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Du är välkommen till en informationsträff om 

upphandling av vård och omsorg om äldre  

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet bjuder in leverantörer av 

vård och omsorg om äldre till en informationsträff om upphandling. 

Informationsträffen äger rum i Österåker, onsdag den 9 oktober 

2013, klockan 17.00 till 19.00.  
 

Syftet med denna informationsträff är att underlätta för företag att 

lämna anbud i upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig 

upphandling) och ansökan om LOV (Lagen om valfrihetsystem).  

 

Informationsträffen utgår från Upphandlingsstödets vägledningar och 

berör upphandlingsprocessens olika delar. En upphandlingsspecialist 

från Upphandlingsstödet håller i föreläsningen och kommunen deltar 

med representanter. Detta innebär att det kommer att finnas utrymme 

för frågor och diskussion. 
 

 
Tillhör du målgruppen för informationsträffen? 

 

Informationsträffen är intressant för flera olika målgrupper. Vi riktar oss till 

er som idag erbjuder tjänster inom vård och omsorg om äldre i ett 

valfrihetssystem och/eller inom LOU, samt till er som vill börja leverera 

äldreomsorg till kommuner och landsting. Du arbetar sannolikt i   

 

– ett privat företag som är leverantörer av äldreomsorg idag eller som 

vill bli det om LOV/LOU införs i kommunen,  

 

– en idéburen organisation som är leverantör av äldreomsorg idag eller 

som vill bli det om LOV/LOU införs i kommunen,  

 

– kommunens egen äldreomsorgsverksamhet. Om LOV har införts/ska 

införas ställs kommunens egenregiverksamhet inför samma krav som 

privata leverantörer/idéburna organisationer i ett valfrihetssystem. 

Det kan också finnas personal som arbetar i egenregiverksamhet som 

är intresserade av att starta en egen äldreomsorgsverksamhet om LOV 

införs i kommunen. 
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Program: Föreläsning, diskussion och frågestund. Kaffe serveras. 

Datum och tid: onsdag den 9 oktober 2013, klockan 17.00 till 19.00.  

 

Plats: Alceahuset, Kommunfullmäktigesalen, Hackstavägen 22, Åkersberga 

 

Anmälan: Du anmäler ditt deltagande senast den 25 september 2013 till: 

Jens Niska  

E-post: jens.niska@osteraker.se 

Telefon: 08-540 811 65. 

 

Vill du veta mer? 

Upphandlingsstödet genomför en utbildningsturné under 2013 och 2014. Vi 

besöker kommuner i landet som tackat ja till vårt erbjudande om utbildning 

om upphandling av äldreomsorg. Vi möter politiker, beställare och 

upphandlare, samt leverantörer av vård och omsorg om äldre. Även om vi 

inte besöker ”din kommun” är du välkommen att delta i en informationsträff 

som sker på annan ort i regionen/landet.  

Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor till Anne Isberg, 

kommunikatör på Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet. Du når mig på 

e-post anne.isberg@kammarkollegiet.se eller telefon 08-700 08 28 och 070-205 

63 51. Besök också vår hemsida: http://upphandlingsstöd.se/utbildningsturne 

Välkommen! 
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