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Välkommen till

Med ett lyckat tioårsjubileum i minnet har ribban höjts 
ytterligare när vi nu presenterar elfte årgången av 
programmet till Sveriges största återkommande 
mötesplats för landets offentliga upphandlare och 
inköpare. Det har varit både inspirerande och 
intressant att försöka övertäffa oss själva varje 
år. Efter att ha satsat stenhårt inför 
jubileumsåret kan man ju tro att det inte 
finns mycket kvar att göra. Men icke...

Inom offentlig upphandling händer det 
alltid något nytt, nya vägar prövas, 
regelverk tolkas och domslut fälls 
ideligen. Det gäller att hänga med om 
man har offentlig upphandling som 
levebröd. Extra spännande blir det förstås 
2016.
 
Superupphandlingsåret
Med detta program vill vi spegla de stora förändringar 
som sker under 2016. Vi har precis fått en helt ny 
mynd- ighet med fokus på upphandlingsområdet, 
dessutom, och inte minst, sker under året den 
omfattande förändring av lagen som länge aviserats. 
Först nu är det dock på allvar.  

Vi vill tacka alla som har medverkat i programrådet inför Upphandlingsdagarna 2016!

• Charlotte Aleman, Post- och telestyrelsen • Johan Almesjö, Inköp Gävleborg • Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl • Peder Blomberg, 
Senior rådgivare inom offentlig upphandling • Conny Callin, SKL Kommentus • Gerd Carlsson, PostNord • Sini Eklund, PostNord • Sofia Elmeholt, 
Härnösands kommun • Charlotta Göthlund, Lernia • Anneli Hagberg, Vision • Bo Höglander, Offentliga Affärer • Klas Lindström, Statens Inköpscentral vid 
Kammarkollegiet • Peter Ljungbro, ISS Facility Services • Susanne Lång, Upphandlingsmyndigheten • Daniel Moius, Polismyndigheten • Urban Nilsson, 
Hexanova Events • Kristina Ossmark, Martin & Servera • Karin Peedu, Täby kommun • Veronica Röös, Hexanova Events • Lena Sandström, Skatteverket 
• Louise Strand, Region Skåne, samt Sveriges Offentliga Inköpare • Helena Sundén, Institutet Mot Mutor • Henrik Svenonius, Stockholms stad • Mathias 
Sylvan, Fristående konsult och debattör inom offentlig upphandling • Andreas Takacs, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund •

Urban Nilsson, Programansvarig Upphandlingsdagarna 2016

Införandet av ny lagstiftning påverkar både direkt och 
indirekt upphandlarens roll och vardag. I sin helhet 
innebär detta stora förändringar på ett stort antal  
områden, inte minst inom hållbarhet, miljö och  

social hänsyn.  
 

Massor av matnyttiga tips 
Självklart vill vi med årets program ge dig 
de mest klarsynta tipsen kring hur du på 
bästa vis kan använda dig av ny svensk 
lagstiftning, och lika självklart är den nya 
myndigheten på plats för att ge dig viktig 
information om vägen framåt. De passar 
dessutom på att låta dig tipsa dem om 

vilket stöd du kommer att behöva. 
 

Men först av allt lyssnar vi till landets  
civilminister, kanske den första minister med 

verklig sakkunskap på området som låter oss veta 
hur Sverige skall bli bäst i världen på offentliga  
upphandlingar i framtiden. Smaka på det!

Och du!  
Just du är som alltid hjärtligt välkommen till oss!

Äntligen är det dags igen, årets program har kommit till 
genom samma unika samarbete mellan såväl myndighter 
som organisationer och leverantörer som tidigare år.  

Urban Nilsson
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     The New Competition 
Principle in the New Directives 
- What will be the practical effects on 
public procurement in Europe and 
Sweden?

Dr. Albert Sanchez - Graells, 
Senior Lecturer, University of Bristol 
and Robert Moldén, Doktorand, 
Lunds Universitet. 

Executive Summary
De viktigaste lagändringarna i korthet

Under 2016 ändras upphandlingsreglerna i 
några väsentliga delar. De väsentliga ändringarna 
påverkar de framtida upphandlingarnas utformning 
och riskerna och möjligheterna med dem. Är du 
redo?  
 
Eva-Maj Mühlenbock, Advokat, Advokatfirman Lindahl och
Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus. 
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Glöm juridiken! Det kan 
vi tillräckligt av. Istället 
för att betrakta upp-
handlingsprocessen 
som ett regelverk av 
tidpunkter, formalia och 
regler för kvalificering 
och utvärdering, tittar vi 
på upphandling som en relation med fler 
parter där man i förväg vet att det kommer 
att finnas vinnare och förlorare. Hur tacklar 
man de olika parterna i en sådan tävlings-
process så att även förlorarna känner sig 
respekterade? Hur säkerställer man att 
alla känner sig rättvist behandlade?

Milena Parashkevova, Upphandlingskonsult, 
Upphandling Direkt AB.

PANELSAMTAL: 
Korruption i offentlig upphandling

Vilka är de faktiska utmaningarna i arbetet 
mot korruption ur aspekten offentlig 
upphandling? Hur kan korruptionen se ut 
och vilka riskområden ska vi vara 
uppmärksamma på? Hur förhåller sig lagar 
om upphandling till mutbrottslagstiftningen 
och hur ska vi arbeta för att undvika risken 
att utsättas för korruption? 
 
Alf Johansson, Chefsåklagare, Riksenheten mot 
korruption, Marie Baumgarts, Director Corporate 
Responsibility, Tele2 och Robert Westerdahl,
Chefsjurist, SJ. Samtalsledare: Helena Sundén, 
Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor.

HÖJDPUNKTER OCH MÅSTEN
ur programmet

Så ska Sverige bli världsbäst 
på offentlig upphandling
Hur har Regeringen tänkt utveckla den svenska 
offentliga upphandlingen som verktyg för välfärd 
och till gagn för medborgarna? Moderatorlett 
samtal med civilministern där även du 
som deltagare har möjlighet att ställa 
dina frågor direkt.
 
Ardalan Shekarabi, Civilminister.

Upphandlingspsykologi  
- lär dig att göra bättre affärer 
och undvika överprövningar
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The fundamentals of 
EU procurement law 
- where should we go from here?

Professor Sue Arrowsmith gives us her 
view of the developments over the past 
ten years in the EU’s legislative process 
regarding public procurement and explains 
the possible consequences 
and future alternative routes. 
 
Sue Arrowsmith, Achilles Professor 
of Public Procurement Law and Poli-
cy, University of Nottingham.

The OECD adopted in 
February 2015 a new 
recommendation on 
public procurement 
covering all key aspects 
of a public procurement 
system. OECD supports 
governments in reform-
ing public procurement 
systems  for sustainable 
and inclusive growth. The presentation will provide 
an overview of the new OECD Recommendation 
and the work of the OECD in the field of public 
procurement.

Paulo Magina is the Head of the Public 
Procurement Unit at the Public Governance 
Directorate in the OECD. Before joining the 
OECD, he had a long experience of public pro-
curement within the Portuguese Administration. 
Amongst 
other, he was the president of the Portuguese 
Agency for Public Procurement, a central 
purchasing body.

The new OECD Recommendation
for effective implementation of 
public procurement systems
- a XXI Standard?

PEPPOL banar väg för 
framtidens lösningar inom 
upphandling och inköp

Information och nyheter 
inom inköpsområdet 
kopplat till nya EU-direktiv 
och hur PEPPOL kan 
underlätta genomförandet 
av dessa förändringar. 
Ta del av Norges 
erfarenheter och 
framgångsfaktorer. 

 
André Hoddevik, Generalsekreterare, OpenPEPPOL.
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Upphandlingspsykologi  
- lär dig att göra bättre affärer 
och undvika överprövningar

KOMMER PÅ MÅNGAS FÖRFRÅGAN TILLBAKA

ÅRETS MODERATOR

ERIK BLIX
Erik är journalisten, skådespelaren och moderatorn som är en 
lyhörd och skicklig intervjuare. Särskilt bra är han på att hantera 
tunga och komplicerade ämnen så att de blir intressanta och till 
och med underhållande.
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Upphandling som hantverk

Upphandling som  
strategiskt verktyg

Hållbarhet & social hänsyn

Kontroll & uppföljning

Juridik & nya lagstiftningen

Leverantörsspår & Unconference
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Sal M2
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A1: Ekonomistyrningsverket 
A2: Statoil 
A3: Iris
A4: AJ Produkter 
A5: Parmaco
A6: Visma 
A7: SIS Swedish Standard
       Institute
A8: Bisnode
A9: Sveriges Offentliga 
       Inköpare
A10: Ica Banken
A11: Mercell Svenska AB
A12: Offentliga Affärer Lounge
A13: Lyreco
A14: Mitel
A15: OKQ8
A16: Inyett 
A17: KGK
A18: Bubobubo
A19: Senab Interior
A20: Ecenea 
A21: Primona
A22: Textilia
A23: Lära för Livet

B1: PostNord 
B2: Creone 
B3: Vision 
B4: InExhange
B5: Statens Inköpscentral     
       vid Kammarkollegiet
B6: Upphandlingsmyndigheten
B7: Akademikerförbundet SSR 
B8: Lernia 
B9: Totalkostnad
B10: Supplies Team
B11: SKL Kommentus
B12: Skatteverket 
B13: Institutet Mot Mutor  
B14: 21st Century Mobile
B15: Refero 
B16: Advokatfirman Lindahl 
B17: Colligio 
B18: JP Infonet 
B19: Bring
B20: Balco
B21: Pastry Sweden
B22: Martin & Servera

B23: Silf, Sveriges  
         inköps-och logistikförbund
B24: Berendsen
B25: SP Sveriges Tekniska
         Forskningsinstitut
B26: HKScan
B27: Kalix Tele24
B28: Advokatfirman Delphi
B29: Elanders
B30: Almega
B31: DoubleCheck

C1: Renault
C2: Mitsubishi
C3: Volkswagen
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2016
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08.15 - 09.10

09.10 - 09.20 

09.20 - 10.00 

10.00 - 10.50 

10.50 - 11.20

11.20 - 12.10

12.10 - 13.20

13.20 - 14.00

14.10 - 14.50

15:00 - 15.30 

15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.40 - 17.20 

17.20 - 17.25

17.25 - 18.00

19.00 - 01.00

Registrering och fika bland utställarna

Moderatorn öppnar Upphandlingsdagarna 2016

Så ska Sverige bli bäst på offentlig upphandling

The fundamentals of EU procurement law

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
- Fika i utställningen

DEBATT: 
Går det att köpa guld och betala för sand?

LUNCH

The new OECD Recommendation for effective 
implementation of public procurement systems – 

a XXI Standard?

PANELDEBATT: Om vita jobb och andra 
arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling

* PEPPOL banar väg för framtidens lösningar 
inom upphandling och inköp

PRAKTIKFALL: 
Så attraherar du 
SME-företag att 

lämna anbud

Upphandling av 
IT-stöd  

– Verksamhets-
utveckling eller 
honungsfälla?

Att tänka på vid 
sysselsättningskrav 

i offentlig 
upphandling

PRAKTIKFALL: 
Hur arbetar vi 

med uppföljning 
av ramavtal och 

leverantörer?

Utökade 
möjligheter att 
förhandla med 
2016 års lagar

Från jaktlicens 
till hur du får hem 

affären

PRAKTIKFALL: 
Bud på liv och 

död

Hur inköpsmogen 
är du? Så går 

du mot 
inköpsexcellens

Hållbar 
upphandling med 
hjälp av globala 

standarder

Så kontrollerar du 
ställda miljökrav 

i praktiken

LUK – Ny lag, 
nya regler

OPEN HEARING: 
Utmaningar i 
framtidens 
livsmedels-
upphandling

OPEN HEARING: Exklusiv möjlighet att ta del av 
den samlade erfarenheten hos de nominerade

Moderatorn avslutar dagen 

Bisnode bjuder in till mingel i monter A8

Bankett

Upphandling som hantverk Upphandling som strategiskt verktyg Hållbarhet & Social hänsyn

Kontroll & Uppföljning Juridik & Nya lagstiftningen Leverantörsspår

Unconference

 * Lokal M7

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
- Fika i utställningen
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ONSDAG 27 JANUARI
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Registrering och fika bland utställarna

Moderatorn hälsar välkommen

Upphandlingsmyndigheten 
– Så ger vi dig vårt bästa stöd

PANELSAMTAL: 
Korruption i offentlig upphandling

Centralisering på gott och ont? 

The New Competition Principle in the New Directives
---

Upphandlings-
psykologi 

– Lär dig göra 
bättre affärer 
och undvika 

överprövningar

Tidig dialog som 
ett sätt att främja 

innovation?

Affärsnyttan 
av hållbarhet, 

CSR och sociala 
hänsyn

PRAKTIKFALL: 
Effekten av 
elektronisk 

handel

Vinna eller 
försvinna 

– När är priset för 
lågt? 

Hemligheten till 
en framgångsrik 

upphandling i 
samarbete med 
din leverantör

LUNCH

Direktupphandla 
– När och hur?

KPD 
– Va’ e’ de’? 

Erfarenheter av 
konkuranspräglad 

dialog i vgr

Hållbar 
upphandling 
genom dialog

Pris- och 
kostnadsanalys 
för strategiska 

inköp och 
upphandlingar

Dynamiska 
inköpssystem 
– Hur, var och 

när? WORKSHOP: 
Utveckla ditt 
kravställande 

genom 
funktionskrav!Regelverk och 

verktyg för 
upphandling av 
fastighets- och 

förvaltningstjänster

Demonstration av 
e-handel 

med PEPPOL

Den sociala 
dimensionen i 
nya direktivet

Kategoristyrning 
– För en proaktiv 

och värde-
adderande 

inköpsfunktion

Flexibla avtal 
som lösning för 

att undvika 
otillåtna direkt-
upphandlingar

Strategisk 
styrning och 

operativ 
tillämpning av 

hållbara 
offentliga affärer

Ett lågt 
inköpspris 

innebär inte alltid 
en billig vara

Anbud från 
utlandet 

– Vad gäller och 
vad bör du 
tänka på?

Offentlighet 
och sekretess 

vd offentlig 
upphandling

Vinna eller 
försvinna 

– Våra 5 bästa 
tips för att 

vinna anbuds-
givningen

Executive Summary

Dagarna avslutas

08.30 - 09.00

09.00 - 09.05 

09.05 - 09.50

09.50 - 10.30 

10.30 - 11.00

11.00 - 11.40

11.50 - 12.20

12.20 - 13.30

13.30 - 14.00

14:10 - 14.40 

14.40 - 15.10

15.10 - 15.40

15.50 - 16.30

16.30 * Lokal M7

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
- Fika i utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER
- Fika i utställningen
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TORSDAG 28 JANUARI
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ONSDAG 27 JANUARI
08.15-09.10 Registrering och fika bland utställarna
 

09.10-09.20 Huvudmoderatorn Erik Blix öppnar Upphandlingsdagarna 2016
 

09.20-10.00 Så ska Sverige bli bäst på offentlig upphandling 
  Hur har Regeringen tänkt utveckla den svenska offentliga upphandlingen som verktyg för välfärd och till gagn för  
  medborgarna? Moderatorlett samtal med civilministern där även du som deltagare har möjlighet att ställa dina   
  frågor direkt till ministern.  
  Ardalan Shekarabi, Civilminister.
 

10.00-10.50 The fundamentals of EU procurement law
  Professor Sue Arrowsmith gives us her view of the developments over the past ten years in the EU’s legislative  
  process regarding public procurement and explains the possible consequences and future alternative routes. 
  Sue Arrowsmith, Achilles Professor of Public Procurement Law and Policy, University of Nottingham.
 

10.50-11.20 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare
 

11.20-12.10 DEBATT: Går det att köpa guld och betala för sand?   
  Sverige är ett av få länder som sägs gå mot trenden och istället för att minska antalet upphandlingar enligt lägsta  
  pris ökar man antalet. Ofta nämns ”bästa pris” eller ”mest ekonomiskt fördelaktiga pris”. Är det möjligt eller ens   
  rimligt att begära högsta kvalitet till lägsta pris? Hur mycket får hållbarhet och social hänsyn kosta samhället? 
  Hur säkerställs kompetens och erfarenhet när lägsta pris är rådande? 
  Dan Sjöblom, Generaldirektör, Konkurrensverket, Mathias Sylvan, Fristående konsult och debattör inom 
  offentlig upphandling, Lidingö stad, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Ann-Christin 
  Nykvist, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Anders Morin, Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv  
  och Henrik Karlsson, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare. 

12.10-13.20 LUNCH – Kaffe i utställningen
 

13.20-14.00 The new OECD Recommendation for effective implementation of public procurement  
  systems - a XXI Standard? 
  The OECD adopted in February 2015 a new recommendation on public procurement covering all key aspects  
  of a public procurement system. OECD supports governments in reforming public procurement systems  for 
  sustainable and inclusive growth. The presentation will provide an overview of the new OECD Recommendation  
  and the work of the OECD in the field of public procurement. 
  Paulo Magina, Head of the Public Procurement Unit at the Public Governance Directorate, OECD. 
 

*14.10-14.50 PANELDEBATT: Om vita jobb och andra arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling 
  Ta del av paneldeltagarnas samtal kring dagens och morgondagens möjliga och omöjliga arbetsrättsliga villkor i    
  samband med offentliga upphandlingar. Fokus på ”vita jobb”-trenden och kollektivavtalsliknande villkor.  
  Niklas Bruun, Särskild utredare, Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, Samuel Engblom,  
  Samhällspolitisk chef, TCO, Ellen Hausel Heldahl, Projektledare, Svenskt Näringsliv, Helena Rosén 
  Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Dan Sjöblom, Generaldirektör Konkurrensverket och Marie   
  Ljungholm, Samordningsansvarig Upphandling, MKB. 

*14.10-14.50 PEPPOL banar väg för framtidens lösningar inom upphandling och inköp
  I föredraget får du information och nyheter inom inköpsområdet kopplat till nya EU-direktiv och hur PEPPOL kan  
  underlätta genomförandet av dessa förändringar. Lyssna till Norges erfarenheter och framgångsfaktorer.
  André Hoddevik, Generalsekreterare, OpenPEPPOL. 
 

15.00-15.30 Parallella seminarier (se sid 12-17) 
 

15.30-16.00 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare 
 

16.00-16.30 Parallella seminarier (se sid 12-17) 
 

16.40-17.20 OPEN HEARING: Exklusiv möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten hos de 
  nominerade till Handslaget 2015 
 

17.20-17.25 Huvudmoderatorn Erik Blix avslutar dagen 
 

17.25-18.00 Mingel och after work i utställningen 
 

19.00-01.00 Bankett med priscermoni för Handslaget, underhållning och efterföljande dans 

Ardalan Shekarabi

Sue Arrowsmith 

Mathias Sylvan 

Samuel Engblom 

Dan Sjöblom

Ewa-Lotta 
Löwstedt Lundell

André Hoddevik

Paulo Magina

Ellen Hausel 
Heldahl
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Helena Rosén 
Andersson

TORSDAG 28 JANUARI

08.30-09.00 Registrering och fika bland utställarna
 

09.00-09.05 Huvudmoderatorn Erik Blix hälsar välkommen
 

09.05-09.50 Upphandlingsmyndigheten – Så ger vi dig vårt bästa stöd 
  Generaldirektören presenterar nyheter och aktuella uppdrag, samtidigt som du ges möjlighet att inkomma med dina  
  förslag på stödfunktioner i det framtida uppdraget direkt till myndighetens representanter.
  Ann-Christin Nykvist, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten.  
 

09.50-10.30 PANELSAMTAL: Korruption i offentlig upphandling 
  Vilka är de faktiska utmaningarna i arbetet mot korruption ur aspekten offentlig upphandling? Hur kan korruptionen  
  se ut och vilka riskområden ska vi vara uppmärksamma på? Hur förhåller sig lagar om upphandling till 
  mutbrottslagstiftningen och hur ska vi arbeta för att undvika risken att utsättas för korruption?  
  Alf Johansson, Chefsåklagare, Riksenheten mot korruption, Marie Baumgarts, Director Corporate   
  Responsibility, Tele2 och Robert Westerdahl, Chefsjurist, SJ. 
  Samtalsledare: Helena Sundén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor.
 

10.30-11.00 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare 
 

11.00-11.40 The New Competition Principle in the New Directives – What will be the practical effects  
  on public procurement in Europe and Sweden? 
  With the new directives on public procurement which will be implemented next year, there will be a completely new  
  – sixth – principle on procurement: the competition principle. Listen to some of the competition principle’s long  
  term practical consequences for future public procurement
  Dr. Albert Sanchez-Graells, Senior Lecturer, University of Bristol och Robert Moldén, Doktorand,
  Lunds Universitet. 
 

  Centralisering på gott och ont? 
  Centraliserade ramavtal har till syfte att tillförsäkra avropande myndigheter bra priser, samt minskad arbetsbörda.  
  Kammarkollegiet har i dagsläget ca 700 ramavtal. Till detta kommer SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal. 
  Lägre priser och mindre arbetsbörda för avropande myndigheter – stämmer det? Vad händer med konkurrensen –  
  hur tillvaratas den? Vilka nyheter införs i de nya lagarna i april 2016? Ta del av praktiska råd om vad man ska tänka  
  på när man avropar från ramavtalen. 
  Pernilla Norman, Doktorand, Stockholms Universitet.

11.50-12.20 Parallella seminarier (se sid 12-17) 
 

12.20-13.30 LUNCH – Kaffe i utställningen 
 

13.30-14.00 Parallella seminarier (se sid 12-17) 
 

14.10-14.40 Parallella seminarier (se sid 12-17) 
 

14.40-15.10 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare

15.10-15.40 Parallella seminarier (se sid 12-17) 
 

15.50-16.30 Executive Summary - De viktigaste lagändringarna i korthet
  Under 2016 ändras upphandlingsreglerna i några väsentliga delar. De väsentliga ändringarna påverkar de framtida  
  upphandlingarnas utformning och riskerna och möjligheterna med dem. Är du redo? 
  Eva-Maj Mühlenbock, Advokat, Advokatfirman Lindahl och Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus. 

16.30  Huvudmoderatorn Erik Blix avslutar Upphandlingsdagarna 2016 

         

*Parallella föredrag 

Robert Westerdahl

Marie Baumgarts

Dr. Albert 
Sanchez-Graells

Eva-Maj 
Mühlenbock

Niklas Bruun

Robert Moldén 

Ann-Christin 
Nykvist

Pernilla Norman
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Direktupphandla – När och hur? 

När och vad ska dokumenteras vid direktupphandling? Hur bedömer man vilka varor/tjänster som är av samma slag? 
Vad är en separat operativ enhet? Dessa frågor är några av de som kommer att diskuteras under detta pass.
Malin Cope, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten. 

Upphandlingspsykologi – lär dig att göra bättre affärer och undvika 
överprövningar

Glöm juridiken! Det kan vi tillräckligt av. Istället för att betrakta upphandlingsprocessen som ett regelverk av tidpunkter, for-
malia och regler för kvalificering och utvärdering, tittar vi på upphandling som en relation med fler parter där man i förväg vet 
att det kommer att finnas vinnare och förlorare. Hur tacklar man de olika parterna i en sådan tävlingsprocess så att även förlorarna 
känner sig respekterade? Hur säkerställer man att alla känner sig rättvist behandlade?
Milena Parashkevova, Upphandlingskonsult, Upphandling Direkt AB.

Regelverk och verktyg för upphandling av fastighets- och förvaltningstjänster

Bygg- och fastighetsbranschen har en lång tradition av branschspecifika regelverk och mallar för upphandling av entrepre-
nader. De är dessutom framtagna av parterna gemensamt, och flitigt använda av branschen. Hur fungerar Aff, verktyget för 
upphandling av återkommande tjänster inom fastighetsförvaltning och service? Och hur gör man för att upphandlingen ska bli så 
bra som möjligt?
Anna Cedvén, Aff-forum för fastighetsförvaltning och service.

Härnösands kommuns upphandling av livsmedel 2014 gav mindre producenter möjlighet att lämna anbud genom ett 
gediget förarbete i samverkan med politiker, tjänstemän och intresseorganisationer. Hur får man små producenter att 
intressera sig för stora livsmedelsupphandlingar och vilka utmaningar är viktiga att identifiera? Här kan du ta del av 
lärdomarna och få tips på hur du kan lyckas med din livsmedelsupphandling.
Sofia Elmeholt, Upphandlingscontroller, Härnösands kommun.

PRAKTIKFALL: Vinnaren av Handslaget 2014 – Så attraherar du 
SME-företag att lämna anbud

UPPHANDLING SOM HANTVERK
PARALLELLA SEMINARIER 

Västra Götalandsregionen har ständiga behov av transporter. Behov som ställer höga krav på snabbhet och flexibilitet hos 
en leverantör. Exempelvis har transporter av blod extremt snäva tidsramar. Hur upphandlar man enligt dessa behov och hur 
går man tillsammans med leverantören till väga för att implementera lösningen med krav på tillgänglighet, lokal kännedom, 
sekretess och engagemang?
Cecilia Östensson, Specialist BUD, PostNord och Mikael Ahlström, Projektledare, Västra Götalandsregionen. 

PRAKTIKFALL: Bud på liv och död
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Konkurrenspräglad dialog är en relativt ny upphandlingsform som ger stora möjligheter men passar inte alltid. Västra 
Götalandsregionen har använt upphandlingsformen i flera upphandlingar. Föredragshållarna delar med sig av sina erfar-
enheter och ska försöka besvara de frågor de själva hade. HUR gör man? VILKA upphandlingar passar den? 
NÄR ska man undvika den? VAD kan man uppnå?   
Martin Jakobsson och Mikael Ahlström, Koncerninköp, Västra Götalandsregionen.

KPD - va’ e’ de’? 

Hur inköpsmogen är du? Så går du mot inköpsexcellens 

Tidig dialog som ett sätt att främja innovation?

Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Silf och Svenskt Näringsliv genomfört en förstudie för att se om en 
holländsk modell för att mäta offentliga organisationers inköpsmognad kan användas i Sverige. Modellen ingår i en 
metod där organisationen utifrån en nulägesanalys av sin inköpsmognad hittar önskat börläge. Utifrån detta börläge 
och kontinuerligt utvecklingsarbete inom ett antal nyckelområden kan organisationen nå sin optimala inköpsexcellens. 
Andreas Takacs, Avdelningschef Business Content, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund och Katarina 
Lincoln, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått ett långsiktigt uppdrag att främja innovation i upphandlingar genom 
tidig dialog. Du får möjlighet att ta del av erfarenheter samt ge inspel på hur stöd kan och bör ges.
Niklas Tideklev, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.

UPPHANDLING SOM STRATEGISKT  VERKTYG

PARALLELLA SEMINARIER 

Demonstration av e-handel med PEPPOL

Upphandling av IT-stöd - Verksamhetsutveckling eller honungsfälla?

Strategisk styrning och operativ tillämpning av hållbara offentliga affärer

I föredraget får du praktisk demonstration av hur du kan effektivisera dina inköp med hjälp av e-handel och PEPPOL. 
Ta även del av Statens arbete med e-handel, hur gör de i nuläget?  
Sören Pedersen, Projektledare, PEPPOL i Sverige, Ekonomistyrningsverket och Martin Forsberg, Teknisk expert på 
uppdrag åt Ekonomistyrningsverket och SFTI.

Vid anskaffning av nya IT-system händer det i många fall, speciellt i mindre kommuner, att organisationen ”fastnar” i 
system- och leverantörsrelationer som inte erbjuder någon flexibilitet eller utvecklingsmöjlighet.  Föreningen Sambruk 
har arbetat fram en ny modell för både utveckling, anskaffning och förvaltning av IT-system, som ger makten över 
kravställning och affärsrelationen till beställaren.
Claes-Olof Olsson,Verkställande tjänsteman, Sambruk. 

Inköp Gävleborg är upphandlande myndighet för 10 kommuner och samordnar upphandling för dessa samt ca 50 
bolag i Gävleborgs län. Uppdraget från ägarna – politiken är att realisera hållbara offentliga affärer ur fyra hållbarhets-
perspektiv. Socialt, miljömässigt, ekonomiskt och med ett tillväxtperspektiv. Hur gör man det rent operativt? Hur skapar 
man system för styrning på såväl strategisk som operativ nivå för att realisera detta? Ta del av erfarenheterna från ett 
tvåårigt arbete för att sätta såväl förutsättningar som konkret arbetssätt i drift.
Johan Almesjö, Förbundsdirektör, Inköpgävleborg, samt Vice ordförande, Silf, Sveriges inköps- och  
logistikförbund.
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Upphandlande myndigheter har möjligheter att tillämpa sysselsättningsfrämjande krav vid upphandling. Även om 
möjligheten har funnits under relativt lång tid har detta utnyttjats sparsamt i Sverige. Vilkal frågeställningar kan vara bra att 
fundera över för upphandlande myndigheter som önskar efterfråga sådana krav och villkor?
Lisa Sennström, Enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten.

HÅLLBARHET OCH SOCIAL HÄNSYN

Affärsnyttan av hållbarhet, CSR och social hänsyn

Ger det verkligen effekt när man följer upp sociala krav i leverantörskedjan? Panelen ger svar på tal och ställer kritiska 
frågor till publiken. 
Peter Norhstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus, Tomas Ekström, Hållbarhetschef, Kinnarps, 
Sara Gripstrand, Hållbarhetskonsult och CSR-revisor, Trossa AB och Pauline Göthberg, Ekon. Dr. Nationell 
samordnare, Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling.

Hållbara affärer genom dialog

Region Skåne använder dialog med företag och organisationer i syfte att skapa hållbara affärer. Genom dialog ökar 
inköpares och leverantörers förståelse och kunskap för varandras behov vilket leder till bättre samarbeten. Region 
Skåne presenterar sin dialogprocess och berättar om hur de för dialog med leverantörer och organisationer. Konkret 
exempel utlovas.
Louise Strand, Inköpsdirektör, Olle Sanfridsson, Enhetschef, och Mattias Arvidsson, Strategisk inköpare, 
Region Skåne.

Den sociala dimensionen i nya direktivet

Den sociala dimensionen i det nya LOU-direktivet är framträdande. Den består av tre delar: de sociala kraven, de sociala 
företagen och de sociala tjänsterna. Ta del av exempel på nya möjligheter att ta social hänsyn i offentlig upphandling.
Mathias Sylvan, Fristående konsult och debattör inom offentlig upphandling, Lidingö stad och Bo Blideman, Social 
företagsrådgivare, Tanke & Handling.

Standarder är ett värdefullt verktyg som hjälper upphandlare att ställa och följa upp krav. I standarder har leverantörer och 
beställare kommit överens om vilken kvalitet och prestanda som ska gälla, och de uppdateras kontinuerligt. Här får du 
konkreta tips på hur du kan använda standarder och insikt i möjligheterna som finns.
Fredrik Fehn, Försäljningschef, SIS och Peter Norhstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus.

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder

Att tänka på vid sysselsättningskrav i offentlig upphandling

PARALLELLA SEMINARIER 

Ett lågt inköpspris innebär inte alltid en billig vara

Ett sätt att räkna fram ett helhetspris för en produkt eller tjänst under hela dess användningstid är att använda sig av 
livscykel-kostnadsmetodik, LCC. Beräkningar kan göras med hjälp av LCC-kalkyler och på så sätt får ni en beräknad 
totalkostnad för era inköp och kan utifrån det fatta långsiktigt ekonomiskt kloka beslut. Ofta visar LCC-kalkyler att 
miljöanpassade produkter är bättre ur ett totalekonomiskt perspektiv. Under seminariet berättar vi hur LCC kan användas 
såväl innan upphandlingar som hur man kan ställa krav på LCC.
Sanna Efraimsson, Enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten.
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Pris- och kostnadsanalys – arbeta mera strategiskt inom 
inköp/upphandling

PRAKTIKFALL: Hur arbetar vi med uppföljning av ramavtal 
och leverantörer?

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har till uppgift att ingå och förvalta ramavtal för andra myndigheter.  
Den stora mängden av ramavtal och ramavtalsleverantörer kräver ett strukturerat uppföljningsarbete. Hur detta 
arbete bedrivs och vad som följs upp med mera berättar medarbetare från förvaltningsenheten på Statens 
Inköpscentral.
Zofia Sola, Sebastian Svartz och Klas Lindström, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet.

I takt med den ökade internationaliseringen blir anbud från utländska företag allt vanligare. Här går vi igenom vad
man särskilt bör tänka på när man anlitar ett utländskt företag. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om 
företagsformens betydelse, var information kan hämtas och vilka skattefrågor som kan uppkomma. 
Marja Näslund och Jacqueline Rigollet, Förebygga Ekonomisk Brottslighet, Skatteverket.

Anbud från utlandet - Vad gäller och vad bör du tänka på?

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
PARALLELLA SEMINARIER 

 Så kontrollerar du ställda miljökrav i praktiken

PRAKTIKFALL: Effekten av elektronisk handel

Så arbetar Inköp Gävleborg och Söderhamn kommun med att realisera effekterna av e-handel.
Michael Kazmierczak, Inköp Gävleborg.

Krav som ej går att kontrollera är meningslösa att ställa, hur formulerar du krav som är enkla att förstå och följa upp? 
Vi tar upp vilka miljökrav  Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket ställer vid upphandling av 
entreprenader och hur dessa följs upp i praktiken.
Joakim Elvius, Certifieringsingenjör, SMP Svensk Maskinprovning AB. 

Kategoristyrning - För en proaktiv och värdeadderande inköpsfunktion

Inköp är ett viktigt medel för att uppnå verksamhetsmål. Kategoristyrning är ett strategiskt inköpsverktyg som syftar till att 
addera värde i organisationer. Hur kan inköpsfunktioner gå från ett reaktivt arbetssätt till ett proaktivt arbetssätt, och hur 
kan inköp med hjälp av kategoristyrning bidra till att uppnå verksamhetsmål och addera värde till organisationen? 
Nassira El Kadaoui, Enheten för inköpsanalys, avtalsförvaltning och utredning, Upphandlingsmyndigheten.

Pris- och kostnadsanalys, PPCA,  är metodiken som tillämpas för att analysera en produkts eller tjänsts kostnads-
struktur och kostnadsdrivare. Metodiken som är en del av det moderna kategoristyrningsarbetet kan med fördel tilläm-
pas såväl i det taktiska som i det strategiska inköpsarbetet.
Rikard Lidén, lärare på Silf - Sveriges inköps- och logistikförbund - har en gedigen erfarenhet från strategiskt inköps-/
upphandlingsarbete från både privat och offentlig sektor. Utöver sin roll på Silf arbetar Rikard Lidén som produktions-
direktör på Jetpak där han bland annat ansvarar för koncernens inköpsfunktion.
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JURIDIK OCH NYA LAGSTIFTNINGEN

LUK – Ny lag, nya regler

Den nya lagen om upphandling av koncessioner reglerar den offentliga sektorns anskaffningar av bygg- och 
tjänstekoncessioner. Vilka blir konsekvenserna och hur utformar man ett avtal?
Henrik Willquist, Advokat och Johanna Näslund, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling 

Frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling blir allt vanligare. Vad kan omfattas av sekretess? 
Hur går handläggningen till? Vem gör vad? Risker och taktik. Möt Åsa och Anders som delar med sig av sin stora 
erfarenhet av juridiska och praktiska frågor från omfattande och komplexa sekretessärenden.
Anders Nilsson, Advokat och Åsa Nyqvist, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Vinna eller försvinna – När är priset för lågt?

Konkurrensen och prispressen ökar i många branscher, men gränsen mellan att erhålla ett kontrakt tack vare 
bästa pris och att förkastas på grund av onormalt lågt pris kan ofta vara hårfin. Vi bjuder på en analys av regler och 
aktuell praxis rörande förkastande av anbud på grund av onormalt lågt pris.
Henrik Seeliger, Advokat och Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl .

Utforma upphandlingen och avtalet så att det ges utrymme för kommersiellt nödvändiga förändringar och 
förhandlingar - så gör du. 
Anders Nilsson, Advokat och Catharina Piper, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Flexibla avtal som lösning för att undvika otillåtna direktupphandlingar

PARALLELLA SEMINARIER 

Dynamiska inköpssystem – Hur, var och när?

Vilka är möjligheterna som följer av den nya upphandlingslagstiftningen och vilka begränsningar finns?
Vad kan du dra mest nytta av i relation till din leverantör?
Olof Hallberg, Advokat och Lukas Granlund, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl.

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 års lagar

I och med den nya upphandlingslagstiftningen möjliggörs användandet av dynamiska inköpssystem. Vad innebär det 
och för vilka områden passar det? Vad är skillnaden mellan klassiska ramavtal och dynamiska inköpssystem? 
Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges kommuner och landsting och Johanna Höglund Elmstedt, 
Upphandlingsjurist, Nacka kommun. 
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Anbudsgivningen kan vara ett svårt område för dig som leverantör. Vi ger dig våra 5 bästa tips för att öka dina 
chanser att vinna anbudsgivningen.  
Catharina Piper, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Standarder är ett värdefullt verktyg som hjälper upphandlare att ställa och följa upp krav. I standarder har leverantörer 
och beställare kommit överens om vilken kvalitet och prestanda som ska gälla, och de uppdateras kontinuerligt. Här 
får du konkreta tips på hur du kan använda standarder och insikt i möjligheterna som finns.
Pia Hedenblad, Försäljningschef, SKL Kommentus, Birgitta Laurent, Upphandlings- och konkurrensexpert, 
Svenskt Näringsliv och Kristian Gustafsson, VD, Lekplatsgrossisten.

JURIDIK OCH NYA LAGSTIFTNINGEN

Från jaktlicens till hur du får hem affären

LEVERANTÖRSSPÅR

PARALLELLA SEMINARIER 

Vinna eller försvinna - Våra 5 bästa tips för att vinna anbudsgivningen

WORKSHOP: Utveckla ditt kravställande genom funktionskrav!              

OPEN HEARING: Utmaningar i framtidens livsmedelsupphandling 

Att ställa funktionskrav i upphandlingar är ett sätt att möjliggöra en ökad grad av nytänkande och utveckling för både
beställare och leverantörer. Workshop om förutsättningar och framgångsfaktorer för att lämna detaljkraven bakom dig!
Johan Lundström, Nina Fors, Ulrika Sjöholm och Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten. 
Samtalsledare: Katarina Lincoln, Upphandlingsmyndigheten. 

Framtidens livsmedelsupphandling möter många utmaningar. Lyssna på hur grossistledets representanter tänker och ställ 
frågor om lokalproducerat, svenskt och ekologiskt, om konkurrenssituationen, om krav som ställs i livsmedelsupphandling 
och om utmaningar och lösningar för framtiden.
Håkan Åkerström, VD och Stefan Calrell, Försäljningschef offentlig marknad, Martin & Servera.

Hemligheten till en framgångsrik upphandling i samarbete med din leverantör

Att få till en framgångsrik upphandling  inom den offentliga världen är en konst. Det krävs hög kompetens från både 
beställare och leverantör samt en kontinuerlig dialog. Lernia genomför årligen en undersökning om de mest avgörande 
faktorerna för en lyckad upphandling inom den offentliga världen. Vi frågar upphandlare om deras förväntningar på- och 
upplevelse av dialog med sina leverantörer. Vi har bjudit in några av våra kunder för att lyfta frågeställningarna och dis-
kutera resultatet i undersökningen. Publiken är också välkommen att delta aktivt i debatten. 
Martin Kruse, Verksamhetsområdechef, Arbetsförmedlingen och Mathias Sylvan, Fristående konsult och debattör 
inom offentlig upphandling. Samtalsledare: Ola Brorsson, Försäljningschef, Lernia.   

UNCONFERENCE

OBS! Samtliga Unconference-seminarier har begränsat antal platset. Föranmälan görs genom att svara på det 
utskick som kommer en veckan innan seminariestart. 
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PRISER & INFORMATION

Plats  
Kistamässan 
Arne Beurling Torg 5
164 22 KISTA 

Vi rekommenderar ett antal hotell i närheten av 
Kistamässan.

Scandic Victoria Tower 
Uppge rabattkod ”UPPHAND” vid bokning för 
12% rabatt

Memory Hotel 
Uppge ”Kistamässan” för bästa pris

Connect Hotels Kista 
Uppge ”Kistamässan” för bästa pris

Boende

Kommunikation
Kista mässan är belägen ca 13 km från 
Stockholm. Det tar ca 20 minuter med bil eller 
med kollektivtrafik. För mer information om hur 
du tar dig dit med kollektivtrafik, bil, från 
flygplats etc. se kistamassan.se eller sl.se.

Onsdag 27 januari 08.15 - 18.00
Registeringen öppnar 08.15

Torsdag 28 januari 08.30 - 16.30
Registeringen öppnar 08.30

Kom i god tid! Köer kan uppstå vid registreringen.
Du erhåller namnbricka som gäller som entrebiljett för 
seminarieområdet samt biljett till Bankettmiddagen på 
Hamburger Börs, om du har förbokat denna. 

Tider 
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Pris
Två dagar: 6 900:-

Dag 1 onsdag: 4 500:-
Dag 2 torsdag: 3 900:- (Ej Bankett)

Ingår i deltagaravgiften: 
• Samtliga programpunkter i seminarieprogrammet 
• Nätverkande och mingel i utställningen
• Luncher 
• Fika i pauser 
• Bankett med prisutdelning och underhållning 27 januari

Eventuella allergier eller annan specialkost anges 
vid anmälan.

Grupprabatt
Boka 6 deltagare, 1 deltar kostnadsfritt.
Boka 12 deltagare, 2 deltar kostnadsfritt.
 
Ange “grupprabatt” under “ev. rabattkod” 
i anmälningsformuläret.

Partnerrabatt
Du som blivit inbjuden av någon av våra  
partners erbjuds en rabatt på 1000 kronor.
För att ta del av partnerrabatten ange
vilken partner du har blivit inbjuden av
under “partnerrabatt” i anmälningsformuläret.

Erbjudanden 

ANMÄLAN 
Besök www.upphandlingsdagarna.se för anmälan. 
Vid större grupper eller frågor kontakta Veronica Röös på telefon: 070-143 26 01 eller 
mail: veronica.roos@hexanova.se. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Trerätters middag med utdelning av priset 
Handslaget, samt underhållning och efterföljande 
dans. Banketten ingår i deltagarbiljetten.

Datum: 27 januari 

Tid: 19.00-01.00

Årets tema: Love explosion

Plats: Hamburger Börs, 
Jakobsgatan 6, Stockholm

Anmälan: I samband med köp av seminariebiljett. 
För avanmälan eller anmälan i efterhand kontakta 
Veronica Röös på telefon: 070-143 26 01 eller 
mail: veronica.roos@hexanova.se. 

Biljett: Vid registreringen får du din biljett som 
även gäller för inträde till bankettmiddagen. 

Bankett 

Samtliga priser anges exklusive moms
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PARTNERS UPPHANDLINGSDAGARNA 2016
PostNord
Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till,
från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.  
Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, 
e-handel, distribution och logistik i Norden. 2014 hade koncernen 38 000 anställda och en omsättning på 40 
miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. 
Läs mer på: www.postnord.com 

Institutet Mot Mutor (IMM) 
Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923. Institutets uppgift är att verka 
för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen 
av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på 
information och utbildning till företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om lagstiftning 
och rättspraxis beträffande korruptiv marknadsföring och mutbrott. Institutet mot mutor förvaltar Näringslivskoden.
Läs mer på: www.institutetmotmutor.se 

Martin & Servera
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi ser till att skolrestauranger, vårdhem, 
förskolor och äldreboenden får de varar de behöver för att laga mat till barn, äldre och sjuka. Allt samlat i en lever-
ans – det sparar tid för mottagaren och är bättre för miljön. Hållbarhet och socialt ansvar är viktiga frågor för oss. 
Därför agerar vi långsiktigt. Det gör vi bland annat genom att se till att de fiskar och skaldjur vi säljer kommer från 
hållbara bestånd, genom att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska produkter och genom att hela tiden arbeta 
för att öka sortimentet av svenska regionala produkter. 
Läs mer på www.martinservera.se

SIS 
SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemen-
samma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Våra kunder från privat och 
offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiser-
ingsorganisationerna CEN och ISO. Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, 
utbildningar och rådgivning. SIS är en ideell organisation med 150 medarbetare och hade en omsättning 2014 på 
230 miljoner kronor. 
Läs mer på: www.sis.se

Bisnode
Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärk-
samhet och korrekta svar innan man kan fatta beslut och agera med kraft. Det är det här som är vår drivkraft 
på Bisnode. Att hjälpa människor hitta rätt svar. Vi är länken mellan all information som finns och insikterna de 
behöver för att kunna fatta smarta beslut.
Läs mer på: www.bisnode.com

Vision
Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landst-
ing eller kyrkan. Våra 176 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt 
nätverk. Vi är partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 
Läs mer på: www.vision.se

Ekonomistyrningsverket 
Ekonomistyrningsverket verkar för en effektiv statsförvaltning. Vi har kontroll på statens finanser och säkerställer 
att statens pengar används på ett effektivt sätt. Vårt uppdrag är stödjande och styrande och vi arbetar nära både 
myndigheterna och Regeringskansliet. Vi har en stor löpande verksamhet, men arbetar även på uppdrag av 
regeringen, Regeringskansliet, kommittéer och myndigheter. ESV har en nyckelroll i regeringens satsning inom e-
förvaltningsområdet. Vi ska bland annat följa upp e-förvaltningsinitiativ, ge stöd inom området nyttorealisering och 
följa upp statsförvaltningens digitalisering. ESV har även ett särskilt regeringsuppdrag att följa upp it-kostnader och 
strategiska it-projekt i staten. ESV arbetar för att införa e-handel i staten och fungerar som stöd till myndigheterna. 
Vi samordnar och koordinerar det svenska deltagandet i EU-projektet E-SENS som syftar till att utveckla en 
gemensam digital infrastruktur i Europa. 
Läs mer på: www.esv.se 
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Advokatfirman Lindahl KB 
Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns ofta i kunskapsintensiva branscher. Lindahl 
har lång erfarenhet av stora och komplicerade upphandlingar och rådgivning kopplad till offentlig sektor. Vi biträder 
alla slags aktörer och har en omfattande utbildningsverksamhet. Lindahl har både den stora byråns breda ka-
pacitet och juridiska spetskompetenser och gedigna erfarenheter av många olika branscher. Vår raka och tydliga 
kommunikation, höga kompetens och kommersiella förståelse garanterar en ändamålsenlig rådgivning och ger en 
god affär för klienten. 
Läs mer på: www.lindahl.se

Post- och Telestyrelsen 
Fokus på innovation och funktion
Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra bredband, telefoni och post. För 
att detta ska gälla just alla, oavsett vilken funktions förmåga du har, arbetar PTS med att tillgodose samhället med 
information och verktyg som ökar tillgången till digitaliseringens möjligheter. PTS fokuserar särskilt på innovations-
främjande aktiviteter för att skapa fler kommunikationsmöjligheter för målgrupper där nuvarande lösningar inte 
räcker till. En viktig aktivitet i det arbetet är tävlingen ”Innovation för alla”. Två gånger per år tävlar företag och offen-
tliga verksamheter om finansiering till sina projekt och idéer som syftar till att inkludera fler i det digitala samhället. 
Varje vinnare kan få upp till 1,7 miljoner till sitt projekt. Hittills har 90 vinnare fått dela på 113 miljoner kronor.
Läs mer på www.pts.se/innovation

Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund
Silf är Sveriges ledande kompetensleverantör inom alla delar av Inköp och Supply Chain. Från enstaka kurser till 
hela program som knyts samma till en internationell certifiering för inköp och upphandling. Silfs huvudfokus är att 
öka värdet för ökad lönsamhet genom kompetensutveckling av både individ, - organisation och företag. De över-
skott kurserna på Silf genererar återinvesteras i sin helhet till att utveckla rollerna inom inköp och logistik i Sverige. 
Läs mer på www.silf.se

Skatteverket
Skatteverket bekämpar ekonomisk brottslighet på flera sätt, genom att både förebygga och kontrollera. Svartar-
bete och ekonomisk brottslighet leder till  snedvriden konkurrens och förlorade skatteintäkter. Med rätt information 
och regelbunden uppföljning  går det att hålla dem som använder oseriösa metoder  borta. Vi visar hur du som 
upphandlar för myndigheters och företags räkning  genom nya perspektiv och efterforskningar snabbt får den 
information du behöver för att veta vem du gör affärer med. 
Läs mer på www.skatteverket.se/svartpavitt

SKL Kommentus
SKL Kommentus AB, en koncern inriktad på offentlig upphandling, våra bolag är: 
- SKL Kommentus Inköpscentral samordnar upphandlingar på ramavtal för två eller fler myndigheter/bolag i kom-
muner, landsting och regioner. 
- AffärsConcept genomför upphandlingar för enstaka myndigheter och erbjuder tjänster inom upphandlingsstöd, 
utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning.
SKL Kommentus erbjuder mediatjänster, tryckta blanketter, specialprodukter och HR-tjänster. 
Läs mer på: www.sklkommentus.se

Lernia
Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning.
Våra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin 
konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration.
Läs mer på: www.lernia.se

Offentliga Affärer
Vi har sedan starten 1993, en unik roll som den största affärstidningen designad för beslutsfattare inom hela 
den offentliga sektorn. Tidningen ger dig som läsare såväl trender och nyheter på marknaden som affärskritiska 
skeenden inom kommuner, landsting och statlig förvaltning. 
Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut
Som industriforskningsinstitut fungerar SP som en bro mellan näringsliv och akademi. Vårt huvuduppdrag är att 
göra samhället grönare och näringslivet mer konkurrenskraftigt. Det gör vi genom att uppdragsforska om allt från 
uthålligt fiske, matsvinn och brandskydd till värmepumpar, självkörande bilar och stadsutveckling. Med provning, 
teknisk utvärdering och certifiering hjälper vi företag att få ut innovationer och nya produkter på marknaden.
Läs mer på: www.sp.se
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HANDSLAGET 2015

Ett handslag för årets bästa 
upphandling/upphandlare

Under Upphandlingsdagarna 2016 annonseras vinnaren av utmärkelsen 
Handslaget, ett pris som instiftades av tidningen Offentliga Affärer år 2008.

Priset tillfaller den eller de som genomfört, alternativt medverkat till,  
en synnerligen god affär genom offentlig upphandling och inom ramen för LOU. 

Priset kan emellertid också tilldelas den person eller de personer som genom engagemang 
och skicklighet verkat för att utveckla upphandlingsfunktionen i samklang med 

 Upphandlingsdagarnas syfte, att stimulera till nytänkande och bidra till en  
sund utveckling inom offentlig upphandling. 

 
Vinnaren utses av en jury bestående av väl initierade personer som också ingått i  

programrådet inför Upphandlingsdagarna 2016.

Priset kallas “Handslaget” och utgör en symbol för den goda affären. Priscermoni sker under 
bankettmiddagen den 27 januari 2016 på Hamburger Börs. 

Vem vinner i år? Välkommen att tipsa oss om årets bästa upphandling/upphandlare på 
www.upphandlingsdagarna.se.
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HANDSLAGET 2015

Ett handslag för årets bästa 
upphandling/upphandlare

NYTT FÖR I ÅR – FÖRDJUPNINGSDAG! 
SÅ BLIR DU EN BÄTTRE FÖRHANDLARE
2016 års lagar ger utökade möjligheter att förhandla och hos oss får du lära dig hur du 
skall gå tillväga för att få ut mesta möjliga vid en förhandlingsituation!

Nu har du chansen att få djupare kunskap och 
användbara redskap inom ett av våra mest 
aktuella ämnen under årets Upphandlingsdagar! 

Du är varmt välkommen att delta i utbildningen 
som ger dig all kunskap du behöver gällande de 
nya möjligheterna att förhandla inom nya LOU. 
Du kommer också att få utveckla din förhand-
lingsförmåga samt förbättra dina retoriska 
färdigheter som du direkt kan tillämpa i ditt arbete!

Datum

29 januari i Stockholm
11 februari i Göteborg 

Lokaler
Stockholm - Radisson Blu Waterfront
Göteborg - Gothia Towers

Program

8.30 Frukost 

9.00 Förhandlingsteknik - öka din genom- 
          slagskraft! 
       • Förhandlingsprocessens olika delar och       
         moment 
       • Utveckla den retoriska förmågan i 
          argumentationen 
       • Förhandlingspsykologi 

         David Loid, Specialist i strategisk retorik                  
         och kommunikation. 

10.50 Fika

11.10 Förhandling - vad får du lov att göra inom
            ramen för nya LOU?  
        • Möjligheter och begränsningar 
         • Förhandling för att anpassa avtalet till 
            befintliga lösningar   
         • Ändringar under avtalets genomförande
 
           Eva-Maj Mühlenbock, Advokat och Hugo 
           Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl.  

13.00 Utbildningen avslutas och för dig som      
          önskar väntar lunch

Pris

3490:-
2490:- för dig som deltar på 
Upphandlingsdagarna 2016

Gör din anmälan via: 
www.upphandlingsdagarna.se. 

Är ni flera som vill gå kursen? 
Kontakta Sandra Johannesson på 
sandra.johannesson@hexanova.se eller 
076-186 44 09 för information om grupp-
rabatter!  

Vi skräddarsyr även utbildningar. Maila 
mig gärna förfrågningar, vi löser det 
mesta! 

Anmälan är bindande men kan överlåtas till 
annan person.

Anmälan 

Samtliga priser anges exklusive moms

29 januari i Stockholm 

11 februari i Göteborg



Upphandlingsdagarna  

BANKETTMIDDAG

featuring Love explosion

wednesday january 27th 
seven o’clock evening 
at hamburger börs  
jakobsgatan 6, stockholm sweden

A NIGHT 

ENTERTAINMENT
OF

Are you ready to join the show?


