
  Program onsdag 5 april

09.00  Registrering och kaffe

09.30  Dagens moderator Victor Mannerholm 
 Hammar, Ernst & Young tillsammans med 
 Chefredaktören för branschtidningen Rent 
 med Facility, Marianne Ovesen hälsar 
 välkomna
 Dagens moderator är management konsult hos 
 Ernst & Young, han har varit rådgivare i föränd-
 ringar och transformationer inom FM bran-
 schen de senaste 10 åren. Victor har erfarenhet
 från FM transformationer i Förenade Arabemi-
 raten, UK och Indien och har varit rådgivare i 
	 flera	av	de	största	FM-transformationerna,	
 outsourcingarna och ABW-projekten på den 
 Nordiska marknaden. 

09.50  Hur FM-organisationen kan stödja och 
	 supporta	kärnverksamheten?		 
 - Vad kan vi förvänta oss av Facility 
  Managementorganisationen och vilka   
	 	 krav	kan	vi	ställa	på	den? 		
 - Går det att göra om de interna FM– och
   serviceorganisationerna till fungerande 
  management- och leverantörsfunktioner?
 - Fungerar det bättre med externt 
  upphandlade FM-funktioner?
 Bertil Oresten, Niras utför uppdrag bl.a. inom 
 verksamhetsstyrning och effektivisering med   
 inriktningen lokalförsörjning, fastighetsföreta-
 gande och Facility management. 

10.40  Förmiddagskaffe 

11.10   Hur får jag kontrakt genom offentlig 
  upphandling? 
 - Offentlig upphandling – hur går det till?
 - Råd om hur du som leverantör kan agera 
  för att öka dina möjligheter att få 
  kontrakt.
 - Under seminariet presenteras de olika 
  stegen i en upphandling, möjligheterna 
  till överprövning i domstol och de vikti-
  gaste nyheterna i de nya upphandlingsla-
  garna som började gälla den 1 januari   
  2017.
 Magnus Myrbäck är advokat på Setterwalls 
 och specialiserad på offentlig upphandling 
 och domstolsprocessen

12.10 Gemensam lunch

13.10 FM rapporten från december 2016 
 Facility management (FM) är en stor, men 
 dold bransch i Sverige.
 FM-branschens verkliga storlek har diskute-
	 rats	under	flera	års	tid.	I	denna	rapport,	som	
 gjorts gemensamt av Almega FM-företagen 
 och branschorganisationen IFMA, redovisas 
 både branschen på den svenska marknaden   
 samt en beräkning om FM-branschens storlek 
 med hjälp av Statistiska Centralbyråns (SCB) 
 yrkeskoder.
 Ari Kouvonen, näringspolitisk expert Almega 
 Serviceföretagen

13.40  CREEM & FM as Value drivers 
 Per berättar om sin nya bok som kom ut i 
 september 2016 och visar hur CREEM & FM as 
 Value drivers kan bidra till att skapa mervärde.
 Per Anker Jensen, Professor vid Danmarks   
 Tekniska Universitet

14.10 Eftermiddagskaffe

14.40  Att göra bra och ännu bättre 
 Väla Centrum har Sveriges nöjdaste kunder 
 nio år i rad. Vad är viktigt? Vi får ta dela av råd 
 hur man jobbar i stor och smått för att optime-
 ra en av Sveriges största handelsplatser.
 Om hur och varför de valt att själva hålla i 
 vem som utför deras städ- och 
 säkerhetsservice.
 Niklas Blonér, Centrumchef Väla Centrum

15.10 Internet	of	things	inom	FM  
 Den pågående digitala transformationen för-
 ändrar förutsättningarna för allt vi gör och 
 påverkar alla branscher. Framförallt inom 
	 service	management	finns	en	stor	potential	för	
 att låta digitala lösningar effektivisera leve-
 ranser och frigöra servicepersonal att ägna sig 
 åt just, service.
 Fredrik Sandqvist, VP Operations Development 
 Coor Service Management Group AB

15.40 Avslutning och möjlighet att besöka 
 mässan Clean & Facility  

Ett heldagsseminarie för dig som ansvarar 
för ditt företags FM- och verksamhetsservice.
Pris 795:- • IFMA-medlem 650:-
Fika och lunch ingår under dagen
Konferensen bokas på 
www.cleanmassan.se/facilitynordic-dagarna
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