Inbjudan
Arbets- och miljömedicin bjuder in till seminarium kring kvalité vid offentliga
upphandlingar i Västra Götaland och Halland. (Ingen avgift).
Måndagen den 11 juni kl. 13.00–16.00

(kaffe serveras ca kl. 14.30)

Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16A, Göteborg
Anmälan: jane.ahlin@amm.gu.se

Arbetsmiljö vid upphandling – ett sunt konkurrensmedel
Viveca Wiberg, Arbetsmiljöverket, projektledare inom projektet Upphandling och arbetsmiljö.
Projektet ingår i Arbetsmiljöverkets program Osund konkurrens i arbetslivet, som är ett
regeringsuppdrag. Handlägger ergonomiska frågor inom Människa-Teknik-Organisation (M-T-O) och
digitaliseringsfrågor inom avdelningen för regler. Tidigare arbetat som arbetsmiljöinspektör.
Vid upphandlingen skapas förutsättningarna för den goda arbetsmiljön. Det är stora ekonomiska,
psykosociala och samhälleliga värden det gäller. Offentlig upphandling bedöms vara ett särskilt
riskområde när det gäller den organiserade brottsligheten. Det förekommer att företag bryter mot
lagar och regler för att få ekonomiska fördelar och vinna upphandlingar som inte gynnar säker och
hälsosam arbetsmiljö.

Användningsperspektiv i upphandling
Clas Thorén, sedan 2009 bedriver han egen konsultverksamhet inom området. Tidigare har han mer
än 25 års erfarenhet med att ha arbetat inom offentlig IT-upphandling med inriktning på krav om
användbarhet och tillgänglighet, huvudsakligen vid Statskontoret. Han har varit ledare och deltagare i
flera projekt på nationell, nordisk och EU-nivå, däribland flera standardiseringsprojekt.
Effekten av den produkt som köps uppstår när den används i verksamheten. Det är då som den ska
göra det den är avsedd för, och göra det på ett för verksamheten, användaren och
kunden/medborgaren ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt. Att använda sig av
experter, t ex företagshälsovården, involvera användare och göra kravspecifikationer där SiS
standards kan stödja kraven och underlätta vid granskning av inlämnade bud.

Samverkan – med vem, hur och varför
Lena Kjellerup, ergonom på Volvo Cars i Göteborg har lång erfarenhet både i sin yrkesroll och som
samarbetspartner med Volvos upphandlingsavdelning.
Vid upphandling av möbler finns en mängd faktorer att ta hänsyn till ur brukarperspektivet. Vi är alla
olika och har olika behov beroende på arbetets art. Att formulera bra krav på utformningen är ibland
en bortglömd faktor och Lena kommer att berätta hur man på Volvo arbetar för att ge sina
medarbetare så god arbetsmiljö som möjligt.

Varmt välkomna!



Om du kommer via Aschebergsgatan och Guldhedsgatan, sväng in till höger (Medicinargatan)
innan du kommer fram till Sahlgrenska, mitt för Mikrobiologen, följ sedan beskrivning nedan.



Om du kommer från Dag Hammarskiölds led eller via Linnéplatsen, kör i vänsterfilen förbi
Sahlgrenska mot Guldheden, och sväng in till vänster (Medicinargatan) mitt för
Mikrobiologen

