
SOIs årskonferens
Göteborg 25-27 april 2016

Stärk din kompetens och knyt 
kontakter med kollegor!

Välkommen till 
tre intensiva dagar 

med SOI - spännande 
föredrag och 

erfarenhetsutbyte 
med medlemmar 

och andra 
deltagare.

Ordförande
Henrik 

Karlsson
Moderator 

André
Pops
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Måndag 25 april

11.30 Registrering och mingellunch
 Lunchen äts allteftersom deltagarna anländer.

13.00 Välkommen!
 SOI:s ordförande Henrik Karlsson och årets   
 moderator André Pops hälsar välkommen till  
 årets konferens.

13.10 SOI:s nationella strategi för inköp  
 i offentlig sektor
 Henrik Karlsson, ordförande SOI och 
 Louise Strand, vice ordförande SOI, 
 presenterar föreningens nationella strategi.

13.40 Regeringens nationella upphandlingsstrategi
 Ardalan Shekarabi, civilminister, presenterar  
 hur regeringen tänker sig offentlig 
 upphandling. Presentationen följs av ett 
 samtal som leds av André Pops.

14.30 Inköpsmognad - en metod för att nå 
 full potential?
 Genom att arbeta med Inköpsmognad 
 och inköpsexellens kan upphandlande 
 myndigheter förbättra sina Inköps- och 
 upp handlingsfunktioner. Vilka modeller, 
	 metoder	och	erfarenheter	finns	och	vilka	
 är fallgroparna som bör undvikas?
 Andreas Takacs, Silf och Birgitta Laurent,   
 Svenskt näringsliv.

15.00 Kaffe och besök hos utställare

Ardalan 
Shekarabi

 
Gunnar 

Wetterberg

Annika 
R Malmberg 

Hamilton

15.30 Inköp i ett historiskt perspektiv
 Hur har samspelet mellan den offentliga 
 sektorn och det privata näringslivet genom  
 tiderna sett ut och vad har Jean Tirole,
 nobelpristagaren i Ekonomi, för kopplingar 
 till inköp? 
 Gunnar Wetterberg, 
 Historiker och författare.

16.15 Hållbar stad – öppen för världen!
 Göteborgs stad presenterar sig.

17.00 Frukt och besök hos utställare

17.30 Att lyfta varandra – när vi gör varandra bättre!
 Hur kan vi bygga  och utveckla ett ännu 
 bättre team? En grupp som verkligen gör 
 jobbet, som drar åt samma håll och där man  
 använder det faktum att vi är människor med  
 olika personligheter och olika kvaliteter. 
 Annika ger oss nycklarna till ett framgångsrikt  
 samarbete med hjälp av en pedagogisk modell  
 i fyra färger som resulterar i ökad förståelse för  
 varandras olikheter och team där fokus ligger 
 på arbetsglädje och resultat. 
 Annika R Malmberg Hamilton, framgångsexpert.

19.00 Avslutning av dag 1 och mingel i utställningen
 Mingeltallrik och dryck i Vinterträdgården.

 
 



Tisdag 26 april

8.30 Årsmöte

8.30 Parallella seminarier
 Utställarseminarier

A ••• Presenteras senare.

B ••• Presenteras senare.

C ••• Presenteras senare.

9.30 Kaffe och besök hos utställare

10.00 Inledning dag 2
 Andre Pops hälsar välkommen!

10.10 Framtidens offentliga sektor,  vad driver 
 utvecklingen, och hur kan vi stödja den?
 Anders Ekholm, forskare och vice VD för 
 Institutet för framtidsstudier (IFFS).

11.15 Ingen affär på en död planet
 Henning Robach, seniorkonsult Plan B.

12.00 Mingellunch i Vinterträdgården

13.00 Sysselsättning genom upphandling
	 Regeringen	gav	i	juni	2015	Trafikverket	i	
 uppdrag att vid offentlig upphandling arbeta  
 för ökad sysselsättning för personer som har  
 svårt att komma in på arbetsmarknaden och  
 därmed bidra till en minskad arbetslöshet. 
 Vad har hänt sen dess? 
 Catarina Sundberg,	Trafikverket,	
 Avdelningschef Inköp väst.

14.00 Parallella seminarier

A ••• Partnerskap för Nya Karolinska sjukhuset
 Thomas Wedegren och Patrik Puhony 
 presenterar erfarenheter från partnerskap    
 inom Nya Karolinska Sjukhuset, SLL.

B ••• Förstudier - nyckeln till en framgångsrik 
 upphandling
 Hur får man 350 myndigheters behov att   
 matcha marknadens utbud och vice versa?  
 Statens inköpscentral delar med sig av sin   
 mångåriga erfarenhet av framgångsrikt 
 arbete med förstudier. 
 Jeanette Hemmingsson och Fredrik Björnström,  
 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

C ••• Kommunernas viktiga roll i den 
 cirkulära ekonomin
 Kommunerna har en viktig roll inom arbetet 
 för en cirkulär ekonomi i samhället, inte minst  
 genom att vara förebilder. Kommunerna har  
 via sitt avfallsansvar och sin roll som stora   
 inköpare många möjligheter att agera - och  
	 det	finns	många	goda	exempel	på	detta.			
 Upphandling är ett betydelsefullt verktyg som  
 kan användas för att skicka viktiga signaler 
 till marknaden och optimera kommunernas  
 verksamheter. I dagsläget råder en osäkerhet  
 om hur kraven i upphandling kan ställas men  
 utvecklingsarbete pågår.  
 Åsa Lindskog, Avfall Sverige, Rådgivare för   
 förebyggande. Hanna Bergman, Avfallschef  
 Falu Energi & Vatten AB.

D ••• Bättre offentlig marknad
 är ett gemensamt projekt mellan Svenskt   
 Näringsliv och alla medlemsorganisationer för  
 att skapa bättre förståelse för varandra och  
 skapa win win för båda parterna. 
 Hur och vad kan göras?
 Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.

14.45 Kaffe och besök hos utställare

15.15 Skulle du köpa dig själv?
 Gör säkrare presentationer och lyckas 
 nå fram. Anna ger konkreta råd om hur 
 du kan bli mer trovärdig och övertygande,  
 genom att vässa din paketering, 
 din presentation och din personliga 
 kommunikation. 
 Anna Bellman, kommunikationsexpert.

16.30 Slut för dagen

18.45 Välkomstdrink och mingel i vinterträdgården

19.15 Till bords
 Prisutdelning Årets inköpare.
 Underhållning.

 

Anna
Bellman

Ellen Hausel 
Heldahl 
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Ekholm



Onsdag 27 april

8.00 Parallella seminarier

A ••• Funktionsupphandling och hållbara 
 affärsmodeller
 Sofia Lingegård, Adj universitetslektor 
 Linköpings universitet.

B ••• Kompetenskartläggning inom 
 inköp för att möta nya mål
 Janne Andersson, inköpschef, Preem AB.

C ••• Hållbarhet i leverantörskedjan 
 – implementering och utmaningar
 Tina Hellstadius, TeliaSonera AB.

D ••• Svart på vitt 
 Vad bör vi göra, vad kan vi göra och 
 vad ska vi göra om vi misstänker skattefusk?
 Andreas Wikberg, Skatteverket, 
 Regionsamordnare, Västra regionen, 
 Förebygga ekonomisk brottslighet.

09.00 Parallella seminarier 
 Konkreta erfarenheter från våra medlemmar.
 
A ••• IT

B ••• Varor

C ••• Tjänster

D •••  Entreprenader

10.00 Kaffe och besök hos utställare

Helena 
Rosén 

Andersson

Björn
Bergström

10.30 Parallella seminarier

A ••• Möjligheterna i LOU
 – Flexibla avropsordningar som 
 alternativ till rangordningsprincipen.
 Helena Rosén Andersson,	Advokatfirman	 
 Lindahl.

B ••• Möjligheterna i LUF 
 Varför vänta på nya lagstiftningen? 
	 Redan	idag	finns	många	möjligheter	i	LUF!
 Kristian Pedersen, advokat och partner, 
	 Advokatfirman	Kahn	Pedersen.

C ••• Hur kan vi hantera juridiska risker 
 i inköpsprocessen?
 Björn ger oss en genomgång av vanligt 
 förekommande riskområden och konkreta   
 förslag på att hantera dessa genom metoder  
 och praktiska exempel. 
 Björn Bergström, Jur.kand. / Senior Associate,  
 Ramberg Advokater AB.

11.15 Inköpsstrategier för indirekt material på IKEA
 Ta del av hur IKEA arbetar med att ta fram 
 inköpsstrategier för de produkter och tjänster  
 som inte är direkt kopplade till det som IKEA  
 säljer, exempelvis IT, resor, konsulttjänster och  
 fastighetsunderhåll.
 Sofia Åström, category purchase manager,  
 IKEA indirect material and services.
 
12.00 Avslutning
 Konferensen avslutas och ort för 
 årskonferensen 2017 avslöjas.

12.15 Mingellunch i Vinterträdgården

 
 

Konferensen av och 
för oss som arbetar med 

offentliga inköp!


