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• Vad finns det för olika typer av krav i det nya
regelverket och vad betyder de?

ORDFÖRANDEN:

• Koncessioner – vad innebär den nya
lagstiftningen?
• Arbetsrättsliga villkor – vad gäller?
• Hamburgsamarbeten – genomgång av praxis
från EU-domstolen
• Talerätten för leverantörer vid överprövningar
av upphandlingar – vad är det som gäller?
• Legal spaning från Svenska kraftnät och
Swedavia
• Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Anna Ulfsdotter Forssell
Advokatfirman Delphi

Johan Carle, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå

VÄLJ INRIKTNING UNDER EN FÖRMIDDAG:

Klassisk sektor eller
försörjningssektorerna

• Hur kan samarbete med en Inköpscentral
underlätta och förbättra det strategiska arbetet?
SAGT OM TIDIGARE UPPHANDLINGSFORUM:
KONFERENSEN ARRANGERAS I SAMARBETE MED:

”Bästa upphandlingskonferensen!”
”Intressanta rättsfall och överlag bra dialog med frågor och svar”
”Den enda konferensen inom upphandling som går på djupet”
”Konkret, fullspäckat med innehåll, bra reflexioner och dynamik i
alla framföranden”
”En bra konferens med viktigt innehåll. Det är bra att få både
rättsfall och nya lagar/direktiv samlat”

TALARE: Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi • Johan Carle, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Helena Rosén Andersson, Högsta förvaltningsdomstolen • Mattias Forsberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Thomas Isberg, Swedavia • Johan Kennemyr, Affärsverket svenska kraftnät • Sofia Mårtensson, Upphandlingsmyndigheten
Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, SKL Kommentus • Svante Hagman, NCC
Sven Vaxenbäck, Mannheimer Swartling Advokatbyrå • Sara-Li Olovsson, Advokatfirman Delphi • Martin Bogg,
Advokatfirman Delphi • Martin Pekkari, Mannheimer Swartling Advokatbyrå • Anders Bergsten, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå • Sofia Thelin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå • Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi
Kirsi-Maria Halonen, University of Lapland, University of Turku • Anna Borgs, Stockholms läns landsting
Mattias Berger, Konkurrensverket • Ann Fryksdahl, Konkurrensverket • Mats Bergman, Södertörns högskola
Tomas Kjellgren, Förvaltningsrätten i Linköping • Janina Bernius, Ålands landskapsregering
FÖRDJUPNINGSDAGEN LEDS AV: Sara-Li Olovsson, Advokatfirman Delphi • Caroline Sundberg, Advokatfirman Delphi

Anmäl dig på www.upphandlingsforum.com

tfn: 08 587 662 00

TISDAG 7 NOVEMBER
08:50

REGISTRERING OCH MORGONKAFFE

09:20

ORDFÖRANDENA INLEDER KONFERENSEN
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare, Advokatfirman
Delphi. Anna är ansvarig för Delphis verksamhet rörande offentlig
upphandling och angränsande rättsområden. Anna biträder
såväl leverantörer som upphandlande myndigheter/enheter i
alla upphandlingsrelaterade frågor såsom strategiska frågor,
upprättande av anbud eller förfrågningsunderlag, överprövningar
och skadestånd.
Johan Carle, advokat och delägare, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå. Johan har arbetat med offentlig upphandling
sedan lagstiftningens tillkomst 1993. Hans praktik består i
omfattande rådgivning till upphandlande myndigheter/enheter
och leverantörer i alla skeden i en upphandling, särskilt med
inriktning på överprövningsärenden.

NYA UPPHANDLINGSREGLER
09:35

Vad finns det för olika typer av krav i det nya regelverket
och vad betyder dom?

•

Rätt krav vid rätt tillfälle - hur ska de olika kraven
användas i praktiken?

•

Vart är rättspraxis på väg?
Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg, Advokatfirman
Delphi

KONCESSIONER – VAD ÄR DET OCH VAD INNEBÄR
DEN NYA LAGSTIFTNINGEN?

•

När är det fråga om en koncession?

•

Gränslandet mot LOU och LUF

•

Undantag från lagstiftningen

•

Koncessioner och kollektivtrafik
Mattias Berger, biträdande enhetschef på avdelningen för
upphandlingstillsyn, har arbetat på Konkurrensverket sedan 2012.
Innan dess var han upphandlare på dåvarande RPS under två år.
Dessförinnan var Mattias föredragande på domstol.

10:15

•

Vad innebär upphandlingsrättslig compliance och varför
är det så viktigt för offentliga beställare?
Anna Borgs är upphandlingsexpert på Stockholms läns landsting,
en av Sveriges största upphandlande myndigheter. Hon är jurist
och har tidigare arbetat med upphandlingsrätt som verksjurist på
Trafikverket och som föredragande på Förvaltningsrätten i Falun.

12:15

LUNCH

13:15

RÄTTSFALL PÅ DJUPET DEL 1

•

Genomgång av rättsfall från EU-domstolen

•

Redogörelse av domar från Högsta förvaltningsdomstolen

•

Analys av rättsfallens betydelse för rättstillämpningen
på upphandlingsområdet

•

Reflektioner och analyser av ovanstående

•

Diskussion med publiken
Johan Carle och Sofia Thelin, biträdande jurist och Associate,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Sofia har flerårig
erfarenhet av affärsjuridik och är verksam inom rättsområdena
offentlig upphandling och konkurrensrätt. Sofia biträder svenska
och utländska klienter, såväl offentliga som privata aktörer,
avseende alla skeden i en offentlig upphandling.

OBLIGATORISKA KRAV, MINIMIKRAV, BÖR-KRAV
OCH ORDNINGSKRAV – VAD GÄLLER EGENTLIGEN?

•

09:55

HUR SÄKERSTÄLLER MAN ATT DET BLIR RÄTT?

11:45

SAMARBETSAVTAL – OM S.K. HAMBURGSAMARBETEN

•

Genomgång av relevant praxis från EU-domstolen

•

Redogörelse för förutsättningarna för undantaget i LOU
Sofia Mårtensson, jurist, Upphandlingsmyndigheten

15:15

EFTERMIDDAGSKAFFE

15:45

RÄTTSFALL PÅ DJUPET DEL 2

•

Genomgång av årets intressanta rättsfall från
kammarrätterna och ev. från förvaltningsrätterna

•

Praktiskt betydelsefulla frågeställningar

•

Slutsatser som kan dras av rättsfallen

•

Reflektioner och analyser av ovanstående

•

Diskussion med publiken
Anna Ulfsdotter Forssell och Sara-Li Olovsson, advokat och
Senior Associate, Advokatfirman Delphi. Sara-Li har stor
erfarenhet av att bistå både leverantörer och upphandlande
myndigheter och enheter i alla delar av upphandlingsprocessen.
Sara-Li har även bistått vid genomförandet av ett stort antal olika
upphandlingar.

17:3018:30

FÖRSTA DAGEN SUMMERAS AV ORDFÖRANDENA
OCH AVSLUTAS MED MINGEL

ONSDAG 8 NOVEMBER
SPÅR A: KLASSISK SEKTOR
Spåret leds av Mannheimer Swartling Advokatbyrå

10:35

FÖRMIDDAGSKAFFE

08:30

MORGONKAFFE

11:05

TALERÄTTEN FÖR LEVERANTÖRER VID ÖVERPRÖVNINGAR AV UPPHANDLINGAR – VAD ÄR DET
SOM GÄLLER?

09:00

ÄNDRING AV KONTRAKT

Anna Ulfsdotter Forssell och Christian Härdgård, advokat,
Advokatfirman Delphi. Christian har lång erfarenhet av offentlig
upphandling och har tidigare arbetat både på upphandlande
myndighet och på förvaltningsrätt. Christian biträder löpande
offentliga och privata aktörer inom upphandlingsområdet och är
ofta ombud vid överprövningar.

11:25

LAGSTIFTNINGSARBETET KRING DE NYA
UPPHANDLINGSLAGARNA PÅ ÅLAND
En internationell utblick och jämförelse mellan svensk
och åländsk lagstiftning
Janina Bernius, upphandlingsjurist, Ålands landskapsregering.
Janina är stöd och konsulterande i upphandlingsfrågor för hela
offentliga sektorn på Åland och arbetar med lagstiftningsarbetet
kring de nya upphandlingslagarna på Åland.

•

Hur kan klausulerna se ut?

•

Vad gäller vid ändringar av mindre värden?
Sven Vaxenbäck, advokat och Specialist Counsel, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå. Sven är verksam inom rättsområdet
offentlig upphandling och har flerårig erfarenhet av att företräda
både offentliga och privata aktörer i överprövningsprocesser och
i större upphandlingsprojekt avseende såväl byggentreprenader
som varor och tjänster. Hans rådgivning omfattar alla skeden av
offentliga upphandlingar.
Mattias Forsberg, biträdande jurist och Associate, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå. Mattias har sedan han började sin karriär
som affärsjurist särskilt inriktat sig på rättsområdet offentlig
upphandling. Han biträder regelbundet svenska och utländska
klienter, såväl offentliga som privata aktörer, avseende alla skeden
i en offentlig upphandling.

Se uppdateringar på www.upphandlingsforum.com

09:45

UTFORMNING AV VILLKOR I NIVÅ MED KOLLEKTIVAVTAL– VILKA MÖJLIGHETER FINNS I LAGSTIFTNINGEN?
Sedan den 1 juni 2017 är upphandlande myndigheter
och enheter skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor när
det är behövligt och villkoren går att fastställa.

•

Vad innebär att det är ”behövligt”?

•

Vilka villkor ska ställas och går de alltid att fastställa?

•

Vid vilka upphandlingar gäller bestämmelserna?

GEMENSAM EFTERMIDDAG
12:30
•

Vilka är de viktigaste strategiska frågeställningarna
och aktiviteterna - hur kan samarbete med en
inköpscentral underlätta och förbättra det strategiska
arbetet?

•

Vilka risker kan finnas med samarbete?
Eva-Lotta Löwstedt Lundell är vd på SKL Kommentus och
har många års erfarenhet av upphandling och inköp i olika
roller. Hon har bl a varit inköpschef på SVT och chef för Statens
inköpssamordning. Hennes engagemang för inköpsfrågor
i offentlig sektor har bl a inneburit styrelseuppdrag och
ordförandepost SOI och en bok om Tio principer för en
framgångsrik upphandling.

Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten med
inriktning hållbar upphandling.

10:15

FÖRMIDDAGSKAFFE

10:45

AVTALSUPPFÖLJNING

•

Avtalsförvaltning kontra avtalsförändring

•

Strategi, organisationer och rutiner för avtalsuppföljning

13:00

Paneldeltagare:
Ann Fryksdahl, enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn,
Konkurrensverket

Martin Pekkari, advokat och delägare, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå. Martin har sedan lång tid arbetat med olika
typer av stora inköpsprocesser för inköp av infrastruktur inom
bl.a. IT-området och transportsektorn. Han arbetar med såväl
offentliga beställare inom LOU och LUF som leverantörer vid
anbudsgivning i offentliga upphandlingar.

Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC
Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns
högskola, tidigare chefsekonom vid Konkurrensverket. Mats
har forskat om konkurrensutsättning och upphandling av bl.a.
välfärdstjänster, särskilt äldreomsorg.

LUNCH

SPÅR B: FÖRSÖRJNINGSSEKTORN

14:00

EFTERMIDDAGSKAFFE

14:30

CHARACTERISTICS OF SEPARATE OPERATIONAL
UNITS – A STUDY ON AGGREGATION RULES UNDER
PUBLIC PROCUREMENT LAW

Spåret leds av Advokatfirman Delphi
08:30
09:00

MORGONKAFFE

•

Purpose

ÄNDRING AV KONTRAKT ENLIGT LUF I PRAKTIKEN

•

Ambiguities

•

New legal dilemmas

•

Checklist for establishing the independence of a
separate operational unit

•

Hur kan klausulerna se ut?

•

En genomgång av ändringsbestämmelserna med
praktisk utgångspunkt

Kirsi-Maria Halonen, Doctor of Laws, University Lecturer
in Commercial Law, University of Lapland Turun yliopisto
(University of Turku)

Sara-Li Olovsson och Martin Bogg, Advokatfirman Delphi

09:45

PANELDISKUSSION
Anpassar upphandlande myndigheter upphandlingen
att passa vissa leverantörer?

Anders Bergsten, advokat och delägare, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå. Anders har sedan lång tid arbetat med olika typer
av stora inköpsprocesser för inköp av infrastruktur inom bl.a.
IT-området och transportsektorn. Anders arbetar med såväl
offentliga beställare inom LOU och LUF som leverantörer vid
anbudsgivning i offentliga upphandlingar.

11.30

STRATEGISKT INKÖPSSAMARBETE GENOM
INKÖPSCENTRAL

RÄTTSFALL FRÅN FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
Christian Härdgård och Anna Ulfsdotter Forssell,
Advokatfirman Delphi

10:15

FÖRMIDDAGSKAFFE

10:45

LEGAL SPANING FRÅN TVÅ UPPHANDLANDE
ENHETER INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN
– SVENSKA KRAFTNÄT OCH SWEDAVIA AB

Presentationen hålls på engelska

ÄRENDEN I DOMSTOLARNA
15:10
•

Thomas Isberg och Johan Kennemyr kommer bl a
att ge sin syn på:
•

ESPDer

•

Konsultmäklare

•

Kvalificeringssystem
Thomas Isberg arbetar sedan 2011 som bolagsjurist på flygplatsbolaget Swedavia AB med huvudansvar för upphandlingsjuridik.
Thomas ansvarar även för legala frågor kopplat till Compliance
(mutor/extern representation), Data Privacy (PUL/GDPR) och IT samt
är ansvarig jurist och styrelsesekreterare i Swedavias dotterbolag
Airport Telecom AB och Swedavia Energi AB. Thomas har över 15 års
erfarenhet av avancerad upphandling, kommersiell avtalsrätt och
internationella affärsförhandlingar från bl a. Försvarets Materielverk
(FMV), SAS och G4S Cash Services.

UPPHANDLINGSMÅL I HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
Några rättsfall som Högsta förvaltningsdomstolen har
meddelat under senare tid
Helena Rosén Andersson, advokat och partner, Advokatfirman
Lindahl. Helena har utnämnts till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och tillträder 2 oktober 2017. Hon är även redaktör
och huvudförfattare för Wolters Kluwers kommentarer till
upphandlingslagarna.

15:50

DOMSTOLENS UTREDNINGSSKYLDIGHET I
UPPHANDLINGSMÅL OCH RAMEN FÖR PROCESSEN
M.M. – EN DOMARES PERSPEKTIV

•

När inträder domstolens utredningsansvar?

•

Hur kan parterna påverka vad domstolen för till målet?

•

Hantering av inhämtade anbudshandlingar
Tomas Kjellgren, rådman vid Förvaltningsrätten i Linköping

Johan Kennemyr, verksjurist, Affärsverket svenska kraftnät

11:30

LUNCH

16:35

AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH SUMMERING AV
KONFERENSEN
Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Se uppdateringar på www.upphandlingsforum.com

FÖRDJUPNINGSPASS 6 NOVEMBER 13:00 – 17:00

LOU + GDPR = SANT (?)
– möjligheten att göra ändringar i upphandlade
avtal för att efterleva de nya dataskyddsreglerna
I maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen
(GDPR) nuvarande regler för hantering av personuppgifter i
personuppgiftslagen (PUL). För att efterleva de nya reglerna
behöver de alla flesta IT-avtal där personuppgifter behandlas
(personuppgiftsbiträdesavtal) omförhandlas eller ändras
för att uppfylla nya formella krav i förordningen på dess
utformning.
Dessutom har vi tre nya upphandlingslagar som för första
gången innehåller uttryckliga regler om vilka ändringar
i upphandlade avtal som är tillåtna. Bestämmelserna om
ändringar i avtal börjar gälla direkt, alldeles oavsett när själva
avtalet är upphandlat.
Under fördjupningspasset kommer vi gå igenom relevanta
delar av de nya reglerna inom respektive område och sedan
genomföra en workshop som utgår från praktiska exempel
och scenarier.
Fördjupningspasset behandlar bl.a.:
• Vilka ändringar kommer upphandlande myndigheter och
enheter behöva göra i sina nuvarande personuppgiftsavtal?
• Hur kan nödvändiga ändringar utformas för att passa in i
upphandlingsreglernas bestämmelser om ändringar i avtal?
• Vilka risker finns det med att göra ändringar som
eventuellt inte ryms inom upphandlingsreglerna?
• Vad bör upphandlande myndigheter/enheter tänka på
när de omförhandlar eller ingår nya IT-avtal där
personuppgifter kommer att hanteras?
Fördjupningspasset leds av:
Caroline Sundberg och Sara-Li Olovsson, advokater på
Advokatfirman Delphi
Caroline är specialiserad inom IT-rätt och kommersiella avtal.
Hon har i över 10 år arbetat med juridiska frågor rörande
integritetsskydd och data-skydd (såsom PUL och senaste tiden
den nya Dataskyddsförordningen). Hon har arbetat i flera
större såväl som mindre projekt för att hjälpa organisationer
att förbereda sig inför ikraftträdande av den nya förordningen.
Sara-Li är specialiserad på upphandlingsrättsliga frågor och har stor
erfarenhet av att arbeta praktiskt med möjligheterna att göra ändringar i
upphandlade avtal.

HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSPASSET
12:45 		

Registrering

13:00

Fördjupningspasset startar

14:30

Eftermiddagskaffe

17:00

Fördjupningspasset avslutas

VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA
MÖTESPLATSEN FÖR SVERIGES
UPPHANDLARE!
Den 7-8 november är det dags för Upphandlingsforum
som arrangeras för 14:e året i rad i samarbete med
advokatbyråerna Delphi och Mannheimer Swartling.
Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med
offentlig upphandling.
Genom omfattande research har vi ringat in de viktigaste
och mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom
upphandlingsområdet och behöver förstå hur de nya
regelverken påverkar er som upphandlande myndighet. Vi
gör nedslag inom några av de mest efterfrågade frågorna,
t ex upphandlingsrättslig compliance, koncessioner,
arbetsrättsliga villkor, Hamburgsamarbeten,
talerätten för leverantörer vid överprövningar av
upphandlingar m m. Stor tyngd ligger också på Rättsfall
på djupet.
Dessutom kommer Helena Rosén Andersson, i oktober
nyutnämnt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen,
gå igenom några rättsfall som har meddelats under
senare tid. Tomas Kjellgren på Förvaltningsrätten i
Linköping ger en domares perspektiv på domstolens
utredningsskyldighet i upphandlingsmål.
Ta också del av:
• Legala spaningar från Svenska kraftnät och Swedavia
• Högaktuell paneldiskussion – anpassar upphandlande
myndigheter upphandlingen att passa vissa
leverantörer?
• Obligatoriska krav, minimikrav, bör-krav och
ordningskrav – vad gäller egentligen?
• Hur kan samarbete med en inköpscentral underlätta
och förbättra det strategiska arbetet?
• Vad kännetecknar separata operativa enheter?
Ta också tillfället i akt att delta på fördjupningspasset 6
november om möjligheten att göra ändringar i upphandlade
avtal för att efterleva de nya dataskyddsreglerna (GDPR).
Varmt välkommen till två fullspäckade dagar!
Anna Ulfsdotter Forssell
advokat och delägare
Advokatfirman Delphi
Johan Carle
advokat och delägare
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Ruth Sylwan
senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 66 215

Returadress: Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

UPPHANDLINGSFORUM 2017
KOMMANDE EVENT
Ledare men inte chef

7-8 september 2017

www.insightevents.se/ledare

Utredardagarna 2017

12-13 september 2017

www.cku.se/utredare

Varumärkesdagen

25 januari 2018

www.varumarkesdagen.se

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

ANMÄLAN

Tfn 08 587 662 00

Priserna är exklusive moms och inkluderar
dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas
en månad innan konferensen via e-post och via vår
hemsida www.upphandlingsforum.com

E-post info@insightevents.se
www.upphandlingsforum.com

Alternativ

Anställd vid kommun, stat,
myndighet eller verk

Försörjningssektorerna
& övriga

Konferens

9.990 kr

12.990 kr

Konferens + fördjupningspass

12.990 kr

15.990 kr

Endast dokumentation

2.990 kr

2.990 kr

Priserna är exklusive moms och inkluderar digital dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen
via e-post och via vår hemsida www.upphandlingsforum.com
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas
via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% om
avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

NÄTVERKANDE
Insight Events Sweden
Se vår hemsida www.insightevents.se för
LinkedIn grupper att gå med i!

Följ Insight Events på Twitter!
Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss!
@InsightEventsSE

OM INSIGHT EVENTS SWEDEN
Under företagsnamnen IBC Euroforum och Informa IBC Sweden har vi
sedan 1994 genomfört mässor, konferenser, kurser och utbildningar på
den svenska marknaden. I oktober 2015 ändrade vi företagsstruktur och
vårt nya namn är Insight Events Sweden, ett företagsnamn som bättre
speglar våra tjänster och produkter. Förändringen har gjort det möjligt
för oss att ytterligare fördjupa vårt kundfokus genom ökad flexibilitet
och modernitet. Genom våra produkter erbjuder vi
våra kunder nya insikter och kunskap kombinerat
med forum för ömsesidigt utbyte och nätverkande.
Läs mer på www.insightevents.se

10RS1516

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte för Insight Events
Sweden och Insight Events Denmark. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa
syften, vänligen kontakta Database Manager, Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm. E-post: databas@insightevents.se • Personuppgiftsansvarig är Insight Events
Sweden.

