
Välkommen på frukostseminarium!

Nyttårochnyaaffärer?
Olika vägar till ett offentligt kontrakt
I tider av vikande konjunktur blir den offentliga affären
allt mer attraktiv. Upphandlande myndigheter och enheter
upphandlar varor och tjänster för ca 700 miljarder kronor
per år. Därutöver köps varor och tjänster för stora belopp
utanför regelverket, tillåtet och otillåtet.

Hur går man som leverantör tillväga för att få kunskap om
vilka upphandlingar som är på gång? Får man lyfta på
luren? Hur kan man som leverantör agera om man
misstänker att allt inte har gått rätt till?

Den 28 januari 2020 går våra upphandlingsexperter
Lorena Bokberg och Carin Carlsson igenom vilka
spelregler som gäller på den offentliga marknaden och
vilka verktyg som står till buds i de fall en offentlig
aktör går utanför spelplanen.

Gör du idag affärer med den offentliga marknaden eller
är du intresserad av att börja är detta ett seminarium för
dig.

Advokat Lorena Bokberg
Lorena Bokberg arbetar inom affärsområdet Offentliga Affärer med särskilt fokus
på offentlig upphandling och därtill angränsande frågor där hon företräder såväl
offentliga aktörer som privata företag. Lorena har tidigare arbetat på Förvaltningsrätten
i Göteborg och har därigenom särskild erfarenhet av överprövningsprocesser.

Jur.kand. Carin Carlsson
Carin Carlsson arbetar övergripande med förvaltningsrättsliga ärenden inom affärs-
området Offentliga Affärer med särskild inriktning på offentlig upphandling där hon före-
träder såväl offentliga aktörer som privata företag. Carin har tidigare bl.a. arbetat som
sakkunnig jurist på Konkurrensverket, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten
och kommer närmast från en roll som upphandlingsstrateg på Stadsledningskon-
toret i Stockholm stad.

När:
Tisdagen den 28 januari 2020. Frukost serveras från kl. 07.30, seminarium kl. 08.00-09.00.
Var:
Advokatfirman Glimstedt, Parkgatan 49, plan 7, Göteborg.
Anmälan:
Vänligen anmäl dig senast den 21 januari 2020 till isabella.momente@glimstedt.se
Seminariet är kostnadsfritt. Obs! Antalet platser är begränsat.
Kontakt:
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post
lorena.bokberg@glimstedt.se eller carin.carlson@glimstedt.se alternativt på telefon via vår
växel 031-710 40 00.


