dagar: 6 900:-/deltagare
I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den inte-
grerade utställningen, lunch och kaffe under båda 
dagarna samt middag och underhållning 
kvällen den 30 januari. 

dag i (onsdag): 4 500:-/deltagare
dag ii (torsdag): 3 900:-/deltagare

Samtliga priser anges exklusive moms.

 
 
rabatter 
 
mÄngd-raBatt
Boka sex deltagare, en går gratis.  
Ange “mängd-rabatt” under “ev.rabatt” i  
anmälningsformuläret. 
 
 

raBatt för dig som Är inBjdUen aV partner 
eller medVerkande organisation 

Du som har blivit inbjuden av någon av våra  
partners eller medverkande organisationer  
erbjuds en rabatt på 1 000 kronor.  
Ange vem du har blivit inbjuden av under  
“Partnerrabatt” i anmälningsformuläret.
 

priser & information 2013
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SPARA PENGAR

Var kan du bo?
Hotel J erbjuder Upphandlingsdagarnas  
deltagare 15% rabatt på boende.
Ange rabattkod ”hexanovaerbj” i rutan för företags-/
kampanjkod när du gör din bokning på  
www.hotelj.com

 
 
anmälan
Anmäl dig och dina kollegor på  
www.upphandlingsdagarna.se eller 
kontakta oss på 031-719 05 13  
så hjälper vi dig med din anmälan.

BOKA IN FLERA 
DELTAGARE PÅ  

SAMMA GÅNG

11
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partners - upphandlinGsdaGarna 2013

primona levererar systemet Kommers för upphandling och inköp till både offentliga och privata organisationer. Kommers 
eLite är en nyckelfärdig tjänst för offentlig upphandling. Kommers Standard kan levereras som ett helt integrerat inköps-
system från behov till faktura eller med valbara moduler. Kommersannons.se är en kostnadsfri webportal där leverantörer 
hanterar anbud, avtal, beställningar och fakturor.

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

Miljöstyrningsrådet (Msr) är regeringens expertorgan som hjälper kommuner, landsting och statliga verksamheter att 
ställa miljö och sociala krav på de varor, tjänster och entreprenader de upphandlar. MSR har krav inom huvudområdena 
fordon och transporter, IT och telekom, städ och rengöring, gatu och fastighet, kontor, livsmedel, inredning och textil, en-
ergi, sjukvård och omsorg samt tjänster. Kraven och information om hur de används med tillhörande förslag på hur de ska 
följas upp finns fritt att ladda ner från MSRs hemsida www.msr.se

sveriges inköps- och logistikförbund, silf, är norra Europas ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling och utbild-
ning inom inköp, logistik, förhandling och juridik. Sedan 2012 utbildar vi även upphandlare inom den offentliga sektorn och 
erbjuder allt från Grundutbildning Upphandling till ett helt certifieringsprogram där du kan läsa till Certifierad Upphandlare 
med internationellt gångbar licens - CUSilf ®.  Som offentlig upphandlare och strategisk inköpare är det mycket viktigt att 
du besitter goda kunskaper och har kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar stora och små risker för att göra bra 
affärer. Välkommen att besöka oss i vår monter B6 eller läs mer på www.silf.se

lantbrukarnas riksförbund, lrF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag med bas i jord, skog, träd-
gård och landsbygdens miljö. Vi är drygt 171 000 medlemmar som tillsammans driver 90 000 företag, LRF är därmed Sveriges 
största småföretagarorganisation. Offentlig upphandling av mat är en viktig fråga för Sveriges bönder. För oss handlar den om 
rätt kvalitet till rätt pris. Vi tycker också att kommuner ska upphandla mat som ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning. 

advokatfirman lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och  
teknikintensiva branscher. Den stora byråns kapacitet kompletteras av spetskompetenser inom processer, immaterialrätt, life  
science och TMT-sektorn, samt gedigen erfarenhet inom områden som offentlig upphandling, bank och finans, kapitalmarknad, 
M&A och fastigheter. Rak och tydlig kommunikation ger, tillsammans med hög kompetens, branschkunskap och kommersiell 
förståelse, en ändamålsenlig rådgivning som bidrar till klientens affär. Läs mer på: www.lindahl.se
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2014

partners - upphandlinGsdaGarna 2013

tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar 
tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet med cirka 350 medarbetare på nio orter. Myndighetschef på Tillväxtver-
ket är från och med den 23 augusti 2012 tillförordnad generaldirektör Birgitta Böhlin. Vi gör information och service 
till företagare mer användbar och regler enklare, i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi gör det 
också enklare för olika grupper att bli och vara företagare - grupper som av olika skäl inte ges samma förutsättningar 
som andra. Detta gör vi till exempel genom att bredda den traditionella synen på företagaren och öka kunskapen om 

olika företagsformer. Våra viktigaste redskap är kunskap, samverkan och finansiering.

visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. 
Våra 160000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt 
obundna och ingår i TCO.  läs mer på: www.vision.se

nCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad 
är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industriloka-
ler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC skapar framtidens miljöer för  
arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. 
läs mer på: www.ncc.se

skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vi har ett ansvar att tillsammans med andra skapa 
ett bättre samhälle. Skatteverket arbetar bland annat med att förebygga ekonomisk brottslighet genom exempelvis 
branschsamverkan och stöd till seriösa aktörer som kommer i kontakt med den svarta ekonomin. 

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 pre-
cision och kvalitet. Posten Meddelande är en del av PostNord. Vi kan hjälpa dig med alla typer av intern postservice, från 
utdelning av dagens post till hämtning och frankering av utgående post. Vi bär ut din samhällsinformation, adresserad 
och oadresserad och hjälper dig med större utskick av fakturor och andra meddelanden, både fysiskt och elektroniskt.  

läs mer på: www.posten.se

Vill ni Vara med som partner Under UppHandlingsdagarna 2014?
Har du något intressant att berätta, eller kan du bidra med ny kunskap? 
som partner under Upphandlingsdagarna kommuniceras ditt budskap effektivt.  
Utöver en självklar plats i utställningen och digitala medialösningar har du möjlighet att bidra med  

ett seminarium under de parallella seminariespåren (efter godkännande av årets programråd och arrangören).  
anmäl snarast ert intresse genom att tala med oss på plats eller kontakta oss på 031-719 05 00 



årets bästa upphandling 2012 
För femte året i rad delar vi ut utmärkelsen för årets bästa upphandling 2012,  
Handslaget under festkvällen. Kanske är det du eller någon av dina kollegor som vinner?

VÄLKOMMEN TILL EN fÄngslande festkVÄll!
avsluta den första dagen av Upphandlingsdagarna med mingel  
tillsammans med både gamla och nya vänner i härlig stämning.  
Upphandlingsdagarnas alltid lika uppskattade festkväll är enligt  
traditionen tillbaka även i år. slappna av efter det gångna upp- 
handlingsåret och ladda inför det nya med en fantastisk trerätters  
middag, festlig underhållning och varför inte en tur på dansgolvet? 

magisk och färgsprakande underhållning 
Upplev de världskända illusionisterna Brynolf & Ljung som blandar komik och magi på ett nytt och  
spännande sätt. Missa inte heller en sprakande show med bland annat Madonna och Magnus Uggla!


