
Upphandlings-

da   en 2012
Kom och lyssna på experter och förebilder inom 

området och lär dig vässa dina anbud!

Datum:  tisdag 3 april 2012  
Tid: 14.00-18.30 , vi bjuder på efterföljande afterwork!
(Du som bara vill vara med på dialogmötet ansluter 16:30)
Plats: Grand Hotel Lapland 
Anmälan: sker till Företagsbolaget 070-557 32 50 eller 
nina@foretagsbolaget.se senast 28 mars!
Ange i anmälan om du deltar hela dagen eller bara på 
dialogmötet och efterföljande afterwork!

DU FÅR EN FÖRSTKLASSIG MÖJLIGHET ATT:
•  ta del av kompetenshöjande utbildningsinsatser i ämnet 
   o�entlig upphandling ledda av länets experter.
•  skapa dialog mellan upphandlande enheter och leverantörer.
•  lyssna på goda exempel.
•  delta i diskussion för att öka intresset för samordning och 
   igenkännbara förfrågningsunderlag samt �er insatser som kan 
   underlätta det dagliga arbetet för företagen och de upphandlande 
   myndigheterna.
•  upprätta en individuell handlingsplan om hur ditt företag ska gå till 
   väga inför anbudslämning samt vad som behövs för att öka kvalitén 
   i framtida anbud.

VÄLKOMMEN DU SOM ÄR:
•  företagare som lämnar anbud i dag
•  företagare och vill börja lämna anbud
•  företagare som har ett intresse för offentlig upphandling
•  inköpsansvarig på en upphandlande myndighet
•  anställd på ett kommunalt bolag
•  offentliganställd som berörs av ämnet
•  politiker

Norrbottens Upphandlingsråd bjuder in till utbildning 
och dialogseminarie för små- och medelstora företag 
samt för upphandlande myndigheter.  

 Theresa Hägglund, upphandlare, NLL
 Victoria Arenbro-Forsberg, upphandlingschef, NLL
 Theresa gjorde enligt prisjuryn för Handslaget 
2011 års bästa upphandling! Detta inom ett 
inköpsområde som har omgärdats av överpröv-
ningar och en omfattande debatt under de 
senaste åren. Tillsammans med Viktoria berättar 
hon om bla:

Upphandlingsskola
Den juridiska aspekten
Gott exempel -Livsmedelsupphandling

Maine Granström, resebyråchef, NEX Resebyrå
Nex Resebyrå är Norrbottens största privatägda 
resebyrå med ett 40-tal anställda.
Gott exempel -Så jobbar Maine med upphandling!

Christian Sundvall, inköpsansvarig, 
Gällivare kommun
Christian berättar om hur kommunens inköpsprocess
går till, samt om kommande upphandlingar!

DIALOGMÖTE (KL 16:30)
mellan kommunens politiker och tjänstemän, 
kommunala bolag och företagare! 

ETT SAMARBETE MELLAN

OM DU INTe KAN DELTA 
HELA DAGEN ÄR DU 
ÄNDÅ VÄLKOMMEN TILL 
DIALOGMÖTET!

PÅ PROGRAMMET:


