
Ny lag om offentlig upphandling

- En genomlysning av de viktigaste förändringarna

Med oss kan du vara säker på att få ta del av de  
viktiga förändringarna! 

Ökad möjlighet att förhandla med leverantörer

1 januari 2017 infördes nya upphandlingslagar
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Nya regler - Nya frågor!
Offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika steg. Det gör att många 
företagare upplever att det är svårare att sälja till offentlig sektor än till det privata näringslivet. 
Även de som upphandlar för offentlig sektor uppfattar ofta att det upphandlingsrättsliga 
regelverket är svårt att överblicka och följa. Därför finns det ofta behov av en rak och tydlig 
juridisk rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling.

1 januari 2017 infördes nya upphandlingslagar som genomför 2014 års EU-direktiv 
om offentlig upphandling. De nya lagarna kommer vid sidan om principerna om 
likabehandling, transparens och proportionalitet att innehålla en grundläggande princip 
om socialt hänsynstagande. Den principen kommer att öka fokus på att använda offentliga 
upphandlingar som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål. Det nya 
regelverket öppnar för en ökad flexibilitet genom ett ökat utrymme att förhandla med 
leverantörer och ett tydliggörande av vilka ändringar av kontrakt som kan göras. Lagarna 
kommer att innehålla olika typer av in house-anskaffningar och samarbeten för utförande av 
offentliga uppdrag. De reglerna kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida 
organisation och struktur. Dessutom införs en ny lag om upphandling av koncessioner.  
 
Allt detta och mer får du lära dig hos oss under en intensiv och lärorik dag! Med oss kan du 
vara säker på att få ta del av de viktiga förändringarna!  

Kursledare i Göteborg! Hanna Lundqvist är jurist vid Advokatfirman 
Lindahls Göteborgskontor. Hon är specialiserad inom upphandlingsrätt och 
offentlig rätt. Hanna är med i styrelsen för Upphandlingsrättsliga föreningen 
och medförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig 
upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Hanna 
har även varit ansvarig för fördjupningskursen i offentlig upphandling på 
juristprogrammet på Göteborgs universitet och håller regelbundet föredrag 
och utbildningar om offentlig upphandling.

Kursledare i Stockholm! Eva-Maj Mühlenbock har särskild erfarenhet 
inom områdena för konkurrens och EU-rätt, offentlig upphandling och 
processrätt. Eva-Maj har under flera år varit rankad som leading expert 
inom EU & competition law, public procurement, Chambers Europe. Hon är 
också en av författarna till ”Lagen om offentlig upphandling 
 

Kursledare i Malmö! Catharina Piper har särskild erfarenhet inom 
områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt 
tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal 
artiklar rörande offentlig upphandling och föreläser i ämnet på Stockholms 
universitet & Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har 
varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och har blivit rankad 
av Who’s Who Legal som en av de främsta inom upphandlingsområdet. 
Catharina är författare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om 
offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster.
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INNEHÅLL

• Det nya regelverkets principiella 
utformning 

• Social hänsyn som grundläggande 
princip 
 
• En ökad möjlighet att förhandla med 
leverantörer 

• Reglerna om uteslutning av leverantörer 
 
 
 
 
 
 
 

• Möjligheter och risker med att förkasta 
anbud som onormalt låga 

• Reglerna om in house-anskaffningar 

• Nyheter för anbudsutvärdering 

• Ändringar av ingångna avtal
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TIDER

PRIS 4 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  4 490:- 

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

 08.30 Fralla och kaffe

 09:00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!
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