Välkomna till öppet seminarium om IT-upphandling i Riksdagen!
Tid: Onsdag 17 maj (13:00-15:00), Lokal: Templum, Sveriges Riksdag
Arrangör: Monica Green (S) och Ulrika Carlsson (C) i samverkan med forskare vid Högskolan i Skövde.

Utifrån en studie publicerad av Konkurrensverket diskuteras hur IT-upphandling kan förbättras:
• Hur kan IT-upphandling och IT-standarder skapa inlåsning som hindrar innovation?
• Hur & varför skapar myndigheter inlåsning som diskriminerar företag och enskilda?
• Kan (och bör) det ställas krav på att myndigheter undviker inlåsning vid upphandling
av IT? Och hur kan (och hur bör) sådana krav i så fall formuleras?
Seminariet inleds med en bakgrund till en studie som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket
för att kartlägga hur myndigheter agerar för att undvika och ta sig ur olika typer av inlåsning vid
utveckling och upphandling av IT. Det finns många exempel på upphandling av IT, som genomförs
av små kommuner och stora myndigheter, som skapar inlåsning och begränsar konkurrensen som
en konsekvens av att det ställs krav på användning av olika typer av IT-standarder. Studien
presenterar sju konkreta strategier för hållbar digitalisering som myndigheter kan använda för en
förbättrad utveckling och upphandling av IT.
Agenda:
13:00-13:10: Välkomna!
Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (C),
Monica Green, Riksdagsledamot (S).

13:10-13:30: Hur och varför skapar myndigheters IT-upphandling inlåsning? En översikt av
resultat och erfarenheter från en studie genomförd på uppdrag av Konkurrensverket
Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

13:30-14:30: Paneldiskussion om hur IT-upphandling skapar inlåsning och vad myndigheter samt
politiska beslutsfattare kan göra för att möjliggöra konkurrens och stimulera innovation
Mathias Lassinatti Jansson, Konkurrensverket,
Daniel Melin, Statens inköpscentral, Kammarkollegiet,
Göran Westerlund, IT-chef Alingsås kommun,
(moderator) Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

14:30-14:45: Ett perspektiv på samverkan inom forskning och politiskt beslutsfattande
Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (C),
Monica Green, Riksdagsledamot (S)

14:45-15:00: Sammanfattning och en väg framåt
Bakgrund till detta seminarium om IT-upphandling:
Seminariet diskuterar resultat från en studie som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket1, en
analys av standarder som genomfört på uppdrag av Statens inköpscentral vid Kammarekollegiet,
samt resultat från flera forskningsprojekt som (med finansiellt stöd från Vinnova, KK-stiftelsen och
EU) genomförts av forskare vid Högskolan i Skövde i samverkan flera partners. Följande källor ger
ytterligare information om IT-upphandling och IT-standarder:
Lundell, B., Gamalelsson, J. and Tengblad, S. (2016) IT-standarder, inlåsning och konkurrens: En analys av
policy och praktik inom svensk förvaltning, Uppdragsforskningsrapport 2016:2, Konkurrensverket, ISSN-nr
1652-8089, http://www.konkurrensverket.se/nyheter/problem-med-slutna-standarder-vid-it-upphandlingar/
SIC (2016) Öppna standarder : Programvaror och tjänster 2014 , Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, 7
mars 2016, Dnr 96-38-2014, http://www.avropa.se/contentassets/8d843fb85c8f40ab9ba5c4acc2d1ecfc/oppnastandarder---programvaror-och-tjanster.pdf
1 http://www.konkurrensverket.se/nyheter/problem-med-slutna-standarder-vid-it-upphandlingar/

