
Så kan ni använda social hänsyn 
och reserverade kontrakt i 

offentlig upphandling 

15 juni – Textile Fashion Center, Borås

Anmäl dig här!

Det görs offentliga inköp på 600–800 miljarder årligen i Sverige. Det borde vara 
självklart att kommuner, regioner och andra offentliga aktörer ställer hållbarhets-
krav i  upphandlingar och använder de möjligheter som finns för att upphandla ut-
ifrån sociala hänsyn. Tyvärr görs inte detta idag i den utsträckning som är möjlig.

Vi bjuder in till föreläsning och erfarenhetsutbyte om sociala hänsyn och reserve-
rade kontrakt vid offentlig upphandling. Vi kommer även titta på hur man kan skapa 
idéburna offentliga partnerskap (IOP) tillsammans med idéburna organisationer.

Hela programmet på nästa sida!

OBS! Om det fortfarande råder mötesrestriktioner pga coronavirus 15 juni kommer vi att sända 
det här som ett webbinarium istället.

Detta är ett kostnadsfritt arrangemang. Förhinder ska anmälas senast fredagen före 
arrangemang-et, annars debiteras vi en No Show-avgift på 175:00 + moms. 

För ytterligare information:  Carina Krii, carina.krii@coompanion.se  eller 0733-70 10 91

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej87_7qOl9P-RD2--tWgRA75F2u-mG5ht7o_kMJ9Tna_g1PQ/viewform?usp=sf_link


Program
15 juni – Textile Fashion Center, Borås

09:30 Samling med kaffe & fralla

10:00 Eva Ternegren, Coompanion 
Göteborg

– Begrepp och regelverk kring offent-
lig upphandling inom EU och Sverige.

– Hur kan sociala hänsyn användas i
offentlig upphandling?

– Borås Stad berättar om renovering-
en av Vattentornet i Borås där soci-
ala hänsyn var ett av kriterierna vid
upphandlingen.

– Vad är reserverad upphandling?
Hur och när kan det användas?
Regelverk och tillämpningar.

– Vad är Idéburet Offentligt Partner-
skap (IOP)?

– Kortfattad lägesrapport om statlig
utredning om Idéburen välfärd och
pågående remissrunda.

12:30 Vi bjuder på lunch!

13:15 Vad finns det för exempel 
på upphandling med reserverade 
kontrakt?

13:30 Workshop/gruppsamtal 
”Vad gör vi idag?”  

14:30 Summering

15:00 Fika och avslutning

Eva Ternegren arbetar som rådgivare, konsult och ut-
bildare på Coompanion Göteborgsregionen och har 
genomfört ett 50-tal föreläsningar och utbildningar 
inom sitt expertområde offentlig upphandling och so-
ciala hänsyn. Hon har också skrivit Nya grepp i offent-
lig upphandling på uppdrag av Tillväxtverket. I sin roll 
som fritidspolitiker i Göteborg är hon vice ordförande i 
Nämnden för inköp och upphandling.


