FRUKOSTMÖTE X 3 om

INNOVATIONSUPPHANDLING
Sustainable Business Hub och Hållbar Utveckling Skåne bjuder in till en frukostmötesserie på
temat Innovationsupphandling. Vi belyser ämnet ur tre olika perspektiv; näringslivets, beställarens samt innovationsupphandling som strategiskt verktyg.

FRUKOSTMÖTE 1

FRUKOSTMÖTE 2

21 november 2018 kl. 08.00-09.30
Media Evolution City,
St Varvsgatan 6 A, Malmö

Kommunpolitiker och
tjänstemän berättar

Näringslivet om erfarenheter
av innovationsupphandling
Kom och lyssna när Svenskt Näringsliv och företaget AB Två punkt Ett berättar om deras erfarenheter av innovationsupphandling. Under morgonen vill vi bli klokare på hur företag kan engagera
sig i innovationsupphandlingar, vilka svårigheter
som finns längs vägen, vad kan man förvänta sig
och vad som är viktigt att ha koll på innan man
sätter igång.
Det kommer ges både en övergripande syn från
Svenskt Näringsliv som representerar 60 000
medlemsföretag, samt ett konkret exempel från
ett företag som genomfört en funktionsupphandling och dessutom har flera på gång.

Hör om konkreta exempel på
innovationsupphandling från
skånska kommuner. Ystad
och Skurups kommuner har
tagit fram en arbetsmodell för
innovatonsupphandling som
de testar.
Tid och plats meddelas senare.

FRUKOSTMÖTE 3

Upphandling som
strategiskt verktyg
En genomsnittlig kommun
spenderar avsevärda summor
på inköp årligen. Stärker dessa
inköp kommunens strategiska
mål? Hur ska man tänka och
handla för att inköpen ska bli
ett kraftfullt strategiverktyg?
Tid och plats meddelas senare.

PROGRAM
08.00 Kaffe och fralla
08.30 Vad kan ett företag förvänta sig om det går in i en
innovationsupphandling?
Ellen Heldahl, Svenskt Näringsliv
Jurist och upphandlingsexpert. Tidigare chef för avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling på Konkurrensverket. Var tidigare ensam sekreterare i Innovationsupphandlingsutredningen.
08.50 Erfarenheter från funktionsupphandling med Bollnäs
kommun. Svårigheter längs vägen och så blev
slutresultatet
Joel Smedberg, Två punkt Ett
Grundare och VD för företaget. Två punkt Ett säljer ljus
som tjänst. De använder en armatur med adaptiv design
delvis tillverkad av gamla plattskärmar. Jobbar framförallt med kommunala beställare och skolor.
09.10 Diskussion och frågor
Håkan Rosqvist, Sustainable Business Hub
VD
Håkan modererar diskussionen.
09.30 Slut

PRAKTISKT
TID:

21 november kl. 08.00-09.30

PLATS:

Media Evolution City,
St Varvsg 6A, Malmö

RUM:

ANMÄLAN: Senast 16 november till
communication@sbhub.se
FRÅGOR:

Kontakta
Linda Stafsing
linda.stafsing@sbhub.se
072-356 80 00

GDPR:

I och med att du anmäler
dig godkänner du att vi
behandlar dina personuppgifter. Vår datapolicy>>

Utbildningsrummet

KOSTNAD: Ingen kostnad.
No-show debiteras dock
med 300 kr.

