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Webbsänt frukostseminarium om konkurrenspräglad dialog
På onsdagen den 20 november får du möjlighet att utveckla upphandlingskompetensen i din
organisation – till frukosten! SKL inbjuder till ett webbsänt frukostseminarium om
Konkurrenspräglad dialog – en ny upphandlingsform som ger utrymme för innovativa lösningar och
ökad kvalitet i upphandlingar.
Upphandlingsmetoden får bara användas vid
juridiskt, ekonomiskt eller tekniskt komplexa
projekt där du som beställare definierar behoven
och anbudsgivarna utformar lösningarna. Det ger
utrymme för utförarna att under friare former
definiera lösningar som du som beställare idag
inte har kunskap om. De beställare som använt
konkurrenspräglad dialog är positiva och anser att
upphandlingsformen leder till ökad affärsmässighet och effektivitet.

Inspireras av pionjärer
Frukostseminariet leds av Jan Söderström som är
sektionschef för infrastruktur och fastighet på
Sveriges Kommuner och Landsting. Han kommer
under seminariet möta Tyresös tidigare ekonomichef som under sin verksamhetstid använde sig av
konkurrenspräglad dialog vid upphandlingen av
deras nybyggda badhus.
Utöver en spännande diskussion om Tyresö
kommer Linda och Kristin från EY berätta om
sina erfarenheter från författandet av SKL:s
omfattande skrift i ämnet.
Vi syns där!

Frukostseminarium den 20 november
Är du intresserad kan du anmäla dig till SKL:s
webbsända frukostseminarium. Det är helt gratis
och tillgängligt för alla och kräver ingen
föranmälan.
För frågor om deltagande, kontakta Linda
Ahlford, tfn 08-452 73 56 eller via e-post
linda.ahlford@skl.se.
Seminariet är den 20 november 08.15-08.45. För
mer information om hur du kan delta, besök
skl.se/fastighet.

Kontakt
Frågor besvaras av Sonja Pagrotsky, tfn 08452 76 26, Felix Krause, tfn 08-452 70 42 eller
Magnus Kristiansson, tfn 08-452 79 33 eller via
e-post fornamn.efternamn@skl.se.

Bilaga
Inbjudan till SKL:s webbsända frukostseminarium
medföljer detta nyhetsbrev.
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Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS)

Detta är UFOS
Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta.
De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen av dessa byggnader har till uppgift att ge
maximalt stöd till den offentliga sektorns kärnverksamheter och att hålla dem med lokaler och
service som har rätt kvalitet till lägsta kostnad.
Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig
sektor – UFOS – bedriver utvecklingsprojekt som
ger offentliga fastighetsförvaltare verktyg att
effektivisera fastighetsföretagandet och att höja
kvaliteten för hyresgästerna. Bakom UFOS står
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Sveriges Kommuner och Landsting,
Fortifikationsverket, Akademiska Hus och
Samverkansforum för statliga byggherrar och
förvaltare genom Statens fastighetsverk och
Specialfastigheter.
Sedan år 2004 deltar även Energimyndigheten.
Denna satsning går under namnet UFOS Energi
och har hittills resulterat i 25 skrifter i något som
kallas för Energibiblioteket. Syftet är att ta fram
goda exempel från offentliga fastighetsägare och
att visa på praktiska verktyg. Se Energibiblioteket
som en verktygslåda – den självklara startpunkten
för dig som arbetar med energifrågor!
Mer information hittar du på
www.offentligafastigheter.se.

