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Okynnesöverprövningar – går de att kartlägga?
Mutor och korruption – 5 verktyg för att inte hamna i fällan!
I spåren av säkerhetskatastrofen – Hur upphandlar vi egentligen?
Uppnå ökad avtalstrohet genom spendanalys!
Så förebygger du vänskapskorruption inom offentlig upphandling
Senaste nytt från Överprövningsutredningen med Anna Ulfsdotter Forssell
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Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och
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DEN OFFENTLIGA AFFÄREN 2.0
Ingen annan marknad växer snabbare än den offentliga sektorns köp av varor och tjänster från privata
företag – en marknad som omsätter i runda tal 1000 miljarder kronor per år. Därför är årets program
viktigare än någonsin!
När vi nu lanserar det färdiga programmet för upphandlingsdagarna 2018 har mycket vatten runnit under
broarna sedan starten 2006. Inte mindre än 12 år av upphandlingsdagar med program av varierande inriktning
och flera hundra olika seminarier har vaskats fram ur en uppsjö av programförslag inkomna från läsarna av
offentliga affärer och vårt kunniga programråd. Medan dagarna har passerat revy har flera tusen delegater
träffats, lyssnat, diskuterat och debatterat.
Detta gläder oss som ingått i årets programråd något oerhört för då får vi chansen att med hjälp av era inspel,
tankar och åsikter utmana oss själva i programarbetet, blicka framåt. Med detta i minnet ser vi år ingen anledning
att ytterligare, utan istället tar vi siktet framåt och lägger tonvikten i seminarier, paneler och workshops
på de utmaningar och möjligheter du kan stå inför idag eller i framtiden.
Vi vill därmed fortsatt vara en betydande mötesplats och kraftsamlare för dagens och framtidens goda offentliga
affärer, detta förpackar vi under årets tema, den offentliga affären 2.0.
Välkommen till oss den 31 januari 2018
Jeanette Söderberg
Programansvarig
Easyfairs

ONSDAG 31 JAN
08.30 – 09.00

REGISTRERING

09.10 – 09.20

Moderator Rickard Olsson öppnar Upphandlingsdagarna 2018

09.20 – 10.00

INTERNATIONELL UTBLICK
Increasing the impact of public investment through efficient and professional procurement
Follow up to the recently adopted by the European Commission Package on Public Procurement
Marzena Rogalska, DG GROW, Head of Unit G1, Public Procurement Strategy European Commission

10.00 – 10.30

Nationella upphandlingsstrategin - Hur går vi vidare?
Hur vill regeringen att vi går vidare? Vart står vi idag? Vilka lärdomar, utmaningar och möjligheter
kan vi se? Vad krävs i arbetet framåt? Ardalan Shekarabi, Civilminister

10.30 – 11.00

FIKA BLAND UTSTÄLLARNA

11:00 – 11.40

PANELDEBATT: Offentlig upphandling som motor för samhällsförändring – Hur långt är vi beredda att gå?
Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten, Ulrica Dyrke, Företagarna, Rikard Jermsten, Konkurrensverket,
Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl, Emma Breheim, SOI m.fl.

11.45 – 12.20

Effekterna av att mäta den egna inköpsmognaden – så g jorde vi i Växjö
Inköpsmognad är en välbeprövad metodik för att arbeta med ständiga förbättringar, även kallat inköpsexcellens. Sedan ett par år tillbaka finns MSU+ översatt till svenska och tillämpas framgångsrikt på flera
myndigheter.
Andreas Takacs, utbildnings- och konsultchef, Silf, David Braic, upphandlingschef, Växjö kommun

11.45 – 12.20

5 verktyg för att inte hamna i fällan!
Vilka är de vanligaste misstagen och hur undviker vi dem? Offentlig upphandling utgör i viss mån en hybrid
mellan offentlig verksamhet och kommersiell verksamhet. Upphandlingen ska leda till en kommersiellt
god affär, men måste ske enligt vissa regler. Diskussion kring att alla, oavsett offentlig verksamhet eller
privat, vill göra goda affärer - men var går gränsen mellan den kommersiella affären och regelverket?
Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet mot Mutor

12.20 – 13.20

LUNCH

13.20 - 13.50

SEMINARIESPÅR – Välj bland 6 parallella seminarier & workshop

14.00 – 14.30

SEMINARIESPÅR – Välj bland 6 parallella seminarier & workshop

14.30 – 15.10

FIKAPAUS BLAND UTSTÄLLARNA

15.10 – 15.50

Executive summary: Några viktiga domar från Högsta förvaltningsdomstolen
Helena går under seminariet igenom ett antal domar som Högsta förvaltningsdomstolen meddelat i upphandlingsrättsliga mål och sammanfattar rättsläget inom ett antal centrala upphandlingsrättsliga områden.
Helena Rosén Andersson, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

15.50 - 16.50

Tala inför folk - så bemästrar du din scenskräck!
De allra flesta känner obehag för att tala inför andra och många undviker helt att utsätta sig för den
situationen. Samtidigt blir det personliga varumärket allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Skådespelaren Stefan Sauk och hjärnforskaren Jan Marcusson berättar vad som
egentligen händer i vårt huvud och våra kroppar när vi ska tala inför andra. Varför känns det så obehagligt?
De ger tips och visar vilka verktyg vi kan använda för att bemästra vår scenskräck och bli bättre talare,
och inte minst få bättre självkänsla på köpet.
Stefan Sauk, skådespelare och föreläsare och Jan Marcusson, hjärnforskare, professor och överläkare

16.50 – 17.00

Rickard Olsson avslutar konferensens första dag

17.00 – 18.00

MINGEL BLAND UTSTÄLLARNA – VÄRD COLLIGIO

18.30 – 24.00

BANKETT PÅ KISTAMÄSSAN

TORSDAG 1 FEB
08.30 – 09.00 REGISTRERING OCH FIKA BLAND UTSTÄLLARNA
09.00 – 09.10 Moderator Rickard Olsson välkomnar oss till konferensens dag 2
09.10 – 09.50 Föredömliga organisationer - Hur lyfter vi upphandlingsfunktionen till ett strategiskt verktyg?
Karin Peedu, SKL, Katarina Lincoln, Upphandlingsmyndigheten och en kommunrepresentant
09.50 – 10.30 PANELSAMTAL: Hur undviker vi att Upphandlingen blir en nationell säkerhetsrisk?
Med utgångspunkt i den stora informationssäkerhetsskandalen som drabbade oss under sommaren 2017,
där mer eller mindre känslig information och uppgifter läckt från transportstyrelsen till tredje land och
kanske vidare. Vid detta samtal diskuterar vi upphandlingens roll som säkerhetsrisk men också möjliggörare
för säker informationshantering i framtiden. Hur stort är upphandlarens ansvar? Och vad kan du göra för
att undvika liknande scenarier i din organisation?
David Frydlinger, Advokatfirman Lindahl, Margareta Palmqvist, enhetschef, MSB, Ylva Söderlund, specialist
säkerhetsskyddad upphandling, Säkerhetspolisen
10.30 – 11.00

FIKAPAUS BLAND UTSTÄLLARNA

11.00 – 11.40

PANEL: Hur löser vi kompetensförsörjningen i framtiden?
Det finns inköpare men de kan inte göra affärer. Hur får vi den privata sidan att bli intresserad av det
offentliga? Stänger vi ute? Att fokusera på samhällsnytta är attraktivt för unga. Hur attraherar vi
förmågorna till offentlig sektor? Hur hantera 90-talister som gärna byter arbetsgivare ofta?
Martin Kruse, SOI m.fl

11.00 – 11.40

Är överprövningar ett problem?
Sverige har vid jämförelse med övriga EU en hög andel överprövade upphandlingar. Är det sant att
antalet ökar och vad är egentligen skälen till att man begär överprövning? I vilken omfattning får
leverantörer bifall eller avslag till sin talan? Upphandlingsmyndigheten har kartlagt ett stort antal
överprövade upphandlingar för att samla statistik som kan svara på detta.
Johanna Elmstedt, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

11.45 – 12.20

Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD-systemet
Det så kallade ESPD-systemet är den nya ordningen för leverantörsprövning över tröskelvärdena.
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning för detta system. Vägledning behandlar bland
annat hur de nya reglerna för uteslutning och kvalificeringen ska tolkas samt hur användningen av ett
ESPD-formuläret går till i praktiken.
Robin Anderson Boström, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

11.45 – 12.20

Överprövningsutredningen 2.0 (Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler)
Få inblick i den senaste upphandlingsutredningen angående överprövningar och förenklade upphandlingsregler. Ta chansen att få information om hur utredningen fortskrider för att kunna förbereda er organisation på bästa sätt.
Anna Ulfsdotter Forssell, särskild utredare och advokat, Advokatfirman Delphi och moderator Eva-Maj
Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl

12.20 – 13.20

LUNCH

13.20 - 13.50

SEMINARIESPÅR – Välj bland 5 parallella seminarier & workshop

14.00 – 14.30

SEMINARIESPÅR – Välj bland 5 parallella seminarier & workshop

14.30 – 15.00

FIKAPAUS BLAND UTSTÄLLARNA

15.00 – 15.30

SEMINARIESPÅR – Välj bland 5 parallella seminarier & workshop

15.40 – 16.20

EU:s inre marknad och varför vi till stor del misslyckats med att åstadkomma gränsöverskridande handel
Hur kan vi fördjupa den inre marknaden och åstadkomma en digital inre marknad för att på så sätt
stärka europeisk konkurrenskraft och tillväxt? Vilka hinder finns för att åstadkomma detta?
Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker

16.20 – 16.30

Dagarna avslutas
Med reservation för ändringar i programmet. Besök upphandlingsdagarna.se för senaste uppdaterade programmet.
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SEMINARIESPÅR
KONTROLL & UPPFÖLJNING
Effektivare offentlig upphandling genom tillsyn

Tillsyn och sanktioner är effektiva verktyg att få fler att göra rätt. De allra flesta som varit föremål för tillsyn har
ändrat sitt beteende, stärkt sin kompetens eller organiserat om verksamheten för att inte göra fler misstag i
framtiden.
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Glöm inte bort att följa upp!

När en organisation upphandlar en vara eller tjänst ska många krav och kriterier uppfyllas. Ambitionen är ofta
att leverantören ska vara både kostnadseffektiv och hålla en hög kvalitet. Men för att den upphandlande
organisationen ska få kvalitet över tid kan leverantörer inte bara uppfylla krav vid tidpunkten för upphandling.
De måste bedriva verksamheten på ett sätt som långsiktigt säkerställer samma höga kvalitet. Därför är det
viktigt att de krav organisationer ställer också följs upp kontinuerligt. Att inte följa upp riskerar att gynna
oseriösa aktörer som utger sig att följa kraven, men inte gör det i praktiken. Så hur kan vi säkerställa att
leverantörerna lever upp till de kriterier vi ställer? Kan ackreditering vara ett verktyg?
Peter Strömbäck, generaldirektör, Swedac

Leverantörsuppföljning och leveransprecision för bättre affärer – så gör du

Den offentliga affären är aldrig bättre än leveransen i sig eller leverantörernas egna förmåga. På senare år ser
vi en märkbar förändring inom offentlig upphandling där alltmer fokus numera även läggs på affären efter avtal.
Vilka trender och metoder finns det? Vi utgår från praktiska exempel och diskuterar hur olika organisationer
kan arbeta med leverantörsuppföljning och leverantörsprecision.
Andreas Takacs, utbildnings- och konsultchef, Silf Sveriges inköps- och logistikförbund; Petter Carolusson, enhetschef externa tjänster, Arbetsförmedlingen

Ökad avtalstrohet genom spendanalys

Helsingborgs stad har sedan tre år ett inköpsverktyg som hjälper oss att analysera verksamheternas inköp inom
respektive kategori. Resan till idag har inte varit spikrak och lärdomar är att det inte bara är ett stödsystem som
ska vara på plats, människorna i organisationen måste också hänga med i utvecklingen. Arbetet har gett oss
kvalitativa data och har visualiserat områden som spendanalys, avtalstrohet, besparingar med mera. Vi berättar
om vårt arbete och verksamheternas reaktioner. Vi visar även några konkreta exempel där inköpsanalysen varit
central för ett lyckat resultat.
Petra Rantzow, inköpschef och Charlotte Strömstedt, inköpsanalytiker, Helsingborgs Stad

Vänskapskorruption inom offentlig upphandling

Hur förebygger man vänskapskorruption? Kan vänskapskorruption vara brottsligt? Vänskapskorruption skadar
förtroendet för hela organisationen, både internt och externt.
Thomas Palmberg, polisintendent, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polismyndigheten
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SEMINARIESPÅR
UPPHANDLING SOM VERKTYG
Utbildning – den omöjliga kategorin?

Utbildning är en kategori som för många organisationer är av strategisk vikt för att säkerställa den långsiktiga
kompetensförsörjningen som ska ta organisationen i rätt riktning. Samtidigt är det ett område som många
upplever som en utmaning att hantera ur ett inköpsperspektiv, speciellt inom den offentliga sektorn. Under
detta seminarium kommer vi att presentera de vanligaste utmaningarna och hur andra organisationer arbetar
för att säkerställa såväl upphandlings- och inköpsprocessen som urvalet och relevansen.
Andreas Takacs, utbildnings- och konsultchef, Silf Sveriges inköps- och logistikförbund / FindCourses PRO

Innovationsupphandling – så gör du för att nå önskad effekt

I Bollnäs kommun har en upphandling av tjänsten Ljus genomförts, där ljuset hyrs under avtalstiden.
Upphandlingen kravställdes utifrån funktionskrav med fokus på modularitet/flexibilitet, hållbarhet/miljö
samt kunskap som förväntas driva utveckling av helhetslösningar över förvaltningssilosarna. Genom ett nytt
arbetssätt som möjliggör för nya innovationer och bättre lösningar skapas också medvetna beställare. Ta del
av Region Gävleborgs utvärdering av projektet där effekten av upphandlingen ska leda till:
• Samverkan och utveckling över olika gränser
• Ökad hälsa, förbättrad inlärning
• Helhet, hållbara lösningar - miljö-ekonomiskt-socialt
Anette Jonsäll, forskare och Sigrid Petterssén, projektledare Region Gävleborg

Förra årets vinnare av Handslaget - Förnybart flygbränsle

Swedavia arbetar med att nå sina miljömål om nollutsläpp när det gäller fossil koldioxid år 2020. Med upphandlingen av bioflygbränsle för samtliga tjänsteresor inom Swedavia hoppas företaget att få igång marknaden
för biobränsle samt att långsiktigt stötta möjliggörandet av storskalig produktion av bioflygbränsle i Norden.
Joachim Wersén, kategoriansvarig strategisk inköpare, Swedavia

Inköpscentralens roll vid den offentliga affären 2.0

Lösningen för små upphandlande enheter?
Kan en inköpscentral stötta en mindre upphandlande myndighet, så att de upphandlande enheterna med
mindre resurser istället kan fokusera på det mer strategiska arbetet.
Talare meddelas inom kort

5 x nytt = målgruppsnytta

Hur kan vi genom att ta oss an fem nya ramavtalsområden inom det kommande halvåret öka målgruppsnyttan? En presentation av våra nya ramavtalsområden samt några korta reflektioner frånprojektgrupperna
för upphandlingen av revisions- och granskningstjänster samt rekryteringstjänster.
Therese Klaar, enhetschef upphandlingen för Varor och Tjänster på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
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SEMINARIESPÅR
AFFÄRSJURIDIK FÖR OFFENTLIG SEKTOR
Upphandlingar enligt LUF och LUK

Vilka är egentligen skillnaderna mellan LOU å ena sidan och LUF och LUK å den andra? Vi går igenom uteslutning och kvalificering av leverantörer, användandet av ESPD-blanketten, förfarandeskillnader, tröskelvärden och avtalslängder under de tre olika lagarna.
Johanna Näslund och Henrik Seeliger, delägare och advokater, Advokatfirman Lindahl

Separata operativa enheter – vad är det?

Hur förhåller sig ”separata operativa enheter” till begreppet upphandlande myndighet? Stadsdelsnämnder,
facknämnder eller andra liknande organ – kan de betraktas som egna upphandlande myndigheter vid offentlig
upphandling?
Malin de Jounge, enhetschef, Enheten för upphandlingsskadeavgift, Konkurrensverket och Hugo Norlén, delägare
och advokat, Advokatfirman Lindahl

Offentlighetsprincipen/sekretess – Processuella och materiella problem med
offentlighets- och sekretesslagstiftningen i förhållande till LOU

Hur ska offentlighets- och sekretessfrågorna behandlas samtidigt som leverantörens rätt till överprövning av
upphandling, och leverantörens rätt till skydd för företagshemligheter, tas tillvara? Vi går igenom det rättsliga
ramverket för att myndigheter och leverantörer ska kunna hantera frågorna på rätt sätt, och tar upp några fall
från verkligheten.
Lukas Granlund, advokat och Hanna Lundqvist, Jur. kand., Advokatfirman Lindahl

Nytt krav att göra säkerhetsanalys inför upphandling – råd och tips från
Säkerhetspolisen

Under 2018 kommer det att införas ett krav på att göra en säkerhetsanalys för sitt upphandlingsprojekt. Under
denna föreläsning får ni handfasta tips om hur man gör en säkerhetsanalys och vilka delar som bör vara med i
analysen. Utan en säkerhetsanalys riskerar upphandlingen att bli en säkerhetsrisk då det inte går att ta höjd för
säkerhetsskydd och informationssäkerhet i en upphandling om man inte först bedömt vilka skyddsvärden som
upphandlingen omfattar samt hur dessa ska skyddas.
Ylva Söderlund och Henrik Birgander, specialist säkerhetsskyddad upphandling Säkerhetsskyddsenheten,
Säkerhetspolisen

GDPR i upphandling

Hur tar man hänsyn till GDPR i upphandling? Hur ser man över befintliga avtal?
Den nya personuppgiftsförordningen från EU ställer högre krav på myndigheter och leverantörer vid
behandling av personuppgifter. Hur inverkar detta på nuvarande och framtida upphandling och hur ska
myndigheter och leverantörer behandla redan ingångna avtal som löper över maj 2018? Vi reder ut
frågeställningarna och vilka problem som kan uppstå, samt ger förslag till lösningar.
Caroline Olstedt Carlström, delägare och advokat och Angelo Skog, Jur. kand., Advokatfirman Lindahl
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SEMINARIESPÅR
STRATEGI & HÅLLBARHET
Optimala hållbarhetskrav på transporter

PostNord välkomnar kunder som vill bidra aktivt till en hållbar framtid men det kan vara svårt att balansera olika
ambitionsnivåer mot varandra. PostNords transporter bygger på samlastning av gods från många avsändare
men unika kundkrav kan få negativa effekter. Kan alltför höga krav få en negativ miljöpåverkan? Vilken kompetens behövs hos den upphandlande enheten? PostNord delar med sig av erfarenheter från offentlig och privat
upphandling.
Henrik Boding, miljöspecialist, PostNord

IOP - lagligt eller olagligt?

Allt fler kommuner och landsting vill ingå Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med ideella organisationer.
Innehållet i dessa IOP kan variera men handlar ofta om utförande av välfärdstjänster. En omtvistad fråga är om
IOP måste upphandlas eller om det faller utanför LOU.
Mathias Sylvan, upphandlingskonsult och jurist, Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahl

Våga tänka nytt när du ställer krav

Det är bra att våra kunder ställer krav. Vem skulle annars göra det? Men en del av svinnet hos livsmedelsgrossisten
uppstår som en konsekvens av kundkrav på tillgänglighet, hållbarhet och service. Martin & Servera berättar
om samarbetet med Halmstad kommun, som gav positiva effekter som minskat svinn, lägre kostnader för
kommunen och nöjda gäster i matsalen. Ett exempel som visar på vikten av dialog genom hela livsmedelskedjan.
Stefan Calrell, försäljningsdirektör offentlig marknad på Martin & Servera

Hur hållbar upphandling ger konkreta resultat

Hållbarhet i upphandlingsprocessen har varit ett mycket viktigt verktyg för att uppnå Stockholms läns
landstings miljöpolitiska målsättningar. I presentationen delas erfarenheter och konkreta exempel på hur
Stockholms läns landsting har uppnått effekt och resultat inom bland annat områdena kollektivtrafik,
transporter, IT, sjukvårdsmaterial och textil, både avseende miljömässig hållbarhet och ansvarsfulla
leverantörskedjor. Syfte, mål samt möjligheter och utmaningar kring pågående arbete med att ta fram
en strategisk plan för hållbar upphandling för landstinget kommer också att presenteras.
Charlotta Brask, hållbarhetschef, Stockholms läns landsting

Arbetsmiljö vid upphandling, ett sunt konkurrensmedel!

Hur kan arbetsmiljö bli ett konkurrensmedel? Genom att ta med arbetsmiljö vid upphandling kan vi skapa
förutsättningar för ett sundare och hållbarare arbetsliv och samtidigt bidra till att motverka osund konkurrens. Upphandlare (beställare) och leverantörer behöver bli bättre på att uppmärksamma arbetsmiljörisker vid
upphandling eftersom upphandlingsfrågan är en kritisk faktor för att förebygga osund konkurrens. Arbetsmiljöverkets undersökning visar att beställare som efterfrågar anbudsgivares arbetsmiljöpolicy och följer upp om
upphandlat företag utför arbetet enligt de policys som bifogats anbudet, är mer nöjda med anbudens kvalitet.
De anser också att det förekommer högre leveranssäkerhet med färre driftstörningar jämfört med de beställare
som inte efterfrågar företagens arbetsmiljöpolicy.
Viveca Wiberg, projektledare och Anna Sundén, jurist, Arbetsmiljöverket
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SEMINARIESPÅR
LEVERANTÖRSSPÅRET
En global aktör på en nationell upphandlingsmarknad – utmaningar och möjligheter?
Att som litet företag ta sig in i offentlig sektor är svårt, men vilka svårigheter finns det för stora företag? Vilka
typer av krav kan ofta vara hinder kontra möjligheter för oss som globala aktör för att delta i en upphandling?
Hållbar upphandling, i vilken takt bör detta ske för att marknaden skall hänga med? Funktionsupphandling
kontra detaljstyrd upphandling, för och nackdelar? Framtidens kontor, hur ser det ut?
Fredrik Kristiansson, Country leader & Public bid manager IKEA Svenska försäljnings AB

Nytänk krävs för att bromsa sjukskrivningarna!

Med en gemensam målbild, positiv inställning och starkt engagemang kan vi påverka vår situation. Utifrån
vetenskap och vår samlade erfarenhet har vi definierat tre hörnstenar; rörelse, variation och återhämtning som
viktiga ingredienser för att må bra på jobbet. Det handlar om produkter, men ännu mer om fokus på
människors arbetsförutsättningar, att optimera personalens hälsostatus och inspirera till beteendeförändringar.
Att skapa är en sund investering som gör personalen både effektivare och friskare.
Tomas Gustafson - OS-guldmedaljör och en av grundarna i Ergoff

UNCONFERENCE – WORKSHOP
Samarbeta och driv utveckling på marknaden

Hur kan offentliga verksamheteter samarbeta och driva utveckling på marknaden? Ett sätt är att skapa olika
typer av beställarnätverk där kommuner, landsting eller statliga myndigheter har likartade behov. Du får
möjlighet att bidra med tankar och idéer på behov som skulle behöva tillgodoses i dessa typer av nätverk.
Du får också ta del av och diskutera framgångsfaktorer, lärdomar och reflektioner från befintliga nätverk.
Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

Erfarenhetsutbyte om effektivisering av inköp med e-handel

Vi tror att ni som besöker upphandlingsdagarna har massor av kunskap kring hur offentligt sektor kan bli ännu
bättre att effektivisera och följa upp sina inköp med e-handel.
I vår workshop samlar vi all er kunskap och ger er möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor inom andra
organisationer. Hur kan e-handel bidra till effektivisering? Hur ser en bra uppföljning ut? Välkomna till ett
kreativt spår där vi utnyttjar varandras erfarenheter och idéer!
Sören Pedersen, projektledare, Ekonomistyrningsverket

Erfarenhet från uppföljningsarbetet med ramavtal – tips och råd!

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kommer likt tidigare år med workshops att dela med sig av sina
framgångsrika råd kring strukturerad förvaltning och uppföljning av ramavtal. Här ges du som upphandlare
möjlighet att ta del av nyheter, tips och råd gällande uppföljningsarbete.
Zofia Sola, enhetschef Ramavtalsförvaltningen, Klas Lindström, ramavtalsförvaltare, Sebastian Svartz,
ramavtalsförvaltare, hållbarhetsansvarig och jurist på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.
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I konferensbiljetten ingår seminarier, lunch
och fika samt branschmingel och bankett den
31 januari. Priserna är exklusive moms.

Boka din plats enkelt på upphandlingsdagarna.se
Betala med kontokort eller faktura.
OBS! Begränsat antal platser.

Datum & Tid

Plats för konferensen

Onsdag 31 januari kl. 8.30-18.00
Bankett: 18.30-24.00
Torsdag 1 februari kl. 8.30-16.30

Kontaktpersoner
Projektledare: Maria Tunebro
Tel: 08-506 650 32
maria.tunebro@easyfairs.com
Projektkoordinator: Isabel Diaz Sjöholm
Tel: 08-506 650 12
isabel.diazsjoholm@easyfairs.com
Utställaransvarig: Annika Karlsson
Tel: 08-506 650 53
annika.karlsson@easyfairs.com
Programansvarig: Jeanette Söderberg
Tel: 08-506 650 07
jeanette.soderberg@easyfairs.com

Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5
Kista, Stockholm
Tel: 08-506 650 00
www.kistamassan.se
Det är lätt att hitta till Kistamässan
Vi finns i direkt anslutning till E4, pendeltåg och
tunnelbana. Närheten till Arlanda och Bromma
flygplats skapar gynnsamma förutsättningar
även för långväga och internationella gäster.
• 9 km från Bromma flygplats
• 31 km från Arlanda flygplats
• 12 min med pendeltåg från Stockholms 		
Central till Helenelund
• 24 min med pendeltåg från Arlanda till
Helenelund
• 17 min med tunnelbana från T-Centralen
till Kista

OM ARTEXIS EASYFAIRS
Easyfairs är en del av Europas största mässarrangör Artexis Easyfairs Group och arrangerar varje år
ett 50-tal egna mässor i Sverige. Artexis driver två av landets modernaste mässanläggningar –
Kistamässan och Malmömässan.
Läs mer på www.artexiseasyfairs.com
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