
Det nya
UPPHANDLINGSLANDSKAPET

2017

Boosting the trans European trading

24-25 januari
Stockholmsmässan2017

Nya mål och ny lagstiftning

Ledarskapet som nyckel för goda offentliga affärer

banditer i dina korridorer?



Välkommen                          3 

Återblick                                4 

Sagt om                                 5

Höjdpunkter & måsten       6-7

Programöversikt                  8-9

Huvudprogram                          10-13

Parallella seminarier                 14-19 

Priser & information                   20-21

Partners                                        22-23 

Bankett                                         24

ARRANGÖR MEDIAPARTNER

PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:

INNEHÅLL



VI VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR UPPHANDLINGSDAGARNA 2017
Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl • Conny Callin, SKL Kommentus • Daniel Moius, Polismyndigheten • Emma Döös, 
Upphandlingsmyndigheten • Johan Almesjö, Inköp Gävleborg, samt Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund • Karin Peedu, Täby 
kommun • Marie  Forsberg, Utbildning.se • Mattias Nettarp,  Svensk Brand- och säkerhetscertifiering AB • Mattias Lundkvist, 
FindCourses PRO • Peder Blomberg, Senior rådgivare inom offentlig upphandling • Roger Himmelsköld, Sveriges Offentliga Inköpare 
• Peter Ljungbro, Hexanova Events • Sören Pedersen, Ekonomistyrningsverket • Urban Nilsson, Hexanova Events • Veronica 
Röös, Hexanova Events • Carl Ekeus, Skatteverket • Bo Höglander, Offentliga Affärer • Andreas Takacs, Silf, Sveriges inköps- och 
logistikförbund • Anna  Stark, Stöldskyddsföreningen • Gerd Carlsson, PostNord • Helena Sundén, Institutet Mot Mutor • Johan 
Aspnäs, PostNord • Johan Lundvall, Colligio • Klas Lindström, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet • Martin Jakobsson, Västra 
Götalandsregionen • Mathias Sylvan, Konsult • Henrik Svenonius, Stockholms stad • Anna Lipkin, Upphandlingsmyndigheten

EN GOD ANLEDNING ATT SES
Upphandlingslandskapet tycks vara i ständig förändring, 
men frågan är om och när de stora förändringarna 
verkligen sker? Ny lagstiftning baserad på EU´s direktiv 
är i skrivande stund tänkt att införas den första januari 
2017. Utgående från att detta slutligen sker har det ändå 
försenats kraftigt och först i slutet av november 2016 får 
vi veta hur och när det slutligen införs ny lagstiftning på 
upphandlingsområdet i Sverige.

Gott om förändringar på gång 
Oaktat hur det går och med viss hänsyn tagen till 
riksdagens kommande beslut har årets programråd 
tagit höjd för de större förändringar som påverkar såväl 
upphandlare och inköpare som leverantörer i och med 
förändrade regelverk, politiska strategier och den nya 
lagstiftning vi måste förhålla oss till. En nyhet för året är 
därför att representanter från EU finns på plats för att 
ge oss sin syn på hur Sverige bör agera inom ramen för 
vårt medlemskap och den handel som förväntas ske 
mellan länderna. Som alltid vill vi att du som besöker 
Upphandlingsdagarna skall få senaste nytt på flera 
områden från källor du kan lita på. Detta är inte minst viktigt 
nu när vi befinner oss i en mellanperiod och tolkningar av 
regelverk och kommande lagstiftning  kan vara lika yviga 
som de är många.  
 
En mötesplats i samhällets tjänst
I framtiden öppnas nya möjligheter för den som vill veta 
mera. En årlig mötesplats skall kunna erbjuda dig alla de 
redskap du behöver för att kunna utföra ditt arbete på 
ett inkluderande och för samhället värdeskapande sätt. 
På så vis bidrar vi alla till en positiv utveckling för såväl 
medborgare och myndigheter som näringsliv och svensk 
välfärd.

Inga goda affärer utan god ledning och styrning
I årets program har vi särskilt vurmat för dig som leder 
och utvecklar inköp och upphandlingsfunktionen. Du 
behöver inte enbart vara en kunnig upphandlare utan 
även en god ledare med fokus på att skapa en effektiv 
upphandlingsfunktion inom ramen för din organisation.
Ett särskilt programspår med fokus på ledning och 
organisationsfrågor är därför framtaget för dig.

Tillsammans skapar vi de goda affärerna
Vår devis från starten av Upphandlingsdagarna lever i 
högsta grad kvar, och kanske är behovet av branschens 
årliga mötesplats, där vi möts, inspireras och drar nytta av 
varandras kunskaper större än någonsin.

År 2016 blev ett rekordår med över 800 deltagare, ett 50-tal 
utställare och över 50 föreläsningar. Dagarna fick fortsatt 
höga betyg och utmaningen för oss som tagit fram årets 
program är naturligtvis större än någonsin. Vi har dock 
som alltid gjort vårt allra bästa för att du som deltagare 
skall åka från dagarna med nya kunskaper, ny energi och 
härliga minnen från dagarna. Det är så tanken om de goda 
affärerna förverkligas.
 
Som representant för årets programråd vill jag önska dig 
hjärtligt välkommen till oss.

Urban Nilsson, Programansvarig, Upphandlingsdagarna

Urban Nilsson

VÄLKOMMEN TILL UPPHANDLINGSDAGARNA
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Jag ångrar inte en sekund att jag började 
åka på Upphandlingsdagarna då jag 
lärt mig massor. Det har givit mig en 
möjlighet till att bygga nätverk och lära 
känna ett flertal trevliga människor som 
brinner för samma fråga som jag. 
 
Ulf Samuelsson, (S), Borås Stad

”Bra arena för kompetenshöjning” 

Det allra bästa med Upphandlingsdagarna 
för mig och mina medarbetare var de 
fantastiska nätverksmöjligheterna som 
uppstod. Vi väljer att delta på dagarna för att 
dels se på nya inköpsverktyg och dels för 
att uppdatera oss i aktuella ämnen som de 
kunniga föreläsarna föreläste i.

 
Erika Hellman, VD, HDAB

”Fantastiska nätverksmöjligheter”

Upphandlingsdagarna ger möjlighet att 
träffa andra kollegor och utöka nätverket. 
Det bästa med 2016 var just seminarierna 
och inriktningarna man hade att välja på. 

 
Stefan Kindeborg, tidigare 
Upphandlingschef,  
Nyköpings kommun

”Det bästa är seminarierna” 

Det var jättebra dagar med rätt 
målgrupp för oss. Intressanta seminarier 
med aktuella och bra diskussioner. 
 
Helena Sundén, Generalsekreterare, 
Institutet Mot Mutor

“Rätt målgrupp och aktuellt”

Jag tycker att dagarna håller hög kvalité 
med många intressanta föreläsningar. 
Möjligheten till att mingla och skaffa nya 
bekantskaper tycker jag är viktigt vid en 
sådan här tillställning och det fick jag under 
Upphandlingsdagarna 2016.  

Ann-Helene Claesson, 
Upphandlingsansvarig, Halmstads 
fastighets AB

”Hög kvalité, intressanta 
föreläsningar och nya bekanskaper” 

SAGT OM UPPHANDLINGSDAGARNA
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ERIK BLIX

ÅRETS MODERATOR

Erik Blix är flitigt anlitad som skicklig moderator och 
debattledare. Särskilt bra är han på att hantera tunga 
och komplicerade ämnen så att de blir intressanta 
och till och med underhållande. Eriks signum är 
att kunna lyssna på deltagarna, formulera sig i 
ögonblicket, följa upp med belysande frågor och 
därefter sammanfatta kunskapen på ett lättförståeligt 
sätt. Mångsidigheten är Erik Blix specialitet, han är 
bland annat känd från radioprogram som “P4 Extra”, 
“Public Service” och har varit programledare för TV-
programmet “Fångarna på fortet”.

BOOSTING THE TRANS 
EUROPEAN TRADING  

MÄKLERI FÖR MILJARDER –  
PÅ GOTT ELLER ONT? 

What are the future challenges for the public 
procurement within the EU? How should we 
function to increase trading across borders and 
how should the Swedish operators act? 
 
Nikita Stampa, Head of Unit, Innovative and 
e-procurement

Nyttjandet av konsultmäklare och mellanhänder ökar 
explosionsartat. Är det så att konsultmäklare fördyrar 
eller blir upphandlad vara/tjänst till och med billigare? 
Åsidosätter man lagstiftningen genom att använda sig 
av mellanhänder? Stärker eller ökar det konkurrensen? 
Panelen försöker klargöra vad som är vad när det gäller 
konsultmäklare och förmedlingstjänster. 
 
Roger Himmelsköld, Styrelseledamot, Sveriges 
Offentliga Inköpare, Ann Fryksdahl, Enhetschef, 
Enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket, 
Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus, Magnus 
Höij, VD, Svenska Teknik&Designföretagen, Mattias 
Lundkvist, Försäljningschef, Findcoures Pro, Ulrica 
Dyrke, Jurist, Konkurrens och offentlig upphandling, 
Företagarna, Mats Mårtensson, Grundare, KeyMan. 
Ulrika Sjöholm, Enheten för upphandlingsstöd, 
Upphandlingsmyndigheten

DEBATT

INTERNATIONELL UTBLICK

HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
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PANELSAMTAL: BANDITER I DINA KORRIDORER? 

- Så håller vi den organiserade brottsligheten borta från

Det kommer larmrapporter från ett flertal myndigheter, SÄPO och BRÅ 
rapporterar båda om missförhållanden, spionage och intrång i samband 
med offentliga upphandlingar. Med bland annat Södertäljehärvan i 
minnet frågar sig panelen hur vi skall agera för att undvika att hamna i 
brottslingarnas klor.  

Alf Johansson, Chefsåklagare, Riksenheten mot Korruption, Roger 
Svanborg, Kommunstrateg, Södertälje kommun, Ari Kouvonen, 
Näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen, Stefan Lundberg, 
Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten, Johanna Skinnari, Utredare, Brå, 
Representant, Säkerhetspolisen

KONSTEN ATT LEDA I STÄNDIG FÖRÄNDRING

Fredrik Reinfeldt har mer än 25 års erfarenhet av svensk, nordisk och 
internationell politik. Han var statsminister 2006-2014 och partiordförande 
i Moderaterna 2003-2015. Fredrik Reinfeldt förändrade och förnyade 
Moderaterna och skapade nya Moderaterna. Med utgångspunkt i 
förändrings- och förnyelsearbetet talar Fredrik om ledarskapets roll i en 
ständigt föränderlig omvärld. Hur påverkas vi av dessa förändringar, hur 
ska vi anpassa och förnya oss? Vad krävs av det offentliga ledarskapet i 
framtiden?

Fredrik Reinfeldt, Rådgivare och f.d. Statsminister

HÖJDPUNKTER & MÅSTEN

När man talar om den goda affären avses ofta fler perspektiv än det 
strikt ekonomiska. Den sociala dimensionen, kollektivavtalsliknande 

villkor, liksom frågan om vinster i välfärden tas ofta in i 
sammanhanget och somliga anser att den goda affären för 

skattebetalarna ibland uteblir. Var går gränsen? När blir den goda 
affären en dålig affär och vem skall betala notan? Beställaren, 

leverantören eller samhället? 

Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Stefan Holm, 
Almega, Shaniaz Hama Ali, Colligio, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, 

SKL Kommentus, Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl, 
Johan Höök, Välfärdsutredningen, Stefan Calrell, Martin & Servera, 

Anders Wijkman, Ordförande, Romklubben samt Ordförande, 
Upphandlingsutredningen 2013, Roba Ghadban, Chef social 

hållbarhet, Skanska

DEN GODA AFFÄREN – MEN FÖR VEM? DEBATT

offentlig upphandling 

7



    ÖVERSIKT TISDAG 24 JANUARI
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    ÖVERSIKT ONSDAG 25 JANUARI

PANELSAMTAL: Vad krävs för att axla de nya 
utmaningarna? SAL: K1/K2

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

LUNCH OCH FIKA BLAND UTSTÄLLARNA

13.40-14.10

OPEN HEARING: Vinnarnas bästa tips 
– Så lyckas du med upphandlingen 

SAL: K1/K2

14.20-14.50

Registrering och fika bland utställarna08.20-09.20

Moderatorn öppnar Upphandlingsdagarna 2017 
SAL: K1/K2

09.20-09.30

INTERNATIONELL UTBLICK:
Boosting the trans European trading. SAL: K1/K209.30-10.20

10.20-10.50

10.50-11.50

11.50-12.30

12.30-13.40

Har du verkligen koll på vad du köper in?  
SAL: K1/K2

Moderatorn avslutar dagen  
SAL:K1/K2

Mingel i utställningen

15.20-16.00

16.10-17.00

17.00 -17.10

17.10-18.00

Registrering & fika bland utställarna

Tredjeparts- 
certifiering - Att 
ställa krav på 

miljömärkning...
SAL: K1

Strukturerad 
förvaltning och 

uppföljning...Del 2 
SAL:K11

Framsynt 
 och effektivt 

 ledarskap 2.0... 
SAL: K16

Våga upphandla 
hållbart – Att lämna 
ett litet avtryck är 

stort. SAL: K21

Användbarhet 
- En del av 

utvärderingen.. 
SAL: K2

Nya regler om 
sociala tjänster 

och andra 
särskilda tjänster 

SAL: K1

Strukturerad 
förvaltning och 

uppföljning...Del 1 
SAL:K11

En
 inköpsavdelning i 

förändring
SAL: K16

Skattepolicy 
som en del av 
företagens... 

SAL: K21

Vinnaren av 
Handslaget 2015: 
Från hantverk till 

handslag. SAL: K2

DEBATT: Den goda affären – Men för vem? 
SAL: K1/K2

WORKSHOP: 
Din upphandling 

kan vara en 
säkerhetsrisk... 

SAL: K12

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER14.50-15.20

Bankett och prisutdelning av Handslaget 201619.00-01.00

INTERNATIONELL UTBLICK: 
Concession Contracts 

Regulations (LUK) SAL:K21

UNCONFERENCE:
Så genomför du en lyckad 

spendanalys. SAL: K12
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    ÖVERSIKT ONSDAG 25 JANUARI

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

LUNCH OCH FIKA BLAND UTSTÄLLARNA

13.40-14.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Registrering och fika bland utställarna08.30-09.00

Moderatorn hälsar välkommen 
SAL: K1/K209.00-09.05

Konsten att leda i ständig förändring 
SAL: K1/K209.05-09.50

09.50-10.30

10.30-11.00

11.00-11.40

11.50-12.30

12.30-13.40

14.20-14.50

Från ord till handling – 7 inriktningar ger klarhet i den 
nationella upphandlingsstrategin. SAL: K1 

14.50-15.20

15.20-15.50

16.00-16.30

Registrering & fika bland utställarna 

Upphandlingsdagarna 2017 avslutas 
SAL: K1

16.30-16.40

Värdeskapande, Hållbart  
& Framsynt

Ledning & Styrning

Kontroll & Uppföljning Unconference

PLENUM

PANELSAMTAL: Banditer i dina korridorer?  
SAL: K1/K2

DEBATT:
Mäkleri för miljarder – På gott eller 

ont? SAL: K1/K2

Executive Summary: 
Sammanfattning av de viktigaste 

lagändringarna. SAL: K21

Hemlig gäst! 
SAL: K1/K2

Den farliga
 offentliga affären

SAL: K1

Att ställa krav på
e-handel vid 
upphandling

SAL:K11

Hur leder du en 
inköpsorganisation 

mot förändring?
SAL: K16

Cirkulära 
affärsmodeller 
– Vägen till ett 

hållbart... SAL: K21

Ensam 
upphandlare–Den 
mångfacetterade 
dagen... SAL: K2

E-upphandling,  
ESPD och

leverantörs-
prövning. SAL: K1

Att äga eller hyra 
sina lokaler

SAL:K11

Så mäter du 
inköpsmognad

SAL: K16

Socialt  
ansvarstagande 
 – Hur vi skapar 
värde... SAL: K21

Dynamiska 
inköpssystem 

 – Så fungerar det 
SAL: K2 OPEN HEARING: 

Leverantörsforum 
- Möjligheternas 

marknad?
SAL: K12

Obligatoriska krav 
i upphandlingar 
och ny praxis... 

SAL: K1

Verksamhetsnytta 
genom 

kategoristyrning
SAL:K11

Att leda i en 
politiskt styrd 
organisation

SAL: K16

Samordnad 
varudistribution 

- Före, under och 
efter. SAL: K21

Tidig dialog för 
smartare inköp 

SAL: K2

Ramavtal – 
Innovativa 

avropsmodeller 
SAL: K12

Leverantörsspår

Upphandling som hantverk

Juridik & Den nya 
lagstiftningen 



TISDAG 24 JANUARI  FÖRMIDDAG

08.20 – 09.20

09.20 - 09.30

09.30 – 10.20 INTERNATIONELL UTBLICK: Boosting the trans European trading
What are the future challenges for the public procurement within the EU? How should we function to increase 
trading across borders and how should the Swedish operators act? Nikita Stampa, Head of Unit, Innovative 
and e-procurement

Registrering och fika bland utställarna

Moderator Erik Blix öppnar Upphandlingsdagarna 2017

10.20 – 10.50 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

10.50 – 11.50 DEBATT: Den goda affären – Men för vem?
När man talar om den goda affären avses ofta fler perspektiv än det strikt ekonomiska. Den sociala 
dimensionen, kollektivavtalsliknande villkor, liksom frågan om vinster i välfärden tas ofta in i sammanhanget 
och somliga anser att den goda affären för skattebetalarna ibland uteblir. Var går gränsen? När blir den 
goda affären en dålig affär och vem skall  betala notan? Beställaren, leverantören eller samhället? Inger 
Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Stefan Holm, Näringspolitiskexpert, Almega, Shaniaz 
Hama Ali, Upphandlingskonsult, Colligio, Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Johan 
Höök, Huvudsekreterare, Välfärdsutredningen, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Stefan 
Calrell, Försäljningschef, Martin & Servera, Anders Wijkman, Ordförande, Romklubben samt Ordförande, 
Upphandlingsutredningen 2013, Roba Ghadban, Chef social hållbarhet, Skanska

11.50 – 12.30 PANELSAMTAL: Vad krävs för att axla de nya utmaningarna?
Med utgångspunkt i Regeringens visioner och mål och den tidigare debatten ”Den goda affären – Men för 
vem?” har vi samlat delar av Sveriges toppskikt när det gäller det praktiska upphandlingsarbetet, för att svara 
på hur dessa utmaningar påverkar upphandlarens vardag. Har man förutsättningarna att hantera dagens 
utmaningar? Emma Breheim, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare, Johan Almesjö, Förbundsdirektör, 
Inköp Gävleborg, samt Ordförande, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund, Garbiella Lundin, Regionchef, 
Stockholms inköpscentral, Ellen Hausel Heldahl, Projektledare, Svenskt Näringsliv

Johan Almesjö
Inköp Gävleborg och Silf

Gabriella Lundin 
Stockholms inköpscentral

Helena Rosén Andersson 
Advokatfirman Lindahl

Ellen Hausel Heldahl 
Svenskt Näringsliv

Shaniaz Hama Ali 
Colligio
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TISDAG 24 JANUARI  EFTERMIDDAG

14.20 – 14.50 SEMINARIEPASS 

14.50 – 15.20

15.20 – 16.00

17.00 – 17.10 Moderator Erik Blix avslutar dagen

19.00 – 01.00 Bankett och prisutdelning

17.10 – 18.00 Mingel och erfarenhetsutbyte i utställningen

16.10 – 17.00 Har du verkligen koll på vad du köper in? 
Med utgångspunkt i succéboken ”Det är sant! - Det stod ju i tidningen” tar författaren Mattias Lundberg med 
dig på en intressant och inspirerande resa där nya metoder för att pröva trovärdigheten i säljarens påståenden 
om förträfflighet och dess fördelar framför andras produkter och tjänster ställs på hårda prov. Efter 
föreläsningen kommer du att ha kunskaper i hur du håller även de allra  ”trovärdigaste krängarna” stången. 
Mattias Lundberg, Leg.Psykolog och psykoterapeut, samt författare

OPEN HEARING: Vinnarnas bästa tips –  Så lyckas du med upphandlingen 
De som nomineras till Handslaget har utmärkt sig som särskilt kunniga, innovativa och framgångsrika på 
området. Man kan alltså redan nu betrakta de nominerade som vinnare. Missa inte chansen att dra nytta av 
den samlade erfarenheten från årets främsta upphandlare och inköpare.

12.30 – 13.40

15.20 – 16.00 INTERNATIONELL UTBLICK: Concession Contracts Regulations (LUK)
Listen to an expert in Concession Contracts Regulations and a success story from a country that has 
succeeded. Listen to the theories behind, the success factors and the challenges they have met. Cecilie 
Fanøe Petersen, PhD Researcher, Law Department, Copenhagen Business School, DK

13.40 – 14.10 SEMINARIEPASS 

Mattias Lundberg
Psykolog och Författare

Eva-Lotta Löwstedt Lundell 
SKL Kommentus

Stefan Holm 
Almega

Emma Breheim 
Sveriges Offentliga Inköpare

Roba Ghadban 
Skanska
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LUNCH - Kaffe i utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna



08.30 – 09.00

09.00 - 09.05

09.05 – 09.50 Konsten att leda i ständig förändring 
Fredrik Reinfeldt har mer än 25 års  erfarenhet av svensk, nordisk och internationell politik. Han var  
statsminister 2006-2014 och partiordförande i Moderaterna 2003-2015. Fredrik Reinfeldt förändrade 
och förnyade Moderaterna och skapade nya Moderaterna. Med utgångspunkt i förändrings- och 
förnyelsearbetet talar Fredrik om ledarskapets roll i en ständigt föränderlig omvärld. Hur påverkas vi av 
dessa förändringar, hur ska vi anpassa och förnya oss? Vad krävs av det offentliga ledarskapet i framtiden? 
Fredrik Reinfeldt, Rådgivare och f.d. Statsminister

Registrering och fika bland utställarna

Moderator Erik Blix startar upp dag två

09.50 – 10.30 PANELSAMTAL: Banditer i dina korridorer?  
- Så håller vi den organiserade brottsligheten borta från offentlig upphandling
Det kommer larmrapporter från ett flertal myndigheter, SÄPO och BRÅ rapporterar båda om missförhållanden, 
spionage och intrång i samband med offentliga upphandlingar. Med bland annat Södertäljehärvan i 
minnet frågar sig panelen hur vi skall agera för att undvika att hamna i brottslingarnas klor. Alf Johansson, 
Chefsåklagare, Riksenheten mot Korruption, Roger Svanborg, Kommunstrateg, Södertälje kommun, Ari 
Kouvonen, Näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen, Johanna Skinnari, Utredare, Brå, Stefan Lundberg, 
Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten, Representant, Säkerhetspolisen

10.30 – 11.00

ONSDAG 25 JANUARI  FÖRMIDDAG

11.00 – 11.40 DEBATT: Mäkleri för miljarder – På gott eller ont?
Nyttjandet av konsultmäklare och mellanhänder ökar explosionsartat. Är det så att konsultmäklare fördyrar 
eller blir upphandlad vara/tjänst till och med billigare? Åsidosätter man lagstiftningen genom att använda sig 
av mellanhänder? Stärker eller ökar det konkurrensen? Panelen försöker klargöra vad som är vad när det gäller 
konsultmäklare och förmedlingstjänster. Roger Himmelsköld, Styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare, 
Ann Fryksdahl, Enhetschef, Enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket, Åsa Edman, Chefsjurist, SKL 
Kommentus, Magnus Höij, VD, Svenska Teknik&Designföretagen, Mattias Lundkvist, Försäljningschef, Findcoures 
Pro, Ulrica Dyrke, Jurist, Konkurrens och offentlig upphandling, Mats Mårtensson, Grundare, KeyMan, Ulrika 
Sjöholm, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten

11.00 – 11.40 Executive Summary: Sammanfattning av de viktigaste lagändringarna
Under 2017 får vi ny upphandlingslagstiftning. Vi vill på ett lättfattligt vis ge dig en sammanfattning av 
de viktigaste förändringarna och hur de kommer att påverka din vardag. Eva-Maj Mühlenbock, Advokat, 
Advokatfirman Lindahl, Anders Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Fredrik Reinfeldt
Rådgivare, f.d. Statsminister

Roger Himmelsköld 
Sveriges Offentliga Inköpare

Eva-Maj Mülenbock 
Advokatfirman Lindahl

Åsa Edman 
SKL Kommentus

Magnus Höij 
Teknik&Designföretagen
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MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna



12.30 – 13.40

13.40 – 14.10 SEMINARIEPASS 

14.20 – 14.50 SEMINARIEPASS 

14.50 – 15.20

16.00 – 16.30 Från ord till handling – 7 inriktningar ger klarhet i den nationella upphandlingsstrategin 
Generaldirektör Inger Ek redogör för myndighetens nysläppta rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet 
och hur de upphandlande myndigheterna skall arbeta för att de sju målen i den nationella upphandlingsstrategin 
skall uppnås. Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

16.30 – 16.40 Moderator Erik Blix avslutar Upphandlingsdagarna 2017

15.20 – 15.50 SEMINARIEPASS 

ONSDAG 25 JANUARI  EFTERMIDDAG

11.50 – 12.30 Hemlig gäst!

Ann Fryksdahl
Konkurrensverket

Ari Kouvonen 
Almega Serviceföretagen

Inger Ek 
Upphandlingsmyndigheten

Alf Johansson 
Riksenheten mot Korruption

Anders Asplund 
Upphandlingsmyndigheten
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LUNCH - Kaffe i utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna



Dynamiska inköpssystem – Så fungerar det  
Dynamiska inköpssystem skall förenkla vardagen för både upphandlande myndigheter 
och leverantörer. Systemet skall i första hand användas för återkommande köp av varor 
och tjänster som är allmänt tillgängliga på marknaden. Systemen skall vara öppna och helt 
elektroniska. Erik Edström, Upphandlingsjurist, SKL Kommentus, Sara Wedholm, Statens 
Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Användbarhet – en del av utvärderingen i upphandling av administrativa system
Hur kan man utvärdera användbarhet vid upphandling av IT-stöd? Ta del av 
Ekonomistyrningsverkets metodik med exempel från upphandling av system för ekonomi, 
personal, inköp och upphandling. Vilka är riskerna och hur uppnår vi en så objektiv och 
rättvis jämförelse som möjligt? Hur viktas användbarheten som utvärderingskriterium 
i prissättningen? Åsa Fröding, Projektledare, Ekonomistyrningsverket, Clara Wadman, 
Utredare, Ekonomistyrningsverket

Tidig dialog för smartare inköp 
Genom tidig dialog kan du inhämta information som innebär att de krav som ställs i 
förfrågningsunderlaget inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden. Förfarandet 
ger en bättre förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller 
utveckla utifrån det specifika behovet. Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, 
Niklas Tideklev, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten

    SEMINARIESPÅR  VÄRDESKAPANDE, HÅLLBART & FRAMSYNT    SEMINARIESPÅR UPPHANDLING SOM HANTVERK
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Ensam upphandlare – den mångfacetterade dagen med många utmaningar 
Som ensam upphandlare förväntas man, förutom själva upphandlingarna, kunna lösa 
många problem och frågeställningar som finns ute i samhälle och verksamheter. Hur 
upphandlar du med begränsade resurser?  Vilka är de tio vanligaste frågorna man har 
som ensam upphandlare i en mindre kommun? Hur kan du som ensam upphandlare bäst 
möta utmaningarna och genom samarbete med andra i samma situation dra nytta av 
möjligheterna? Robert Aradszky, Upphandlingsstrateg, Svedala Kommun

Vinnaren av Handslaget 2015: Från hantverk till handslag 
Innovationsupphandlingen av bildstyrda hybridoperationssalar tilldelades Handslaget 
förra året. Upphandlingen genomfördes som konkurrenspräglad dialog, där man drev 
utvecklingen framåt och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kunde erbjudas en unik lösning 
som inte tidigare fanns på marknaden. Martin Jakobsson, Strategisk inköpare, Västra 
Götalandsregionen



    SEMINARIESPÅR  VÄRDESKAPANDE, HÅLLBART & FRAMSYNT

Skattepolicy som en del av företagens hållbarhetsarbete 
Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att uppmuntra företag till att utarbeta en 
skattepolicy och genom attitydpåverkan verka för att skattefrågor blir en del av företagens 
hållbarhetsarbete. Skatteverkets uppdragstagare berättar hur arbetet bedrivs och hur 
det kan påverka din organisation och dina leverantörer. Johan Falksäter, Kontorschef, 
Skatteverket

PRAKTIKFALL: Socialt ansvarstagande – Hur vi skapar värde i våra upphandlingar 
Upphandling kan användas för att skapa större social hållbarhet där en lokal inkluderande 
arbetsmarknad är en viktig del. Krav på socialt ansvarstagande ger möjligheter för 
integration på arbetsmarknaden. Vad har vi gjort i Helsingborg? När blev det rätt och när 
blev det fel? Vad har vi lärt oss? Hur vill vi gå framåt? Ett prestigelöst seminarium där vi vill 
möta er för ett samtal kring hur inköp och upphandling kan användas som ett medel för att 
nå våra politikers målsättningar. Camilla Alfredsson, CSR-samordnare, Helsingborgs stad, 
Magnus Nilvér, Matchare, Helsingborgs stad

PostNord och Kungsbacka Kommun berättar om vilka förberedelser, utmaningar och 
genomförandeplan som krävdes för både kommun och leverantör inför, under och efter 
upphandlingen. Kommunens förberedelser inför upphandlingen samt vilka krav som var 
viktigast att få tillgodosedda. PostNords förberedelse inför den kommande upphandlingen 
samt utmaningar att tillgodose kommunens viktigaste krav. Hur gick det – Genomförandet, 
vilka var med i projektet, hur lång tid tog det och blev det lyckat? Niclas Siljedahl, 
Kungsbacka Kommun, Mats Lundström, PostNord

PRAKTIKFALL: Samordnad varudistribution - Före, under och efter 
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Utvecklingen mot visionen om en cirkulär ekonomi som den snabbaste vägen till ett 
hållbart samhälle pågår i flera länder. En omställning mot en cirkulär ekonomi kräver dock 
nya affärsmodeller där såväl miljö som affärsnytta kan förenas.  Kan man som upphandlande 
myndighet använda sig av dessa och hur göra man? Birgitta Björk, Kontorschef, Upplands 
Väsby Kommun, samt Styrelseledamot, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

Cirkulära affärsmodeller – Vägen till ett hållbart samhälle?

Genom att ställa tydliga hållbarhetskrav och våga tänka annorlunda har Stockholms läns 
landsting infört helt nya material i sjukvården. Välkommen till ett seminarium där vi blandar 
teori med praktik och delar med oss av våra lärdomar från verkligheten om vad som 
krävs för att lyckas med hållbar upphandling över tid. Charlotta Brask, Hållbarhetschef, 
Stockholms läns landsting, Torgny Andersson, Grundare, Senstex, Karin Lindmark, 
Textilchef, Textilia, Anna Hallberg, Kommunikationschef, Textilia

Våga upphandla hållbart – att lämna ett litet avtryck är stort



Att leda i en politiskt styrd organisation 
Vilka förutsättningar behövs för samarbetet i politiskt styrda organisationer? Komplexa 
verksamheter med höga krav och högt tempo i ett nytt politiskt landskap ställer nya krav 
på samarbetet mellan chefer och politiker. Det kan inte bara bygga på personkemi, utan 
bör vara ett medvetet val där båda parter bidrar till att göra varandra bra och anstränger 
sig för att bygga tillit. Genom verktyg för samarbetet kan både politik och profession 
få goda förutsättningar att verka i medborgarnas tjänst. Hanna Broberg, Chefsstrateg, 
Akademikerförbundet SSR

Hur leder du en inköpsorganisation mot förändring?
Förändring av kultur, attityd, kompetens, ledarskap, uppföljning & styrning ingår i 
förändringprocesser. Hur förändrar man en organisation som traditionellt arbetat 
med praktisk upphandling till att arbeta med strategiskt inköp? Hur kan man använda 
traditionella metoder utan att tappa fokus på hela inköpsprocessen? Anders Kron, Konsult 
och VD, Convendor AB

Så mäter du inköpsmognad   
- Utveckla din färdplan för ständiga förbättringar med hjälp av inköpsmognad 
Nu finns en metod för att mäta och arbeta med din organisations inköpsmognad. 
Metoden hjälper dig identifiera nu-läge, bör-läge och vägen dit, samt att prioritera bland 
förbättringsaktiviteterna. Ta del av erfarenheter från en upphandlande myndighet och hur 
du använder metoden inom din organisation. Andreas Takacs, Avdelningschef Business 
Content, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

SEMINARIESPÅR LEDNING & STYRNING

PRAKTIKFALL: En  inköpsavdelning i förändring
Inköpsdirektör Louise Strand berättar om Region Skånes omorganisation och förändrade 
arbetssätt. Vad var syftet? Hur gick förändringsprocessen till? Vilka roller finns i den 
nya organisationen? Hur involveras verksamheten i inköpsarbetet?  Louise Strand, 
Inköpsdirektör, Region Skåne
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Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – på vetenskaplig grund 
Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt 
och effektivt de styrs och leds. Med vetenskapliga metoder kan man snabbt och med 
begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur de personella resurserna tas 
tillvara och vad som borde förbättras. Ulf Lindberg, VD, Enhancer



PRAKTIKFALL: Verksamhetsnytta genom kategoristyrning 
Polismyndigheten har påbörjat ett gediget arbete för att utveckla sin verksamhet för att 
möta framtidens krav och utmaningar på inköpsområdet. Rätt implementerat och infört, kan 
kategoristyrning sätta fokus på den goda affären och ökad verksamhetsnytta. Så organiserar 
du dig för strukturerat och proaktivt inköpsarbete. Eva Fredriksson, Polisintendent, Chef 
utrustningsgruppen, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten, Fredrik Lundgren, 
Chef inköpsstyrning, Ekonomiavdelningen, Polismyndigheten
 

SEMINARIESPÅR KONTROLL & UPPFÖLJNING
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Strukturerad förvaltning och uppföljning av ramavtal och leverantörer – del 2
Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet ingår och förvaltar både stora och många 
ramavtal, den stora mängden kräver ett strukturerat uppföljningsarbete. Som fortsättning på 
2016 års workshop ger vi dig nu möjligheten att utvecklas på området genom att ta del av 
praktiska exempel, nyheter och tips till ditt framtida kontroll- och uppföljningsarbete. Zofia 
Sola, Sebastian Svartz och Klas Lindström, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Strukturerad förvaltning och uppföljning av ramavtal och leverantörer – del 1
Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet ingår och förvaltar både stora och många 
ramavtal, den stora mängden kräver ett strukturerat uppföljningsarbete. Som fortsättning på 
2016 års workshop ger vi dig nu möjligheten att utvecklas på området genom att ta del av 
praktiska exempel, nyheter och tips till ditt framtida kontroll- och uppföljningsarbete. Zofia 
Sola, Sebastian Svartz och Klas Lindström, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

SFTI har tagit fram en handledning för krav på e-handel vid upphandling av varor och 
tjänster. Kerstin Wiss Holmdal från SKL berättar om handledningen och de exempel på 
e-handelskrav som handledningen innehåller. Ulla Karin Josefsson från Kammarkollegiet 
visar hur handledningen tillämpas för Statens inköpscentrals upphandlingar. Kerstin Wiss 
Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Ulla Karin Josefsson, 
Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Att ställa krav på e-handel vid upphandling

Vi presenterar ett nytt sätt att fatta de bästa ekonomiska besluten när det gäller 
lokalförsörjning. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, har tillsammans med sina 
kollegor vid KTH tagit fram en oberoende kalkyleringsmodell för att beräkna lokalkostnader 
för offentlig sektor. För vad är det mest ekonomiska, att bygga permanent eller att hyra en 
byggnad? Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi, KTH

Att äga eller hyra sina lokaler



Den farliga offentliga affären 
Vid en offentlig upphandling finns flera faktorer som riskerar att göra affären mer 
komplicerad än andra. Här får du en övergripande introduktion till några av de många 
varningsklockor som kringgärdar affären. Förstå dig på fallgroparna och ta del av tipsen som 
hjälper dig och din verksamhet att istället navigera mot en laglig och kommersiellt god och 
hållbar affär. Olof Hallberg, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Johanna Näslund, Advokat, 
Advokatfirman Lindahl

E-upphandling, ESPD och leverantörsprövning 
Genom de nya reglerna blir det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att acceptera 
en egenförsäkran av leverantören som preliminärt bevis för att leverantören inte ska 
uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven. Men hur används detta dokument och vilka 
förändringar i övrigt sker av reglerna om prövningen av leverantörer?  Henrik Grönberg, 
Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten, Kerstin Wiss Holmdahl, 
Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Obligatoriska krav i upphandlingar och ny praxis – Vilka krav får och får inte ställas? 
Vissa krav är nödvändiga att ställa i upphandlingsfasen, men de flesta krav kan ställas 
först i avtalsfasen. Under seminariet diskuterar vi vilka krav som är lämpliga att ställa i 
upphandlingsfasen och som bör göras obligatoriska – och vilka krav som är lämpliga att 
ställa först i avtalsfasen och därför inte göras obligatoriska i upphandlingsfasen. Vi redovisar 
också exempel på krav som riskerar att vara oproportionerliga och olikbehandlande och 
därför inte bör göras till obligatoriska villkor i upphandlingsfasen. Henrik Seeliger, Advokat, 
Advokatfirman Lindahl, Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster 
Regler om s.k. B-tjänster slopas genom 2017 års upphandlingslagar. I stället ska alla 
typer av tjänster regleras som nuvarande A-tjänster. Kontrakt över EU:s tröskelvärden ska 
upphandlas enligt EU-direktivstyrda regler och kontrakt under de värdena ska upphandlas 
enligt svenska regler. För sociala tjänster och andra särskilda tjänster gäller emellertid 
särskilda regler. Vi redovisar vilka tjänster som regleras av svenska upphandlingsregler och 
vilka tjänster som är undantagna från upphandlingsskyldighet. Catharina Piper, Advokat, 
Advokatfirman Lindahl

Tredjepartscertifiering – Att ställa krav på miljömärkning samt på produkter och 
tjänster inom brand- och säkerhetsområdet 
Nu blir det enklare att ställa miljökrav genom förrefererade standarder och miljömärkningar. 
Hur kan man använda miljömärkningen enligt den nya upphandlingslagstiftningen och vilka 
utmaningar finns? Vad är ett ackrediterat certifieringsorgan? Varför tredjepartscertifiering 
inom brand-och säkerhetsområdet? Hur hjälper tredjepartscertifiering inom brand- och 
säkerhet offentlig sektor? Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus. Mattias 
Nettarp, Marknadschef, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

    SEMINARIESPÅR JURIDIK & DEN NYA LAGSTIFTNINGEN
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    SEMINARIESPÅR LEVERANTÖRSSPÅR

WORKSHOP: Så genomför du en lyckad spendanalys 
Spendanalys skiljer sig från det traditionella ekonomiperspektivet genom att genomlysa hela 
verksamhetens organisation och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett verksamhetsgren 
eller kostnadsställe. Fakta som tidigare varit dolda kommer till kännedom. Men hur gör man? 
Andreas Takacs, Avdelningschef Business Content, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

OPEN HEARING: Leverantörsforum – Möjligheternas marknad? 
Öppnar sig nya möjligheter för de privata företagen på den offentliga marknaden 
tack vare den nya upphandlingslagstiftningen?  Är SME-företagen framtidens vinnare 
och hur gör man offentliga affärer utan att behöva vinna en upphandling? Konkreta 
exempel på SME-företagens marknad kryddat med unik affärsstatistik framtagen bara 
för Upphandlingsdagarna. Ställ frågor till expertpanelen, där insikter och konkreta 
tips för att göra affärer med offentlig sektor varvas med statisk och fakta. Birgitta 
Laurent, Upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv. Henrik Karlsson, 
Styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare, samt tillträdande Direktör, Inköp- och 
upphandlingsförvaltningen, Göteborgs stad. Fredrik Tamm, Grundare och VD, DoubleCheck, 
Anna Lipkin, Upphandlingsexpert, Upphandlingsmyndigheten

SEMINARIESPÅR UNCONFERENCE
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WORKSHOP: Din upphandling kan vara en säkerhetsrisk - Hur kan du skydda din 
verksamhet? 
Den gemensamma säkerheten i samhället bygger på att de enskilda organisationerna kan skydda 
sin verksamhet och dess informationshantering från avbrott och obehörigt intrång.Samtidigt som 
hotbilden ökar har svenska myndigheter, landsting och kommuner krav på sig att vara effektiva 
och sparsamma. Ofta låter man en extern leverantör utföra stora delar av verksamhetsuppdraget, 
såsom it-drift- och underhåll, bevakning eller lokalvård.Säkerhetspolisens erfarenhet är 
att myndigheter vid offentliga upphandlingar ofta glömmer säkerhetsperspektivet vid sin 
kravställning på leverantörerna, vilket kan innebära att skyddsvärd information eller verksamhet 
står oskyddad. Denna workshop ger dig inblick i risk och hotbilden samt nödvändiga tips kring 
säkerhetsskyddad upphandling (SUA) och möjlighet att diskutera hur skyddsvärd verksamhet ska 
hanteras inom ramen för upphandlingsprocessen.  Ylva Söderlund, Enheten för säkerhetsskydd, 
Säkerhetspolisen, Representant, Enheten för taktisk analys, Säkerhetspolisen

Ramavtal – Innovativa avropsmodeller 
Kommersiellt hållbara ramavtal förutsätter att avroparen kan göra ett avrop som är anpassat 
efter behoven i det enskilda fallet. Det förutsätter i sin tur att avropsmodellen är utformad så att 
individuellt anpassade avrop kan göras. Vi redovisar exempel på innovativa avropsmodeller och 
hur du kan tillämpa dem. Annika Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl



PRISER & INFORMATION  

PLATS OCH TID
Upphandlingsdagarna 2017 arrangeras på: Stockholmsmässan, 
Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö.

Tisdag 24 januari kl. 08.20 - 18.00  

Registreringen öppnar kl. 08.20

Onsdag 25 januari kl. 08.30- 16.30  
Registreringen öppnar kl. 08.30 
 
Banketten på tisdag öppnar kl. 19.00 för anmälda 

BOENDE

Scandic Talk 
Mässvägen 2, 125 80, Älvsjö,  
0 km till Stockholmsmässan 
Ange rabattkod ”826HEXA” och få 8% i rabatt.

Best Western Royal Star
Mässvägen 1, 125 30, Älvsjö, 
0,2 km till Stockholmsmässan 

Connect Hotel Stockholm 
Götalandsvägen 218, 125 44, Älvsjö, 
0,4 km till Stockholmsmässan

Rekommenderade hotell i 
närheten av Stockholmsmässan: 

TRANSPORT
Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö 
Station, som är Stockholmsmässans närmsta 
granne. På tio minuter tar pendeltåget dig från 
Stockholm Central till Stockholmsmässan. 
Snabbt och miljövänligt.  
 
För dig som kommer med bil kör du enklast 
via E4/E20 och följer skyltar mot Mässan/
Älvsjö.

KOM I GOD TID! Köer kan uppstå vid registreringen.
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PRIS
Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med 
seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom ingår 
banketten med underhållning och prisutdelning av Handslaget 
2016, priset för årets bästa upphandling.

GRUPPRABATT
Boka 6 deltagare, 1 deltar kostnadsfritt. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter utan gäller vid 
ordinarie pris.

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

SMART BIRD EARLY BIRD JUST A BIRD

ERBJUDANDEN

5700KR 6300KR 6900KR

BÅDA DAGARNA: 5700 KR / 6300 KR / 6900 KR 
 
EN DAG, TISDAG: 4500 KR 
 
EN DAG, ONSDAG: 3900 KR  (exklusive bankett)

Du som blivit inbjuden av någon av våra partners erhåller en rabattkod som ger dig 1200 kronor i rabatt. För att ta del av 
partnerrabatten anger du koden i rutan ”Eventuell rabattkod” vid anmälan. Partnerrabatten går inte att kombinera med 
andra rabatter.

PARTNERRABATT

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRAM TILL 31/10 2016

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 1/11 2016  FRAM TILL 30/11 2016

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 1/12 2016

PRISER & INFORMATION  
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    PARTNERS 2017    PARTNERS 2017

Colligio
Colligio är en ledande konsult och samarbetspartner inom offentlig upphandling. Med över 300 genomförda 
upphandlingsuppdrag under 2015 har bolaget en position som en av de 10 största upphandlarna för offentlig 
sektor. Med vår långa erfarenhet och stora kompetens kan man känna trygghet i upphandlingen.

Advokatfirman Lindahl
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 kapacitet 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.

Silf, investerar i din framtid 
Är du redo att ta tempen på den egna organisationens mognad inom inköp och upphandling? Silf 
tillhandahåller ett fritt verktyg som ger dig en bild av nuläge, börläge och vägen mot uppsatta mål.
Silf är Sveriges ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och  
juridik. Kurser och  utbildningsprogram knyts samman och ger dig alla de verktyg du behöver för att verka 
inom inköp i Sverige och på den globala arenan.

Offentliga Affärer
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en 
tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare 
och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om 
områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn.

Skatteverket
Skatteverket bekämpar ekonomisk brottslighet på flera sätt, genom att både förebygga och kontrollera. 
Svartarbete 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.

PostNord
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. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 miljarder SEK och 38 000 medarbetare. 
Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

KeyMan
Slipp stelbenta ramavtal och få tillgång till hela konsultmarknaden! KeyMan har lång erfarenhet av att förse 
offentlig sektor med enskilda specialister eller ta helhetsansvar för hela konsultinköpsprocessen via vårt MSP-
koncept. Vår mission är att vi ska vara marknadens bästa konsultmäklare!22
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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 
leverans – 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.

Parmaco
Parmaco producerar och hyr ut riktiga förskolor och skolor, vårdhem och kontor som anpassas efter 
mångsidiga behov, och som du använder den tid du behöver. Vi hyr ut dynamiska byggnader. Att hyra en 
dynamisk byggnad är en utmärkt lösning när investering i en permanent byggnad känns som ett för stort 
beslut och en barack inte känns som en bra idé.
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Ekonomistyrningsverket (ESV)
ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är 
en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet, med regeringens och riksdagens uppdrag 
att se till att svenska myndigheter använder våra offentliga medel så effektivt som möjligt. ESV upphandlar 
statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster, och tillhandahåller ramavtal för ekonomi-, 
beslutsstöds-, inköps- och personalsystem, samt för oberoende konsulttjänster. ESV är en av medlemmarna i 
den europeiska organisationen OPENPEPPOL. Vi är dessutom en av de PEPPOL-myndigheter som har ansvar 
för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd åt företag som önskar bli aktörer i PEPPOL.

Utbildning.se
Utbildning.se är en söktjänst för vidareutbildning där vi samlat närmare 8 000 kurser från cirka 300 olika 
utbildningsarrangörer. Här finns både kortare och längre utbildningar över hela landet och inom de flesta 
branscher och områden. Vår målsättning är att alla yrkesverksamma personer via oss enkelt ska kunna söka, 
hitta och jämföra olika utbildningsalternativ. Vi hjälper utbildningsföretag att marknadsföra sina utbildningar och 
yrkesverksamma att hitta den utbildning som matchar deras behov. Vår tjänst används idag av de flesta företag i 
Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor.

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 
kommuner, 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.

Textilia 
Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna 
kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och 
levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att 
känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet.



A Night of Magic
UPPHANDLINGSDAGARNA PRESENTS

Are you ready to
 join the show?

TUESDAY JANUARY 24 TH 
SEVEN O’CLOCK EVENING 

AT K-MÄRKT, LINNÉGATAN 87

Prepare yourself for a night full of magic and spectacular performances


