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VÄLKOMMEN TILL               MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Urban Nilsson, Programansvarig Mötesplats Offentliga Affärer

VI VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER 2022

Urban Nilsson, Hexanova, Helena Rosén Andersson, Högsta förvaltningsdomstolen, Eva-Maj Muhlenbock, Advokatfirman Cirio. Catharina Piper, 

Advokatfirman Moll Wendén. Charlotte Murray, Adda AffärsConcept. Fredrik Kristiansson, Mercell. Bo Höglander, Tidningen Offentliga Affärer. Laurence 

Brännström, Polisen. Michael Kazmierczak, Gästrike återvinnare. Olof Hallberg, Advokatfirman Cirio. Gustaf Strand, Moll Wendén. Roger Himmelsköld, SOI. 

Ragnar Lindholm, Primona. Ola Kroon, HBV. Anders Asplund, Upphandlingsmyndigheten. Adina Samuelsson, Hexanova. Lars-Göran Fröjd, Hexanova.

Kristian Slättberg, Hexanova. Dick Hellströmer, 3stepIT. Philip Österlund, Aff Forum. Caroline Johannesson, E-avrop. John Hane, Foyen. Ann germland, 

Foyen. Johanna Hellström, Foyen. Johan Lundvall, Colligio. Magnus Johansson, Företagarna. Zofia Sola, Kammarkollegiet. Ulrica Dyrke, Almega. 

Fredrik Tamm, Public Insight. Iqbal Musaji, Göteborgs stad. Jonna Östlind, Mölndals stad. Beatrice de Maré Peterson, Hexanova. Daniel Wendelsson, 

Advokatfirman Vinge. Hannes Dernehl, VD, Tendium.

Vi går nu in i en ny era av offentliga inköp, upphandling och 

allt som har med samhällsdrivna offentliga affärer att göra.

En uppdaterad lagstiftning är på plats och medan vi precis 

har lämnat en allvarlig samhällskris och sprungit rakt in i ett 

krig i vår direkta närhet, är det ”bussiness as usual” som gäller 

för alla som berörs av de offentliga affärerna och på toppen 

av detta är vi mitt inne i ett valår.

Detta kan förstås vara utmanande för många, inte minst ökar 

behovet av att säkerställa samhällsdriften framåt oavsett vad 

som händer i vår omvärld.

Ny lagstiftning som förenklar är bra, men behövs mer? 

I en nyligen gjord forskningsrapport har det framkommit att 

affärsmässigheten ibland står i konflikt med ett allt snårigare 

regelverk. Vad behövs då? För oss i det 25 personer starka 

programrådet är det självklart att upphandlingsskrået 

behöver lyssnas på, politikerna behöver bli bättre på lyssna 

in de som arbetar inom området helt enkelt, därför tänker vi 

bidra i detta i årets program.

Behovet av rätt kunskaper och uppdaterad information är av 

flera skäl större än någonsin förr, och all snabb förändring 

sammantaget påverkar våra samlade offentliga affärer och 

de som skall utföra dem, såväl på beställarsidan som på 

leverantörssidan.

Välkommen till Mötesplats Offentliga 
Affärer och Anbudsmässan
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Därför har vi lagt lite extra kraft på att lyssna in vad just du vill 

ha i årets program, och därför finns nu även anbudsmässan 

där syftet är att förbättra möjligheterna för dialog mellan såväl 

beställarsidan som leverantörssidan och slutanvändarna. 

Endast om vi lyssnar på varandra och tillsammans vill utveckla 

landets offentliga affärer kommer vi att lyckas i slutändan.

Vi är smått stolta att kunna bjuda in dig till en konferens och 

mötesplats som du aldrig sett den förut.

Nya tider och nya utmaningar 

kräver en ännu vassare mötesplats

och vi hoppas att du skall finna

mycket som intresserar dig 

och att vi ses på plats i Nacka 

den 7-8 september, 

bara någon dag före valet.

Återigen,

Hjärtligt välkommen!

INNEHÅLL
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ÅRETS MODERATOR - BRITT-MARIE MATTSON
Britt-Marie Mattsson är en prisbelönt svensk journalist
och författare. Hon har en fil kand i ekonomisk historia
och arbetar sedan många år på Göteborgs-Posten. Hon har
varit utrikeschef men jobbar idag som förstereporter på
utrikesavdelningen. Hon har bl a bevakat elva amerikanska
presidentval och gjort otaliga reportageresor till exempelvis
Indien, Nord-Korea, Tibet och Kambodja. Hon har intervjuat en
rad ledare världen över, bland annat Dalai Lama. Just nu är
hon aktuell med Kvinnorna byggde välfärden.

ÖNSKEPANELEN: FORMALIAKRAV VS. AFFÄRSMÄSSIGHET

HÖJDPUNKTER & MÅSTEN UR PROGRAMMET

- Vart är de goda offentliga affärerna egentligen på väg och hur vill vi själva ha det i framtiden?

LOU tillkom i syfte att stävja korruption, nepotism och därmed fördyrade offentliga inköp där kvaliteten i välfärden 
och erbjudandet till medborgarna riskerade att underordnas i girighetens namn. Vidare bygger LOU på strikt 
likabehandling av leverantörer i tanke att konkurrensen som sådan skapar den goda affären. I grunden är syftet 
gott, men det finns tendenser menar vissa att dessa krav drivs för långt och att upphandlingar i för hög grad 
präglas av att formaliakrav prickas av som kontroll av att den upphandlande myndigheten gjort rätt samt att 
affärsmässigheten kommer i skymundan i en alltmer ”juridifierad” inköpsprocess. Vidare kommer politiskt drivna 
krav som ibland kan upplevas fördyrande och gå stick i stäv med affärsmässigheten.

Lyssna och var själv delaktig i en spännande paneldiskussion baserad på forskningsrapporten om bristande 
affärsmässighet i den offentliga upphandlingen. Panelen inleds med en kortare sammanfattning av de viktigaste 
punkterna i rapporten. Därefter tar ”Önskepanelen” vid och tillsammans med dig ges de möjlighet att få ut sina 
åsikter direkt till hela publiken, våra inbjudna politiker samt inbjuden press i syfte att i grunden debattera frågorna 
och själva påverka inriktningen framåt.
 
Över tid har lagstiftning och regelverk tillkommit, förändrats och vuxit. Är fler förenklingar nödvändiga? 
Motverkar regelverket målet? Om så fallet - i vilka delar och vad skulle behöva förändras? Vilka är de viktigaste 
förändringarna du själv vill se i framtiden?

Medverkande i panelen: Sofia Lundberg, Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
John Hane, Foyen advokatbyrå. Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. Ulrica Dyrke, 
Upphandlingsexpert, Almega. Martin Kruse, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare. Jonna Östlind, 
Upphandlingschef och vinnare av Handslaget 2021, Mölndals stad.

Foto: Erik Fägerwall



DE OFFENTLIGA FINANSERNA OCH 
VÄLFÄRDEN I EN OROLIG TID

De offentliga finanserna är viktiga 
för att klara välfärdens utmaningar 
framåt.
 
Hur ser den ekonomiska 

verkligheten ut efter Corona-
pandemi och med krig i vår närhet. 

Hur ser prognoserna ut för framtiden? 

Geopolitiken, inköpschefsindex och de 
rådande finansiella trenderna presenteras av 
Olof Manner med över 30 års erfarenhet av 
finansmarknaden.

Olof Manner, Senior Advisor och f.d. analyschef, 
Swedbank
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Träffa upphandlingsspanarna! Spanarna har under konferensen haft i uppdrag att ta reda på vad som 
egentligen bubblar mest. Vad surrar i korridorerna just nu, innan och efter? 

UPPHANDLINGSSPANARNA

Erik tar med Las Vegas till dig! En 
spännande inblick i vår vilja att tro och 
i betydelsen av att visa lyhördhet 
och respekt i allt påverkansarbete. 
Praktiska övningar blandas med 
goda exempel på hur du med enkla 
knep kan optimera såväl dina egna 
som dina medarbetares prestationer.

Erik Olkiewicz, Lärare i hypnos

HUR LÄTTMANIPULERAD ÄR DU?

HÖJDPUNKTER & MÅSTEN UR PROGRAMMET

HETA DOMSTOLSNYHETER!

Under seminariet redovisas den 
senaste rättspraxisen från Högsta 
förvaltningsdomstolen, Högsta 
domstolen och EU-domstolen med 
kommentarer om den praktiska 
innebörden av denna praxis.

Helena Rosén Andersson, Counsel, 
Advokatfirman Vinge.

Trerätters middag, prisutdelning och 
underhållning av högsta klass!

På scen: Linda Bengtzing, Andreas Ferronato
och många fler!

MISSA INTE ÅRETS BANKETT!

SÅ SKAPAR DU FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS MED DINA AMBITIONER OCH MÅL
Aron Anderson är professionell äventyrare och uppskattad inspiratör och föreläsare. Han har antagit utmaningar som de flesta inte ens skulle 
drömma om. Och genomfört äventyr som kräver en exceptionell styrka, både fysiskt och mentalt. Hans fantastiska bedrifter inspirerar andra 
att inse sina möjligheter – oavsett svårigheter. Aron delar med sig av sina bästa tips för att nå dina ambitioner och mål!

Aron Anderson, Äventyrare och inspiratör.



08.00 – 08.40

08.40 – 08.50

08.50 – 09.10

REGISTRERING OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

ÅRETS MODERATOR BRITT-MARIE MATTSSON ÖPPNAR MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER 

Anders Asplund Inger Ek Niklaz Kling6 Sofia Lundberg

ONSDAG 7 SEPTEMBER FÖRMIDDAG

AFFÄRSMÄSSIGHET VID OFFENTLIGA AFFÄRER - ÄR DET SUNDA FÖRNUFTET SATT UR SPEL?
Ta del av det viktigaste från forskarnas rapport om affärsmässighet vid offentliga upphandlingar.
Sofia Lundberg, Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet

10.20 - 10.50 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika och mingel i utställningen

PANELSAMTAL: HUR UPPHANDLAR VI I ETT OSÄKERT SAMHÄLLSLÄGE?
Frihandel och fri rörlighet för varor och tjänster har rätt länge tagits för given. Vi lever nu i en förändrad 
omvärld. Rysslands invasion av Ukraina har väsentlig försämrat säkerhetsläget i Europa med flyktingkris 
och ekonomiska sanktioner som följd. Ett ökat säkerhetsmedvetande kommer även att krävas i vår egen 
varu- och tjänsteförsörjning. Dessutom finns tendenser till ökad protektionism i vissa länder och EU överväger 
därför förordningar som bland annat kan innebära att företag från dessa länder ska uteslutas från att delta i 
upphandlingar. 

I en kris där säkerhet behöver prioriteras blir konsekvensen minskad fri handel av varor och tjänster.Vad behöver 
egentligen du som upphandlare tänka på och hur bör du agera?
Medverkande i panelen: Anders Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten. Niklaz Kling, Senior Advisor, 
MSB. Roger Himmelsköld , Upphandlingschef samt Styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare. 
Eva-Maj Mühlenbock, Advokat/Partner, Cirio Advokatbyrå. Anja Clausin, Affärsdirektör och 
Verksamhetsområdeschef Marknad och Inköp, FMV.

10.50 - 11.30

John Hane

ÖNSKEPANELEN: FORMALIAKRAV VS AFFÄRSMÄSSIGHET
- Vart är de goda offentliga affärerna egentligen på väg och hur vill vi själva ha det i framtiden?
Lyssna och var själv delaktig i en spännande paneldiskussion baserad på forskningsrapporten om bristande 
affärsmässighet i den offentliga upphandlingen. Panelen inleds med en kortare sammanfattning av de viktigaste 
punkterna i rapporten sedan tar ”Önskepanelen” vid och tillsammans med dig ges de möjlighet att få ut sina 
åsikter direkt till hela publiken, våra inbjudna politiker samt inbjuden press i syfte att i grunden debattera 
frågorna och själva påverka inriktningen framåt.
Medverkande i panelen: Sofia Lundberg, Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. John Hane, Foyen advokatbyrå. Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. Ulrica 
Dyrke, Upphandlingsexpert, Almega. Martin Kruse, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare. Jonna Östlind, 
Upphandlingschef och vinnare av Handslaget 2021, Mölndals stad. Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka 
kommun.

10.00 – 10.20 STADSDIREKTÖRENS KOMMENTARER PÅ PANELENS FÖRSLAG SAMT VÄLKOMNANDE
Victor Kilén, Statsdirektör, Nacka kommun.

09.10 - 10.00

Mia Törnblom Martin Kruse



PARALLELLA SEMINARIER 1-6 + ANBUDSSCENEN (INFO PÅ SIDA 10-23)

15.10 - 15.40

19.30 – SENT BANKETT OCH PRISUTDELNING

17.15 – 18.00 MINGEL OCH ERFARENHETSUTBYTE I UTSTÄLLNINGEN

16.10 – 17.10

14.40 – 15.10

13.20 – 13.50

HUR LÄTTMANIPULERAD ÄR DU? - HYPNOSSHOW MED FÖRLAGA I LAS VEGAS
Erik Olkiewicz, Lärare i hypnos

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika och mingel i utställningen

Daniel Melin Ulrica Dyrke David FrydlingerAnna Lipkin 7

ONSDAG 7 SEPTEMBER EFTERMIDDAG

15.40 – 16.10 PANELSAMTAL: UPPHANDLING AV MOLNTJÄNSTER - VÄGEN FRAMÅT - HUR SKA VI GÖRA I 
PRAKTIKEN?
Vad händer, vad har hänt det senaste och vad kan vi förvänta oss framöver? Offentlig sektor kan redan 
idag upphandla och använda publika molntjänster men betyder den kommande överenskommelsen för 
dataöverföringar mellan USA och EU att det kommer att vara helt fritt fram? Vi diskuterar olika alternativ och 
hur man praktiskt kan gå tillväga.
Daniel Melin, Strateg, Skatteverket. Anna Lipkin, Enhetschef för inköpsenheten på avdelningen för IT och 
digitalisering, Stockholms stad. David Frydlinger, Partner, Cirio Advokatbyrå. Anders Jonsson, Säkerhetsexpert 
och medlem i ENISA’s arbetsgrupp för säkerhetscertifiering av molntjänster inom EU (CSA).

14.00 – 14.30 PARALLELLA SEMINARIER 1-6 + ANBUDSSCENEN (INFO PÅ SIDA 10-23)

PARALLELLA SEMINARIER 1-6 + ANBUDSSCENEN (INFO PÅ SIDA 10-23)

12.00 - 13.20
LUNCH - KAFFE OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN

17.10 – 17.15 MODERATORN AVSLUTAR DAG 1

11.30 – 12.00 SÅ TÄNDER DU GNISTAN OCH SKAPAR RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS
Känns det ibland lite segt på jobbet? Svårt att få tummen ur? Med ett stort engagemang och många 
konkreta exempel ger Mia Törnblom verktyg för att få dig och din arbetsgrupp att må bra samt nå mål som 
ni inte trodde var möjliga – och ha roligt på vägen!
Mia Törnblom, Licensierad mental tränare och certifierad coach.

Erik OlkiewiczMartin Kruse
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TORSDAG 8 SEPTEMBER EFTERMIDDAGTORSDAG 8 SEPTEMBER FÖRMIDDAG

08.00 –08.50

08.40 - 08.50

REGISTRERING OCH FIKA I UTSTÄLLNINGEN

MODERATORN ÖPPNAR DAG TVÅ

10.10 – 10.40 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika och mingel i utställningen

Ragnar Lindholm

09.20 – 10.10

08.50 – 09.20

VI TAR PULSEN PÅ UPPHANDLINGSSVERIGE OCH GER DIG TILLGÅNG TILL DE VIKTIGASTE 
ANALYSERNA
Vi berättar om Upphandlingsmyndighetens uppdrag att vara statistikmyndighet på upphandlingsområdet. 
Vi presenterar den statistiktjänst som lanserats och ger exempel på intressanta statistikuppgifter som man 
kan få fram och ger tips om hur tjänsten kan användas. Vi berättar också närmare om hur leverantörer och 
upphandlare operativt kan använda statistik och data för att effektivisera sin verksamhet och vi berör även 
framtidsfrågor. Hur kan du som upphandlare och leverantör med rätt data och information förbereda sig ännu 
bättre inför en upphandling?
Andreas Doherty, Upphandlingsmyndigheten. Sanna Burman, Upphandlingsmyndigheten. 
Per Werling, Upphandlingsjurist, e-Avrop. Fredrik Kristiansson, Sales Manager, Mercell.

Fredrik KristianssonAndreas DohertyOlof Manner Sanna Burman

10.40 – 11.00 HETA DOMSTOLSNYHETER!
Under seminariet redovisas den senaste rättspraxisen från Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen 
och EU-domstolen med kommentarer om den praktiska innebörden av denna praxis.
Helena Rosén Andersson, Counsel, Advokatfirman Vinge.

11.00 – 11.10 ÖVERPRÖVNING 4.0
Nya överprövningsregler är på gång som kan förändra spelplanen. Högsta förvaltningsdomstolen har 
dessutom slagit fast att leverantörer normalt måste påtala fel i upphandlingsunderlaget redan under 
anbudstiden. Vad innebär detta? 
Daniel Wendelsson och Kristoffer Sällfors, Advokatfirman Vinge

PANELSAMTAL: ÖVERPRÖVNING 4.0 - ETT SAMTAL OM DET VIKTIGASTE SOM PÅVERKAR DIG
Panelen följer upp Överprövning 4.0 med ett spännande panelsamtal. Blir överprövningarna effektivare? 
Nyheterna i överprövningsreglerna och i praxis genomgås och diskuteras.
Moderator: Daniel Wendelsson, Advokat/Partner, Advokatfirman Vinge. Medverkande i panelen: Anna 
Clara Törnvall Wittgren, Chef Statens inköpscentral, Kammarkollegiet. Anders Asplund, Chefsjurist, 
Upphandlingsmyndigheten. Iqbal Musaji, Chef för inköpscentralen, Göteborgs stad. Magnus Johansson, 
Upphandlingsexpert, Företagarna. Ulrica Dyrke, Upphandlingsexpert, Almega. Tomas Kjällgren, Rådman, 
Förvaltningsrätten, Linköping.  

11.10 - 11.50

BETYGSATT AV ANBUDSGIVARE - KAN MAN EGENTLIGEN MÄTA EN BRA UPPHANDLING? 
Vilka är kriterierna för en bra upphandling? Upphandlingsindex – ett sätt att mäta anbudsgivares 
uppfattning.
Daniel Oredsson, Upphandlingschef, Inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla.

Anders Jonsson



9

PARALLELLA SEMINARIER 1-6 + ANBUDSSCENEN (INFO PÅ SIDA 10-23)

14.40 – 15.10

15.20 – 15.50

TORSDAG 8 SEPTEMBER EFTERMIDDAG

16.20 – 17.00

15.50 – 16.20

11.50 – 13.10 LUNCH - Kaffe och mingel i utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika och mingel i utställningen

UPPHANDLINGSSPANARNA
Träffa upphandlingsspanarna! Spanarna har redan innan, under och efter haft i uppdrag att ta reda på vad 
som egentligen bubblar mest. Vad surrar i korridorerna just nu, innan och efter? 
Bo Höglander. Spanare: Catharina Piper, Moll Wendén. Magnus Johansson, Företagarna. Helena Rosén 
Andersson, Counsel, Advokatfirman Vinge. Jonna Östlind, Mölndals stad. 
Caroline Johannesson, E-avrop.

Kristoffer SällforsDaniel WendelssonHelena Rosén 
Andersson

14.00 – 14.30

DE OFFENTLIGA FINANSERNA OCH VÄLFÄRDEN I EN OROLIG TID
De offentliga finanserna är viktiga för att klara välfärdens utmaningar framåt. 
Hur ser den ekonomiska verkligheten ut efter Corona-pandemi och med krig i vår närhet. Hur ser prognoserna 
ut för framtiden? Geopolitiken, inköpschefsindex och de rådande finansiella trenderna presenteras av Olof 
Manner med över 30 års erfarenhet av finansmarknaden
Olof Manner, Senior advisor och f.d. analyschef, Swedbank

Anna Clara Törnvall 
Wittgren

Iqbal Musaji Tomas Kjällgren

PARALLELLA SEMINARIER 1-6 + ANBUDSSCENEN (INFO PÅ SIDA 10-23)

PARALLELLA SEMINARIER 1-6 + ANBUDSSCENEN (INFO PÅ SIDA 10-23)

17.00 MODERATORN AVSLUTAR ÅRETS MÖTESPLATS

13.10 – 13.50

Dela dina bästa bilder från dagarna!
Vi vill se hur du haft det på Mötesplats Offentliga Affärer! Dela gärna dina bästa
bilder i sociala medier under hashtaggen #MötesplatsOffentligaAffärer.

Bilden med flest likes efter konferensen delar vi i våra kanaler!

#
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Onsdag kl. 13:20 - 13:50

Onsdag kl. 14:00 - 14:30

LEDARSKAP & ORGANISATION

Onsdag kl. 14:40 - 15:10

-

FRÅN REAKTIV AVTALSFABRIK TILL STRATEGISK INKÖPSFUNKTION
Vinnaren av Handslaget 2021, för bästa offentliga upphandling är tillbaka. Lyssna till vinnarens 
bästa råd kring realiserande effekter kopplat till både införande av kategoristyrning och 
centralisering av upphandlingsfunktionen.
Jonna Östlind, Mölndals Stad, Vinnare av Handslaget 2021.

PARALLELLA SEMINARIER

VÅRA BÄSTA TIPS FÖR ATT UTVECKLA INKÖPSFUNKTIONEN
Ni vill sträva mot att jobba med ett strategiskt inköpsarbete och kategoristyrning inom verksamheten, 
men hur ska vi bära oss åt? Polisen delar med sig av erfarenheter och tips på hur man kan lägga 
upp en långsiktig utvecklingsplanering genom att utvärdera nu- och börläge och sätta upp en 
strukturerad plan för hur vi tar oss stegvis mot målet.
Jan Matsson, Sektionschef Inköpsenheten, Polisen.

SÅ ETABLERAR DU ÄNDAMÅLSENLIGA INKÖPSORGANISATIONER
Offentlig upphandling är mer än enbart en process för offentliga inköp, det är även ett 
strategiskt verktyg för att driva verksamhetsutveckling för ett hållbart samhälle. Upphandlande 
organisationer behöver i ökad utsträckning fokusera på att över tid bygga upp och säkerställa 
en organisation som möjliggör upphandlingar där verksamhetsutveckling och samhällsnytta 
står i centrum. En ändamålsenlig organisation ger möjligheter till besparingar och uppnående av 
samhällsmål. Du som är chef och ledare har ett särskilt ansvar för att få till stånd en sådan positiv 
utveckling. Vi berättar bland annat om vilka första konkreta steg som krävs för dig som chef och 
ledare att påbörja arbetet med att etablera en ändamålsenlig organisation och ger praktiska tips
Tobias Jobring, Strateg, Upphandlingsmyndigheten. Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka 
kommun.

LOKAL: AVANCE 1 & 2
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Torsdag kl. 14:00 - 14:30

Torsdag kl. 14:40 - 15:10

Torsdag kl. 15:20 - 15:50

-
PARALLELLA SEMINARIER

LEDARSKAP & ORGANISATION

VIKTEN AV ATT ARBETA I  FÖRSÖRJNINGSPROCESSENS ALLA STRATEGIDELAR
Få bättre koll på hur försörjningsprocessens alla strategidelar behöver samverka för att 
verksamhetsmålen ska kunna realiseras. Du får en introduktion på en enkel metod som 
hjälper dig att hålla samman: försörjningsstrategin, inköpsstrategin, upphandlingsstrategin, 
uppföljningstrategin, samt realisering.
Gustav Blomberg, Verksamhetschef IT- och digitaliseringsgruppen, Adda AffärsConcept.

DIALOG OCH SAMVERKAN EN VIKTIG DEL FÖR ATT STRATEGISKT HÖJA INKÖP/
UPPHANDLING INOM ORGANISATIONEN, MEN OCKSÅ SOM ETT MEDEL FÖR ATT
FÅ BRA ANBUD
Upphandlingscenter jobbar aktivt med en modell att involvera politiker och tjänstemän för att 
strategiskt lyfta affären. Deras arbetssätt med 2-årig upphandlingsplanering och interna dialoger ger 
gehör i kommunerna. Intresset för upphandling och hur man kan påverka utvecklingen har ökat och 
lyft upphandling till en mera strategisk nivå inom de sju samverkande Dalakommunerna.
Anders Karlin, Chef upphandlingscenter Falun-Borlänge regionen.

VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE I  DEN OFFENTLIGA SEKTORN.
En framtidsspaning av Göran Adlén, som ger syn för att attrahera framtidens arbetskraft.
Göran Adlén, Trendspanare och Föreläsare.

LOKAL: AVANCE 1 & 2



SÄRSKILDA ARBETSRÄTTSLIGA VILLKOR – VANLIGA UTMANINGAR OCH HUR DE 
KAN HANTERAS
Om det är behövligt ska en upphandlande myndighet kräva att leverantören ska fullgöra ett 
kontrakt enligt vissa angivna villkor om lön, semester och arbetstid för de arbetstagare som 
ska fullgöra kontraktet. Detta ska också gälla för leverantörens underleverantörer. Men när är 
det behövligt att kräva särskilda arbetsrättsliga villkor? Hur fastställs nivåerna avseende lön, 
semester och arbetstid? Under seminariet kommer vi att diskutera igenom gällande rätt och ge 
konkreta exempel på hur en upphandlande myndighet på ett ändamålsenligt sätt kan kräva att 
leverantören ska genomföra ett kontrakt i enlighet med särskilda arbetsrättsliga villkor.
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén.
Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén.

SÅ KAN OFFENTLIG UPPHANDLING BIDRA TILL CIRKULÄR OCH FOSSILFRI OMSTÄLLNING
Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så 
att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi. Därmed kan den offentliga 
upphandlingen bidra till klimatomställningen genom att behoven i ökad utsträckning tillgodoses 
med giftfria, fossilfria och cirkulära lösningar i enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen och 
strategin för cirkulär ekonomi. Vi berättar om vårt stöd inom området, vad du bör göra för att bidra till 
klimatomställningen och ger praktiska tips.
Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten.

Onsdag kl. 13:20 - 13:50

Onsdag kl. 14:40 - 15:10

Onsdag kl. 14:00 - 14:30

12

PARALLELLA SEMINARIER

- HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER

HUR UPPHANDLAR MAN CIRKULÄRT?
EU bedömer att en uppskalning av den cirkulära ekonomin är avgörande för att uppnå 
klimatneutralitet senast år 2050 – men vad är egentligen en cirkulär ekonomi? Och hur kan offentlig 
upphandling användas för att främja omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär?
William Friberg, Upphandlare, Enheten för varu- och tjänsteupphandling, Statens inköpscentral 
vid Kammarkollegiet.

LOKAL: AUDIOTORIUM



Torsdag kl. 14:40 - 15:10

Torsdag kl. 14:00 - 14:30

Torsdag kl. 15:20 - 15:50

13

PARALLELLA SEMINARIER
-HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER

HÅLLBARHETSKRAV I PRAKTIKEN – NÅGRA INSTRUKTIVA CASE
Klimatet är en av vår tids stora frågor och enligt FN:s globala mål, delmål 12.7, ska hållbara 
offentliga upphandlingsmetoder främjas, i enlighet med nationell politik och nationella 
prioriteringar. Hur kan man som upphandlande myndighet arbeta med hållbarhetsfrågorna i 
praktiken? I detta seminarium kommer vi att gå igenom några konkreta och lyckade exempel på 
upphandlingar som har genomförts som har gjort ett positivt hållbarhetsavtryck. Vi kommer att 
diskutera olika typer av metoder och strategier för hur upphandlingar kan leda till positiva
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén.
Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén.

TA STEGEN MOT EN MER EFFEKTIV, SÄKER OCH HÅLLBAR IT-HANTERING
Genom hållbar och smart livscykelhantering för IT, möjliggörs effektiv användning och
systematisk återanvändning av organisationens IT-utrustning. 3stepIT beskriver hur 
verksamheterkan få bättre kontroll på sina inköp, säkra effektivt nyttjande under livscykeln, 
öka hållbarheten samt säkerheten i samband med avveckling och återanvändning.
Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3stepIT.

SÅ FRÄMJAR DU SOCIAL HÄNSYN OCH MINSKAD KLIMATPÅVERKAN VID 
UPPHANDLING INOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSEKTORN
Vi presenterar vårt webbaserade stöd och berättar om hur du kan främja jämställdhet, icke-
diskriminering och minskad klimatpåverkan vid samhällsbyggnad. Stödet är en del av de 
regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har fått tillsammans med Boverket för att 
främja både miljömässig och social hållbarhet i bygg- och anläggningsupphandling.  
Patrick Amofah, Projektledare och Ellionor Triay Strömvall, Hållbarhetsspecialist.

LOKAL: AUDIOTORIUM
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DIGITALISERING OCH INNOVATION DIGITALISERING OCH INNOVATION
-

PARALLELLA SEMINARIER

Onsdag kl. 13:20 - 13:50

Onsdag kl. 14:00 - 14:30

Onsdag kl. 14:40 - 15:10

14

AFORI – EN ARENA FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING
I ett panelsamtal diskuterar vi hur upphandling kan driva på den gröna omställningen, öka 
välfärden och snabba på kommersialiseringen av innovation och därmed öka näringslivets 
konkurrenskraft. Vi presenterar också Afori - arenan för innovationsupphandling, som är en del 
av ett regeringsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten för att öka andelen innovation i offentlig 
upphandling. Vi berättar om idén med arenan, hur du kan bidra, och vad du kan få ut av den.
Linda Swirtun, Projektledare, Upphandlingsmyndigheten.

ÖPPEN PROGRAMVARA - ETT VERKTYG FÖR ATT STÄRKA DEN OFFENTLIGA 
VERKSAMHETEN.
Få bättre koll på hur du kan använda öppen programvara för att dela kostnader vid inköp, 
underhåll och förvaltning, men även som ett sätt att få fart på innovation och undvika 
inlåsningar. Under genomgången berör vi även hur du kan använda upphandling som ett 
verktyg för att möjliggöra användningen av öppen programvara. 
Johan Linåker, Forskare vid Lunds universitet och Rise, Research Institutes of Sweden.
Gustav Blomberg, Verksamhetschef IT- och digitaliseringsgruppen, Adda AffärsConcept.
Lina Nyman, Affärsrådgivare IT- och digitaliseringsgruppen, Adda AffärsConcept.

OFFENTLIG UPPHANDLING ÅR 2021 I SIFFROR
Vad för slutsatser kan man dra utav de offentliga utbetalningarna från offentlig upphandling 
år 2021? Hör Tendium gå igenom trender och statistik från deras unika databas bestående av 
offentliga utbetalningar (leverantörsreskontra).
Hannes Dernehl, VD, Tendium. Ronny Ågren, Försäljningschef, Tendium. Magnus Johansson, 
Upphandlingsexpert, Företagarna.

LOKAL: TÄNDKULAN



DIGITALISERING OCH INNOVATION DIGITALISERING OCH INNOVATION
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Torsdag kl. 14:00 - 14:30

Torsdag kl. 14:40 - 15:10

-
PARALLELLA SEMINARIER

PRATIKFALL: INNOVATIONSUPPHANDLING - CELLDÖRRAR TILL POLISEN 
- VAD BLEV UPPLEVELSEN I LEVERANTÖRSLEDET?
Samtalsledare: Laurence Brännström, Polisen.
Medverkande: Mathias Trepkow, Robursafe.  Joakim Sandahl, Fastighetsutveckling. 
Bjarne Norrgård, Strategisk inköpare. 

OFFENTLIG UPPHANDLING AV PUBLIKA MOLNTJÄNSTER - FÖR ATT MÖJLIGGÖRA 
DIGITAL TRANSFORMERING INOM OFFENTLIG SEKTOR
Hur upphandlar man molntjänster, som tex AWS cloud, effektivt för att maximera fördelarna 
och värdeskapande av molntjänster och därmed möjliggöra och accelerera innovation och 
digitalisering inom offentlig sektor.
Mattias Lindsmyr, Affärsutvecklingsansvarig, AWS Nordic Public Sector.

LOKAL: TÄNDKULAD
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Onsdag kl. 13:20 - 13:50

Onsdag kl. 14:00 - 14:30

Onsdag kl. 14:40 - 15:10

LAGAR OCH REGELVERK LAGAR OCH REGELVERK

HYRESUNDANTAGET
Under 2021 kom EU-domstolens avgörande i målet Wiener Wohnen, ett avgörande som tolkats som 
en utvidgad möjlighet att åberopa hyresundantaget. Utöver detta har förvaltningsdomstolarna och 
Konkurrensverket under andra halvan av 2021 dels avgjort mål med koppling till hyresundantaget, 
dels fattat tillsynsbeslut. Domarna och beslutet är både föremål för överklagande, och debattens 
vågor går höga. Under seminariet genomgås och diskuteras dessa nytillkomna avgöranden och 
ställs i relation till tidigare praxis från EU-domstolen och svenska domstolar, samt ur ett praktiskt 
lokalanskaffningsperspektiv, särskilt vid vidhängande nybyggnationer. 
Per-Ola Bergqvist, Advokat, Advokatfirman Vinge.

NYA EU-REGLER FÖR ATT MOTVERKA HANDELSHINDER
EU:s IPI-förordning (International Procurement Instrument) som syftar till att motverka 
handelshinder som vissa länder ställt upp. Reglerna innebär bland annat att upphandlande 
organisationer kan komma att vara skyldiga att utesluta företag från dessa länder i sina 
upphandlingar. EU avser dessutom att införa regler om så kallade tredjelandssubventioner. Vi 
går igenom vad dessa kommande regler i praktiken kommer att innebära för upphandlande 
organisationer och leverantörer.
Magnus Lindbäck, Statsstödsexpert, Upphandlingsmyndigheten.
Anders Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten.

16

BRANSCHREGELVERK – INTE BARA FÖR BYGGENTREPRENADER
Idag känner de flesta upphandlare till byggsektorns branschregelverk, men färre är bekanta med 
branschregelverket ABFF för tjänsteentreprenader. Hur man kan du förenkla din upphandling 
genom att använda något av alla de branschregelverk som finns och varför är det viktigt att 
använda ”rätt” branschregelverk för det man ska upphandla? 
Anna Cedvén, Ämnesexpert på AFF Forum.

LOKAL: PLENUM (STORA SCENEN)



Torsdag kl. 14:00 - 14:30

Torsdag kl. 15:20 - 15:50

Torsdag kl. 14:40 - 15:10

-
PARALLELLA SEMINARIER

LAGAR OCH REGELVERK LAGAR OCH REGELVERK

17

KORRUPTION I UPPHANDLING
Korruption / vänskapskorruption / jäv. Hur ser regelverken ut?
Hur hanterar vi dessa frågor i upphandlingssammanhang.
Eva-Maj Mühlenbock, Advokat/Partner, Cirio Advokatbyrå

HUR KUNDE BYGGET BLI SÅ DYRT?  
Anbudet såg så bra ut men slutnotan blev så mycket dyrare. Vad gör man åt skenande kostnader 
i ett byggprojekt? Går det att göra något åt det? Varför är det fasta priset inte fast? 
Advokaterna Ann Garmland och Johanna Hellström reder ut och kommer med konkreta tips.
Ann Garmland, Advokat, Foyen. Johanna Hellström, Advokat, Foyen

OM ARBETET MED EN EFFEKTIVARE UPPHANDLINGSSYN
Regeringen har föreslagit nya regler som vässar Konkurrensverkets befogenheter att bedriva tillsyn, 
bland annat att maxbeloppet på upphandlingsskadeavgiften höjs från 10 till 20 miljoner kronor.
Therése Westermark, Enhetschef, Konkurrensverket.

LOKAL: PLENUM (STORA SCENEN)
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OFFENTLIGA AFFÄREN I PRAKTIKEN

ATT UTVÄRDERA SUBJEKTIVT PÅ ETT OBJEKTIVT SÄTT!
Enligt flertalet domar måste det, beroende på upphandlingsföremålets karaktär, finnas 
utrymme för en mer öppen kravställning och utvärderingsmodell där bedömningen till viss del 
blir skönsmässig. Detta gäller framförallt vid kvalificerade tjänster. Samtidigt är rättspraxis inte 
entydigt. Vi kommer att redogöra för hur upphandlande myndigheter kan använda det större 
subjektiva handlingsutrymmet som rättspraxis medger och samtidigt följa principerna om 
transparens och likabehandling. Vi tar avstamp i rättspraxis och exempel från verkligheten.
Paula Hägg, Colligio. Charlotta Strengberg, Colligio.

Onsdag kl. 13:20 - 13:50

Onsdag kl. 14:00 - 14:30

Onsdag kl. 14:40 - 15:10

OFFENTLIGA AFFÄREN I PRAKTIKEN

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR UPPFÖLJNING 
Uppföljning är en central och viktig uppgift i förvaltningsarbetet på Statens inköpscentral vid 
Kammarkollegiet. Gedigna processer för uppföljningsarbetet har tagits fram och fortsätter att 
kontinuerligt att utvecklas. 

Statens inköpscentral delar under passet med sig av erfarenheter, om hur man praktiskt 
arbetar med uppföljningsuppgifter och vad som utgjort framgångsfaktorer.
Zofia Sola, Chef förvaltningsenheten, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. 
Gabriella Sydorw, Områdesansvarig uppföljning, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. 
Klas Lindström, Förvaltare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. 

DET FÖRDJUPADE INKÖPSARBETET
Strategisk planering inför varje upphandling tillsammans med systematisk och strukturerad 
informationsinsamling under hela avtalsperioden ger hållbara och skarpa avtal.
 
Ett riktat fokus på alla delar av inköpsprocessen, strategiarbete – upphandling – avrop 
– uppföljning, resulterar i kvalitetssäkrade avtal. Rätt kompetenser i organisationen och 
samarbete med tydliga kravställare ger en effektiv inköpsprocess som möjliggör kvalitativ 
uppföljning under avtalstiden. 
Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV. Ola Kroon, Inköpschef, HBV.

LOKAL: SNICKERIET



OFFENTLIGA AFFÄREN I PRAKTIKEN
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Torsdag kl. 14:00 - 14:30

Torsdag kl. 15:20 - 15:50

Torsdag kl. 14:40 - 15:10

-
PARALLELLA SEMINARIER

OFFENTLIGA AFFÄREN I PRAKTIKEN

PANELDEBATT: FLER ANBUD I GÖTEBORG ÄN MALMÖ - VARFÖR?
Vad ska vi satsa på? Vet köparna vad som är rätt leverantör? Har kraven verkligen påverkan 
på upphandlingen? Dialog och innovation Vad är rätt anbud för verksamheten? Vilka krav ska 
man ställa? Marknadsdialog före man ställer krav är en förutsättning men hur hanterar vi brist 
på tid och resurser bland upphandlare?
Iqbal Musaji, Chef för inköpscentralen, Göteborgs stad. 
Fredrik Kristiansson, Sales Manager, Mercell. 
Magnus Johansson, Företagarna.

HUR FÅR VI FLER ANBUD OCH BIDRAR TILL SUNDA OFFENTLIGA AFFÄRER? 
Hur kan vi paketera och forma våra upphandlingar för att öka antalet anbud/upphandling? 
Vi går igenom statistik, hur har det sett ut tidigare och hur ser det ut nu? Hur ser det ut i Sverige 
i jämförelse med övriga EU? Vad är de avgörande parametrarna för att anbudsgivare ska 
välja att lämna in anbud? Vilka är de största utmaningarna i anbudslämningen? Hur förenklar 
vi upphandlingsunderlagen så att själva anbudslämningen inte är ett hinder för att delta i 
upphandlingen? 
Sofia Elmeholt, Konsultchef, E-avrop.
Per Werling, Upphandlingsjurist, E-avrop.

SÄTT FOKUS PÅ KVALITET I TJÄNSTEUPPHANDLING!
Att uppnå god kvalitet i upphandling och leverans av tjänster är av stor betydelse för samhället. 
Men ofta talas det om att andra faktorer får väga tyngre, såsom priset. Hur kan vi komma vidare 
och hitta modeller som skapar goda förutsättningar för att kvalitativa tjänster levereras till 
offentlig sektor?
Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert avs offentlig sektor, Almega. Karl-Johan Börjesson, 
VD, Pro Train. Anders Hvarfner, Divisionschef, Lernia Utbildning. Stina Ljungkvist, VD, Carlstedt 
arkitekter. Li Jansson, Bransch- och närinngpolitisk chef, Säkerhetsföretagen.

LOKAL: SNICKERIET
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- SÄKERHET & SÄKRA OFFENTLIGA AFFÄRER

Onsdag kl. 13:20 - 13:50

Onsdag kl. 14:00 - 14:30

Onsdag kl. 14:40 - 15:10

SÄKERHET & SÄKRA OFFENTLIGA AFFÄRER

SÅ PÅVERKAR DEN NYA SÄKERHETSSKYDDSLAGEN DITT ARBETE
Säkerhetsskyddade upphandlingar har en särprägel i upphandlingssammanhang. Under detta pass 
redogörs för skillnaden mellan säkerhetsskyddad upphandling och annan upphandling.
Arash Theodore Iahanie, Utbildningsansvarig inom säkerhetsskydd och offentlig upphandling, 
Polisen

PARALLELLA SEMINARIER

OVÄNTADE HÄNDELSER VID UPPHANDLING 
Vi har på senare tid gått igenom en pandemi och därtill upplevt ett krigsutbrott i vårt relativa 
närområde. Hur påverkar sådana händelser och liknande händelser myndigheters och 
leverantörers möjligheter att planera och genomföra upphandlingar och att fullfölja ingångna 
kontrakt? Vad har vi lärt oss? Vilka möjligheter/begränsningar finns enligt LOU/LUF/LUK?  
Lukas Granlund & Olof Hallberg, Cirio Advokatbyrå.

AWS, MOLNTJÄNSTER OCH TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR 
- SÅ SER AWS PÅ UTVECKLINGEN OCH FRAMTIDEN
Hur ser AWS på utmaningarna runt GDPR och Schrems II? Betyder det nya överenskommelsen 
för dataöverföringar mellan USA och EU att det kommer att vara fritt fram? Naturligtvis finns det 
utmaningar och här berättar AWS om hur du kan hantera dessa.
Paul Ahgren, Säkerhetsstrateg, AWS EMEA.

LOKAL: AUTOMOBILEN



SÄKERHET & SÄKRA OFFENTLIGA AFFÄRER

RISKER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN  
Få bättre koll på sårbarheter i din verksamhets försörjningskedjor för en bättre beredskap. Du får 
en introduktion i en enkel metod som hjälper dig att:
- Identifiera kritiska områden i er verksamhet och deras försörjningsbehov av varor, tjänster och 
lösningar från externa leverantörer
- Kartlägga försörjningsflöden in i er verksamhet för de viktigaste produkt- och tjänsteområdena
- Analysera försörjningskedjorna bakåt och identifiera risker och sårbarheter i dessa.
- Formulera åtgärder och försörjningsstrategiska beslut som förbättrar din beredskap.
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, Adda. Charlotte Murray, Affärsområdeschef, Adda 
AffärsConcept.
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Torsdag kl. 14:00 - 14:30

Torsdag kl. 15:20 - 15:50

Torsdag kl. 14:40 - 15:10

-SÄKERHET & SÄKRA OFFENTLIGA AFFÄRER

SÅ UPPHANDLAR DU SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
Samhällsviktiga funktioner måste kunna upprätthålls även vid allvarliga störningar i samhället, 
som en pandemi, olyckor, kriser eller krig. Det måste därför säkerställas att det även i sådana 
fall finns en god och säker försörjning av varor och tjänster. Vi berättar om vårt stöd inom 
området och ger praktiska tips om hur du bör gå till väga.
Henrik Grönberg, Jurist, Upphandlingsmyndigheten.

PARALLELLA SEMINARIER

HEAD OF LIGISTICS, COMMERCIAL AFFAIRS DIVISION PÅ FMV - FÖRSVARETS 
MATERIELVERK
FMV upphandlade under 2016-2022 tillsammans med Norge, Danmark och Finland ett nytt 
uniformssystem, Nordic Combat Uniform, NCU. Upphandlingen genomfördes i konkurrens, genom 
ett två-stegsförfarande, utifrån norsk lagstiftning. Fälttester av anbudsgivarnas uniformslösningar 
genomfördes under 6 månader av soldater från de fyra deltagarländerna. Från den kommersiella 
sidan av FMV deltog två strategiska inköpare som arbetade i olika strategiska arbetsgrupper under 
hela uppdragets genomförande.
Louise A. Johansson FMV - Förvarets materielverk.

LOKAL: AUTOMOBILEN
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- ANBUDSSCENEN VID ANBUDSMÄSSAN ANBUDSSCENEN VID ANBUDSMÄSSAN

10.20 – 10.40 BESTÄLLARE OCH UPPHANDLARE - ETT DREAMTEAM?
Håkan Romlin, Upphandlingskonsult, e-Avrop.

12.10 – 12.30 UTVECKLA DIALOGEN FÖR BÄTTRE OFFENTLIGA AFFÄRER
Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun. Mathias Forsberg, Näringslivsdirektör, Nacka kommun.

12.30 – 12.40 8 MILJARDER GÅR TILL OSERIÖSA BOLAG
Morgan Jansson, Grundare av tjänsten Kapitel.13

12.50 – 13.10 HUR BEDÖMER DU RISKERNA I DIN AFFÄR?
Johan Svedberg, Upphandlings- och affärsjurist.

13.20 – 13.50 PANELDATT MED KÖPARE OCH LEVERANTÖRER 
- DET KRÄVS TVÅ PARTER FÖR ATT DANSA
Fredrik Kristiansson, Head of Customer Success, Mercell. Christoffer Crona, Mercell. 
Magnus Rehnström, Mercell. Representant från leverantörssidan.

14.00 – 14.30 AFFÄRSMÖJLIGHETER I OFFENTLIG UPPHANDLING
Magnus Johansson, Upphandlingsexpert, Företagarna.

14.40 – 15.10 FRAMTIDENS SÄTT ATT UPPHANDLA
Magnus Rehnström, Mercell. Christoffer Crona, Mercell.

15.20 – 15.40 DIALOG I OFFENTLIG UPPHANDLING - MÖJLIGT OCH VIKTIGT
Magnus Johansson, Upphandlingsexpert, Företagarna. Ulrica Dyrke, Upphandlingsexpert, Almega.

INGÅR I PARALLELLA SPÅR!

INGÅR I PARALLELLA SPÅR!

INGÅR I PARALLELLA SPÅR!



ANBUDSSCENEN VID ANBUDSMÄSSAN
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-ANBUDSSCENEN VID ANBUDSMÄSSAN

09.20 – 09.50 HUR INKLUDERANDE ÄR DIN VERKSAMHET?
Charbel Gabro, Föreläsare

10.00 – 10.10 FRAMTIDENS UPPHANDLING ÄR DATADRIVEN
Carl Hultberg, Grundare och VD, Tendmill

10.10 – 10.30 KOM IGÅNG MED OFFENTLIG UPPHANDLING - UTMANINGAR OCH FÖRDELAR
Magnus Johansson, Upphandlingsexpert, Företagarna. Ulrica Dyrke, Upphandlingsexpert, Almega.

10.35 – 10.45 MÖBLER I CIRKULÄR OMSTÄLLNING 
Jenny Ekman, UVD, Sajkla

12.45 – 13.05 UPPHANDLINGSSKADEAVGIFT OCH KONKURRENSVERKETS TILLSYN 
– SÅ PÅVERKAR DET DIG SOM LEVERANTÖR
Daniel Wendelsson, Advokat/Partner, Advokatfirman Vinge. 
Kristoffer Sällfors, Advokat/Expert, Advokatfirman Vinge.

14.00 – 14.30 FÖRENKLA UPPHANDLINGS-DOKUMENTEN 
- KILL YOUR DARLINGS
Caroline Johannesson, Uphandlingsjurist/Marknadschef, e-Avrop.

14.40 – 15.10 NYA SVENSKA UPPHANDLINGSREGLERNA 
- HAR DET BLIVIT NÅGON SKILLNAD?
Johan Svedberg, Upphandlings- och Affärsjurist.

15.20 – 15.40 VINN FLER UPPHANDLINGAR GENOM ATT STÄLLA
RÄTT FRÅGOR, I RÄTT TID OCH TILL RÄTT PERSON. 
Caroline Johannesson, Upphandlingsjurist/Marknadschef, e-Avrop.

INGÅR I PARALLELLA SPÅR!

INGÅR I PARALLELLA SPÅR!

INGÅR I PARALLELLA SPÅR!
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PRISER

SMART PARTNER
GRUPPRABATT

Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med
seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom
ingår banketten med prisutdelning, trerätters och 
underhållning.

Du som blivit inbjuden av någon av våra partners erhåller en 
rabatt på 1200 kr. För att ta del av partnerrabatten anger du 
vilken partner som har bjudit in dig under ”Eventuell rabattkod” 
i anmälningsformuläret tillsammans med din kod.
Partnerrabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden.

Boka 6 deltagare, 1 deltar kostnadsfritt. 
Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter.

BÅDA DAGARNA:6900 KR 
 
EN DAG, ONSDAG: 4500 KR 
 
EN DAG, TORSDAG: 3900 KR  (exklusive bankett)

PRISER & INFORMATION

ANMÄLAN

Besök motesplatsoffentligaaffarer.se  
för anmälan. Vid större grupper eller
frågor vänligen kontakta oss på
telefon: 031 7190500 eller via mail:
info@hexanova.se
Anmälan är bindande men kan 
överlåtas till någon annan.

B O E N D E

I närheten av Nacka Strand Möten & Event 
ligger Clarion Collection Hotel Tapetfabriken.
I samarbete med Clarion erbjuder vi nu 20% 
rabatt på ditt boende under konferensen. 

Bokning behöver ske via mail eller telefon direkt 
till hotellet och senast 14 dagar innan konferens. 
(OBS! Begränsat antal rum).

Läs mer på: www.nordicchoicehotels.se

T R A N S P O R T
Nackatrandsmässan ligger vackert placerat nära vattnet. 
Det går snabbt och enkelt att ta sig från Stockholm city till 
konferensanläggningen.

Båt
Med SL’s pendelbåtar tar du dig till Nacka strand från 
Nybrokajen, Frihamnen eller Lidingö på ca 15 – 25 minuter. 
Fjäderholmslinjen, Strömma och Waxholmsbolaget lägger 
också till i hamnen.

Med buss
Buss 433 från slussen, 840 från Handenterminalen, 465 
från Fisksätra, 71 från Glasbruksgatan och 443C från 
Klarabergsviadukten går till Nacka Strand. 

Med bil
Ett ordentligt utbud av parkeringsplatser finns att tillgå för 
dig som kör till Nacka Strand.

Torggaraget, Augustendalstorget 16
Cylindergaraget, Cylindervägen
Entrégaraget, Augustendalsvägen 7
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Boka 6 deltagare, 1 deltar kostnadsfritt. 
Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter.

PRISER & INFORMATION
PLATS OCH TID
Mötesplats Offentliga Affärer 2022 arrangeras på 
Nackastrand Möten & Event

Augustendalstorget 6, 131 52 Nacka Strand, Sverige

Onsdag 7 september kl. 08.40 – 17.10 

Registreringen öppnar 08.00

Torsdag 8 september kl 08.40 – 17.10 

Registreringen öppnar 08.00

Banketten på onsdagen öppnar 19.30 för anmälda 

PRISER & INFORMATION

KOM I GOD TID! Köer kan uppstå vid registreringen. Biljetten skickas som ett sms till din mobil dagen innan 
eventet och innehåller en QR-kod som scannas av vid registreringen. Detsamma gäller för dig som bokat banketten på 
onsdagen. Skulle du få förhinder ber vi dig meddela detta i god tid.

SMART BIRD EARLY BIRD JUST A BIRD
5 7 0 0 K R 6 3 0 0 K R 6 9 0 0 K R

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRAM TILL 13/5 2022

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 14/5 TILL 8/7 2022

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 9/7 2022 FRAM TILL EVENEMANG

ANMÄL DIG I TID - SPARA STORT!
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eAvrop - Huvudpartner
e-Avrop är ett svenskt företag som tillhandahåller kunskap och system för den digitala inköpsprocessen. Vi 
erbjuder systemstöd för inköpsanalys, e-upphandling och e-handel i offentlig sektor. Enligt våra användare 
är våra system lätta att lära sig och enkla att använda. Våra system utvecklas kontinuerligt i samråd med 
våra kunder som är experter inom upphandling och inköp. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till bättre 
upphandling för att möjliggöra den goda affären.

Kammarkollegiet 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för varor och tjänster som är 
avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och regioner avropa från 
våra ramavtal.

PARTNERS

Adda AffärsConcept 
Adda AffärsConcept är ett nyfiket och vasst bolag inom Adda-koncernen som arbetar med affärsrådgivning 
kopplat till offentlig sektor. Vi erbjuder juridiska och försörjningsstrategiska tjänster inom offentlig upphandling 
och inköp som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

Upphandlingsmyndigheten 
Upphandlingsmyndigheten skapar förutsättningar för träffsäkra och hållbara offentliga affärer. Målet är att de 
gemensamma resurserna ska göra bästa, möjliga nytta för alla medborgarna. De offentliga affärerna ska bidra 
till innovation och utvecklingskraft för näringslivet i en sund konkurrens. 

Primona - Huvudpartner
Primona utvecklar lösningar inom inköp och elektronisk handel sedan 1998. Med Kommers erbjuds en 
nyckelfärdig lösning för upphandling, inköp, avtalshantering och e-handel. Bland kunderna som Primona har 
hjälpt genom åren återfinns genomgående namnkunniga organisationer. Kommers hjälper både privata och 
offentliga organisationer att effektivisera och få kontroll på sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar 
– från behov till faktura.

Advokatfirman Vinge - Huvudpartner
Vi arbetar sedan länge på en global marknad och trivs som bäst när vi får jobba nära våra klienter och deras 
affär. Att vi är en fullservicebyrå medför att vi snabbt kan sätta ihop ett expertteam i en särskild fråga och 
förstärka ett team med en nyckelperson i en akut situation. Som fullservicebyrå med spetskompetens finns vi 
alltid där för dig, redo med vägledning och rådgivning. Många av våra klienter samlar alla sina juristuppdrag 
hos oss.

För var och en av våra 500 medarbetare är fullservicekonceptet också en viktig förutsättning för utveckling. Vi 
samlas ofta för kunskapsdelning och diskussion. Allt för att kunna vara förutseende och bistå dig som klient 

Nacka kommun - Värdstad

Försvarets materielverk, FMV
Försvarets materielverk, FMV upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska 
försvaret. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan även imorgon. I vår vision ”Rätt materiel 
för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, 
stridsflyg och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. 



PARTNERS

Colligio 
Colligio har lång erfarenhet av upphandlingsjuridiskt stöd samt offentlig upphandling av varor, tjänster, IT och 
byggentreprenader. Colligio bistår myndigheter, landsting och kommuner med alla typer av stöd inom offentlig 
upphandling. Med över 1 000 genomförda uppdrag per år är vi det enskilt största upphandlingskonsultbolaget 
inom offentlig upphandling i Sverige.

Mercell
Mercell erbjuder branschoberoende och kundanpassad övervakning av aktuella privata och offentliga 
upphandlingar som annonseras i Sverige och på den internationella marknaden. Totalt är Mercell idag 275 
anställda med dotterbolag i 9 länder.

Företagarna
Företagarna företräder över 60 000 företagare och samhällsbärare och har 250 föreningar. 
Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna att 
leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får 
förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem.

HBV
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för 
produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 
ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Moll Wendén
Moll Wendén är en advokatbyrå i Malmö med affärsjuridik i fokus. Vår verksamhet bygger vidare på en lång 
tradition och erfarenhet. Hos oss finns specialister inom M&A och bolagsrätt, arbetsrätt, entreprenad- och 
fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, tvistelösning och offentlig upphandling. Bland våra klienter 
finns allt från startups och stora internationella koncerner till myndigheter och offentligt ägda företag. 
Välkommen till oss!

3 step IT
3stepIT grundades i Finland 1997 för att hjälpa kunderna att planera och hantera regelbundna utbyten av 
datorer samtidigt som återanvändning av utrustningen säkerställdes. Genom att ha fokuserat på detta i över 
tjugo år har vi blivit experter inom livscykelhantering och en möjliggörare av den cirkulära ekonomin. 
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Almega
Almega är de svenska tjänsteföretagens största arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega har cirka 11 
000 medlemsföretag i nio förbund, som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. 
Många av Almegas medlemmar har offentlig sektor som befintlig eller potentiell kund. Almega vill utveckla den 
offentliga upphandlingen i dialog med såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Vi arbetar för att fler 
tjänsteföretag ska kunna delta på denna marknad och bidra till att utveckla de offentliga tjänsterna, till nytta för 
medborgarna.

Public Insight
Public Insight skapar en tillgänglig offentlig marknad. Den offentliga affären är grunden för en modern välfärd. 
Det som behövs är konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den offentliga affären av krångel, 
inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel. Vi på PublicInsight möter dessa problem med att 
tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer.
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PARTNERS
Foyen
Vi är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, 
affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher. Och det 
har fallit väl ut. Idag har vi verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun med ca 95 medarbetare 
samt en systerbyrå i Norge med ca 80 medarbetare i Oslo. Följaktligen kan vi leverera juridiska lösningar 
med affärsfokus på respektive marknad, men också vara behjälpliga i uppdrag som sträcker sig över bägge 

CIRIO
Cirio är en advokatbyrå baserad i Stockholm och en av de ledande fullservicebyråerna i Sverige. Vi bistår 
våra klienter med marknadsledande juridisk expertis inom offentlig upphandling och erbjuder ett komplett 
utbud av tjänster innefattande framtagande och analys av anbudsdokumentation, riskbedömningar, strategier, 
överprövningar och skadeståndstvister m.m. Våra klienter är svenska och internationella företag jämte 
organisationer samt offentlig sektor involverade i offentlig upphandling.

Offentliga Affärer
Offentliga Affärer, har sedan starten 1993, en unik roll som den största affärstidningen designad för 
beslutsfattare inom den offentliga sektorn.

Tidningen ger dig som läsare de senaste nyheterna och trenderna på marknaden såväl som affärskritiska 
skeenden inom kommuner, landsting och statlig förvaltning. Områden såsom ekonomi, upphandling, 
ledarskap, juridik, säkerhet och verksamhetsutveckling är tongivande ämnen vi tar upp i tidningen och du 
finner också de flesta av våra läsare inom dessa yrkesgrupper.

Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS) är världens mest omfattande och använda molntjänstplatform som tillhandahåller 
pålitliga och skalbara molntjänster till en låg kostnad. Tack vare vår globala infrastruktur inklusive de datacenter 
som AWS har i Eskilstuna, Katrineholm and Västerås är det möjligt för kunder att säkert köra datamängder och 
applikationer med låga svarstider och de kan dra nytta av avancerad teknik såsom analystjänster, artificiell 
intelligens och maskininlärning, databaser, internet of things (IoT), olika former av mobila tjänster, serverlös 
databehandling med mera. Teknik som hjälper svenska företag och svensk offentlig sektor av alla storlekar att 
innovera och digitalisera viktiga tjänster som underlättar det moderna livet och ger samhällsnytta.

AFF Forum
Aff - forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, 
fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma 
inom branschen. 

Att utveckla och marknadsföra Aff-konceptet är en central strategisk uppgift. Utöver nyttan av en 
branschstandard för avtal inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster så skapar konceptet 
också likartade arbetsformer och processer. Det ger god grund för en fortlöpande förbättring och utveckling 
av såväl konceptet som de egna verksamheterna. Det ger sammantaget förutsättningar för en långsiktigt 
effektiv och kvalitativ förvaltning.

Tendium
Vi tror på en framtid där alla kan delta i offentliga affärer. Genom digitalisering och automatisering 
effektiviserar och moderniserar vi anbudsprocessen för att göra den visionen möjlig. Tendium 
tillhandahåller upphandlingsbevakning med smarta sökfunktioner, automatiska sammanfattningar av 
upphandlingsdokument och anbudsytor för bättre kommunikation, ordning och samarbete mellan kollegor. Vi 
erbjuder marknads- och konkurrentanalyser för strategiska beslut samt verktyg framtagna för sammanhållen 
hantering av alla inkommande förfrågningar som upphandlingar, avrop och FKU:er. Tendium samlar hela 
anbudsprocessen – på en plattform.

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI)
SOI är medlemsorganisationen för offentliga inköpare i Sverige. SOI utvecklar den offentliga affären genom 
kunskap, påverkan och kompetensutveckling. Den offentliga sektorn i Sverige köper in för över 600 miljarder 
kronor varje år. Hos SOI samlas de offentliga inköparna för att få kompetensutveckling, för att nätverka och för 
att förbättra regelverken för offentliga inköp och upphandlingar.
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UTSTÄLLARE



ARE YOU READY TO DANCE?

THE  
SHOW

WEDNESDAY SEPTEMBER 7 at 19.00 - LATEWEDNESDAY SEPTEMBER 7 at 19.00 - LATE

JOIN

THE YEARLY BANQUETTE PROUDLY PRESENTS 
LINDA BENGTZING, ANDREAS FERRONATO & MORE


