
  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Kontraktskommittén 
 
Kontraktskommittén ansvarar för utveckling och uppdatering av SSG:s 
leveranskontrakt avsedda för upphandling, leverans, montage och driftsättning 
av industrianläggningar och utrustning. I sitt arbete att utveckla och uppdatera 
leveranskontrakt med internationell inriktning, har ledamöterna i uppgift arbeta 
fram för både beställare och leverantörer effektiva och lämpliga standardvillkor 
för olika typer av upphandlingar för en industrianläggning. Standardiserade 
lösningar på gemensamma problem, effektivare upphandlingar, enhetliga villkor 
som förenklar för både beställare och leverantör är några av nyttorna som 
kommittén skapar. Vid behov tillsätts arbetsgrupper för att göra mer 
djupgående utredningar inom olika områden. Under senaste åren har en 
försäkringsgenomgång gjorts samt utredning av IT-nära upphandlingar för 
industrin. 
 
Läs mer om kommittén på https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-
kommitteer/ssg-kontraktskommitte/.  

2020 – året som gått  
Under 2019 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

 
  

Kommittésammansättning 2020 
Per Sjögren Holmen Ordförande 

Anna Kollin Holmen Ledamot, Jurist 

Anne Persson Smurfit Kappa Ledamot 

Babak Bakhti BillerudKorsnäs Ledamot, Jurist 

Carl Dalberg Södra Ledamot 

David Hjelm Metsä Board  Ledamot 

Göran L. Johansson BillerudKorsnäs Ledamot 

Håkan B. Svensson Stora Enso Ledamot 

Kristoffer Börjesgård SCA Sourcing & Logisitcs Ledamot 

Pontus Nylander Stora Enso Ledamot, Jurist 

Sandra Egelstig-Bäck Södra Ledamot, Jurist 

Markus Sandgren SSG Processledare 

https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-kontraktskommitte/
https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-kontraktskommitte/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

 
Under 2019 kunde kontraktskommittén presentera en ny version av 
Leveranskontraktet, SSG 2019-03. Därefter påbörjade vi arbetet med SSG 
Allmänna Bestämmelser som fram till 2020 hette SSG 90-12. Det beslutades att 
detta kontrakt skulle delas in i två delar och i slutet av 2020 kunde kommittén 
presentera SSG Allmänna Bestämmelser 20-12 Gods med montage. Det andra 
kontraktet, SSG Allmänna Bestämmelser 20-12 Gods, kommer att lanseras 
under Q1 2021. Anledningen till att kontraktet har delats upp är för att förenkla 
för våra användare. Vid en upphandling som kräver montage/installation krävs 
ofta mer grundarbete än vid ett vanligt köp av gods. Det ska därför vara lättare 
att välja rätt kontrakt för upphandlingen och därigenom spara tid. 
 
Blickar vi tillbaka på kommittéåret 2020 kan vi nog alla vara överens om att det 
blev ett annorlunda år med den rådande pandemin. Några fysiska möten blev 
det inte för kommittén, men vi har istället kunnat träffas via Teams. 
Ledamöternas närvaro har varit mycket hög vid dessa möten och det har även 
varit ett stort engagemang i kommitténs arbetsgrupp som vid vissa tillfällen tar 
fram material och utkast inför kommande kommittémöten. Återigen får man då 
beakta att ledamöterna, med något undantag, inte har personlig ersättare som 
täcker upp vid frånvaro. Under senare delen av 2021 hoppas vi kunna 
genomföra ett fysiskt möte, men tiden får utvisa om detta blir möjligt.  
 
Vi har samlat in många kommentarer och förslag till de aktuella revideringarna 
från externa parter. Ur konkurrenshänseende har inkomna synpunkter, som 
tidigare, anonymiserats och sammanställs av processledaren vid SSG innan 
remissvar delgivits ledamöterna. Samtliga inkomna idéer och förslag lyfts upp i 
det löpande arbetet, något vi är mycket tacksamma över.  
 
Kommittéarbetet har i vanlig ordning präglats av ett mycket gott engagemang 
och drivkraft. Kontraktskommittén och dess ledamöter har gjort en fantastisk 
insats. Ett kvitto på detta fick vi när kontraktskommittén utsågs till årets 
arbetsgrupp 2019. Under 2020 har kommittén bestått av i snitt 12 ledamöter. 
  

Möten 2020 
22 januari Ordinarie möte Digitalt 

17 september  Ordinarie möte Digitalt 

16 oktober Ordinarie möte Digitalt 

13 november Ordinarie möte Digitalt 

11 december Ordinarie möte Digitalt 



  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Standardiseringsarbete 

Avslutade arbeten 
• SSG Leveranskontrakt 2019-03 
• SSG Allmänna Bestämmelser 20-12 Gods med montage  

Pågående arbeten 
• SSG Allmänna Bestämmelser 20-12 Gods 

 

Nästa år 
Under 2021 kommer följande personer att medverka i kommittén: 
 

 
Under Q1 2021 är kommitténs förhoppning att slutföra och presentera en ny 
version av SSG Allmänna Bestämmelser 20-12 Gods (tidigare 90-12). Vi 
planerar att ha 4 kommittémöten under 2021, se nedan tabell. 
 

 

Kommittésammansättning 2021 
Per Sjögren Holmen Ordförande 

Anna Kollin Holmen Ledamot, Jurist 

Babak Bakhti BillerudKorsnäs Ledamot, Jurist 

Carl Dalberg Södra Ledamot 

David Hjelm Metsä Board Ledamot 

Göran L. Johansson BillerudKorsnäs Ledamot 

Håkan B. Svensson Stora Enso Ledamot 

Kristoffer Börjesgård SCA Sourcing & Logistics Ledamot 

Pontus Nylander Stora Enso Ledamot, Jurist 

Sandra Egelstig-Bäck Södra Ledamot, Jurist 

Markus Sandgren SSG Processledare 

Planerade möten 2021 
12 februari Ordinarie möte Digitalt 

15 april Ordinarie möte Digitalt 

10 september Ordinarie möte Digitalt 

26 november Ordinarie möte Eventuellt fysiskt möte 
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