
  
 
 
 

 
 

   

      

    

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Kontraktskommittén 
Kontraktskommittén ansvarar för utveckling och uppdatering av SSG:s 
leveranskontrakt avsedda för upphandling, leverans, montage och 
driftsättning av industrianläggningar och utrustning.  

Ledamöterna arbetar med att utveckla och uppdatera leveranskontrakt med 
internationell inriktning för både beställare och leverantörer, med effektiva 
och lämpliga standardvillkor för olika typer av upphandlingar för en 
industrianläggning.  

Kommittén skapar standardiserade lösningar på gemensamma problem, 
effektivare upphandlingar och enhetliga villkor som förenklar för både 
beställare och leverantör. Vid behov tillsätts arbetsgrupper för att göra mer 
djupgående utredningar inom olika områden. Under de senaste åren har en 
försäkringsgenomgång gjorts samt en utredning av IT-nära upphandlingar 
för industrin. 
 
> Läs mer om kommittén 

2022 – året som gått  
Under 2022 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

Kommittésammansättning 2022 
Per Sjögren Holmen Ledamot, ordförande 

Anna Kollin Holmen Ledamot, jurist 

Babak Bakhti Holmen Ledamot, jurist 

Carl Dalberg Södra Ledamot 

David Hjelm Metsä Board  Ledamot 

Göran L. Johansson Billerud Ledamot 

Jan P. Johansson 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.ssgsolutions.com/sv/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-kontraktskommitte/


  
 
 
 

 
 

   

      

    

 
 

Mötesnärvaron bland kommitténs ledamöter har varit mycket hög och endast 
någon enstaka frånvaro har funnits vid Teamsmötena. Återigen får man då 
betänka att ledamöterna, med något undantag, inte har någon personlig 
ersättare som täcker upp vid frånvaro. Ändring av mötesdagar har dock skett 
vid alltför många förhinder. Inga studiebesök eller fysiska möten har 
genomförts under 2022, endast digitala möten.  

Ett stort engagemang i form av idéer och kommentarer från andra 
kontraktsanvändare utanför kommittén har också kommit in under året. Ur 
konkurrenshänseende har inkomna synpunkter anonymiserats och 
sammanställs av processledaren vid SSG innan remissvar delgivits 
ledamöterna. Samtliga inkomna idéer och kommentarer lyfts upp i det 
löpande arbetet, något vi är mycket tacksamma över.  

Kommittéarbetet har i vanlig ordning präglats av ett gott engagemang och 
en stor drivkraft. Under 2022 har kommittén bestått av i snitt 11 ledamöter.  

Standardiseringsarbete 

Pågående arbeten 
• SSG Leveranskontrakt 2019-03, översyn inför framtida revidering. 

  

Möten 2022 
29 mars Ordinarie möte Digitalt 

18 maj Ordinarie möte Digitalt 

21 september Ordinarie möte Digitalt 

24 november Ordinarie möte Digitalt 



  
 
 
 

 
 

   

      

    

 

Nästa år 
 
Under 2023 kommer följande personer att medverka i kommittén: 
 

 
 

 
Datum för 2023 års övriga kommittémöten kommer att bestämmas på mötet 
23 februari. 

Kommittésammansättning 2023 

Håkan B. Svensson Stora Enso 
Ordförande från  
1 januari 2023 

Anna Kollin Holmen Ledamot, jurist 

Babak Bakhti Billerud Ledamot, jurist 

Carl Dalberg Södra Ledamot 

David Hjelm Metsä Board Ledamot 

Göran L. Johansson Billerud Ledamot 

Jenny Norberg SCA Sourcing & Logistics Ledamot 

Magnus Karlsson Holmen Ledamot 

Pontus Nylander Stora Enso Ledamot, jurist 

Sandra Egelstig-Bäck Södra Ledamot, jurist 

Markus Sandgren SSG Processledare 

 

Planerade möten 2023 

23 februari Ordinarie möte Stockholm 


