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 2

6 december 2018 kl. 08.00-09.30
Elite Plaza, Gustav Adolfs torg 49, Malmö

Beställarnätverk för
innovationsupphandling
På det andra frukostmötet i vår kortserie om
innovationsupphandling belyser vi ett konkret
exempel på hur man kan jobba med innovationsupphandling i små och medelstora kommuner.
Trelleborg, Ystad och Skurup har skapat ett
beställarnätverk och har tillsammans tagit fram
en arbetsmodell för innovationsupphandling som
de testar i tre olika case:
- Inköp av rena och torra golv i skolmiljö
- Inköp av smart digital service på medborgarnas
villkor
- Inköp av delningstjänst för att låna och byta
mellan kommunerna
Mattias Johansson, upphandlingschef i Ystad
kommun och Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun berättar om fördelen
av beställarnätverk, vad de lärt sig längs vägen
och ger tips om hur man kommer i gång.

FRUKOSTMÖTE 1
- 21 november

Näringslivet om
erfarenheter av innovationsupphandling
Ett frukostmöte som gjorde
åhöraren klokare på hur
företag kan engagera sig i
innovationsupphandlingar.
Företaget AB Två punkt Ett
berättade om en funktionsupphandling de vunnit.

Program och anmälan>>
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 Innovationsupphandling i små och medelstora
kommuner
Mattias Johansson, upphandlingschef, Ystad kommun
Kristian Silverberg, upphandlingschef, Trelleborgs kommun
09.10 Diskussion och frågor
Håkan Rosqvist, Sustainable Business Hub
VD
Håkan modererar diskussionen.
09.30 Slut

PRAKTISKT
TID:

6 december kl. 08.00-09.30

PLATS:

Elite Plaza, Gustav Adolfs
torg 49, Malmö

RUM:

ANMÄLAN: Senast 29 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>>

Gripen

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

