
Erbjudande om utbildningsdag
I UPPHANDLING
Sociala HÄNSYN

Sociala FÖRETAG
SOM RESURS
EU kräver att vi ändrar vårt synsätt på upphandling. Det ger spännande möjligheter –
men man måste förstå det nya förhållningssättet för att kunna använda den nya Lagen om 
offentlig upphandling på ett bra sätt. 

Det är många som tycker att upphandling är krångligt, att LOU är ett för snårigt regelverk, 
etc. Men det behöver inte vara så! Vi vill visa att LOU-direktivet som den nya lagen bygger på, 
innebär intressanta möjligheter för både upphandlande myndigheter och för anbudsgivare – inte 
minst för sociala företag och andra småföretag. Men man måste veta vad man gör.

Den nya lagstiftningen har en helhetssyn baserat på den sociala dimensionen på
upphandling. Det öppnar upp för att ställa sociala krav vid upphandlingar. Det är det 
sammantagna mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet som ska antas – inte anbud med lägsta pris.

Ta chansen att ta reda på vad den nya LOU innebär – många spännande möjligheter att
utveckla den sociala dimensionen för politiker och tjänstemän som vill någonting. Vi erbjuder 
ett heldagskoncept, där vi behandlar både kommande och nuvarande regler som påverkar de 
sociala företagens möjligheter att komma till sin rätt i den offentliga upphandlingen. Vi kan 
självklart anpassa dagen efter era önskemål.

Lämpliga målgrupper är förtroendevalda, förvaltningsledningar och upphandlingsenheter 
i offentlig sektor, det lokala näringslivet, samt den sociala ekonomin – gärna tillsammans så 
att man får en gemensam referensram.

Ta gärna kontakt med oss!

Bo Blideman
Tanke & Handling ek. för.
bosse@tankeochhandling.coop

Ma Sthias ylvan 
Mathias Sylvan Upphandling AB 
mathias.sylvan@gmail.com
070-2 466 0 50 0705-176 176



Konferensidé

Sociala hänsyn i upphandling 
- sociala företag som resurs

09.00  Kaffe 

09.30  Välkommen

09.45  Den sociala dimensionen i nya direktivet och 
  möjligheterna med reserverade kontrakt

10.30  Paus

10.45  Den sociala dimensionen … forts

11.15  Sociala företag som en resurs för arbete

12.00  Lunch

13.00  IOP – vad är det? Alternativ till upphandling?

13.45  Risk för illojal konkurrens

14.30  Kaffe och gruppdiskussioner

15.30  Summering

16.00   Slut

Det är vi som genomför utbildningsdagen:

Mathias Sylvan
Mathias är konsult i offentlig upphandling. Han har tidigare varit förbundsjurist på Sveriges 
Kommuner och Landsting med offentlig upphandling som specialitet.

Bo Blideman
Bo är utbildare och ofta anlitad av kommuner och myndigheter som expert på 
arbetsintegrerande sociala företag och deltar som styrelsekonsult i flera sociala företag. 
Bo har skrivit flera böcker och skrifter, bl a “Sociala företag vidgar arbetsmarknaden”,  
“Att stödja utan att styra” och tillsammans med Mathias “Samhälleliga mål med upphandling som 
medel”.


