
Välkommen till den ledande branschmässan 
för städ-, service- och FM-branschen!

Utställning • Facility Nordic-dagen • Drop in-seminarier

Fullspäckat program!

MÄSSINBJUDAN & KONFERENSPROGRAM

Fri entré till mässan!



  Program onsdag 5 april

10.00  Arbetsglädje – En väg till att trivas, 
 må bra och prestera 
 Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska  
 Arbetsplatser AB. Maria Flanagan Sundqvist,  
 individ- och grupputvecklare, Modescien

10.30 Region Skånes gemensamma städstandard  
 Hygienkrav för vården i egen regi och 
 för entreprenad.  
 Mia Andersson Processutvecklare Region 
 Skåne, FM Regionservice

11.00  Vår värdegrund förändrar en 
 lågstatusbransch!
 Wärnas mission är att förändra branschen och  
 höja statusen för yrket. - Är det möjligt och hur  
 i så fall hur går det till? 
 Suzanne Karlsson, VD för Wärna 
 Mellansverige AB

11.30 Koll på läget - ansvarig för drift av lokalvård 
 Koll på läget - boken för dig som ansvarar för  
 och/eller driver ett lokalvårdsuppdrag. 
 Jan Stegmann, 30 års erfarenhet av olika  
 ledande befattningar i branschen, tjänstespe- 
 cialist på Compass Group AB

12.00 Från städare till verksamhetschef
 Mehzabeen Kamruddin, verksamhetschef för 
 FM-service Halmstad Kommun med 300  
 medarbetare som sköter 726 000kvm/dag,  
 som kan jämföras med 67 fotbollsplaner

13.00  Hur ökar vi kunskaperna hos dem som  
 beställer städtjänster?
 Christina Holmefalk, Enhetschef på Rengörare
  Näslund och extern utbildare gentemot  
 branschen

13.30  Digitala lösningar för branschen  
 Talare meddelas senare

14.00 Tillsammans på jobbet – Hur svårt kan 
 det va? 
 Ja, hur svårt kan det vara egentligen? Alla vi 
 som kommer till jobbet är olika och tillsam-
 mans kan vi skapa en fantastisk arbetsmiljö  
 eller något helt annat.
 Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska  
 Arbetsplatser AB. Maria Flanagan Sundqvist,  
 individ- och grupputvecklare, Modescien AB    

14.30 Är säkerhet och miljö prioriterat i din 
 städning?
 Under seminariet får du tips på vilka områden  
 du kan få de största hållbara vinsterna
 Jan Matthiesen, Avdelningsledare Viima och  
 De Forenade Dampvaskerier

15.00  Projekt - Vårda dina textila golv  
 Den textila mattan är återigen populär i våra 
 offentliga miljöer, varför? 
 Magnus Rönnmark, tidigare teknisk chef på 
 Forbo och ordförande i golvbranschens 
 tekniska kommitté                

 Program torsdag 6 april
 

10.00 Det skadar ju inte att prova – om friskvård  
 och hälsa i lokalvårdsyrket
 Hur känns det efter en dag på jobbet, ont lite  
 här och där?
 Helen Warg Friberg hälsopedagog

10.30  Koll på läget - ansvarig för drift av lokalvård 
 Koll på läget - boken för dig som ansvarar för  
 och/eller driver ett lokalvårdsuppdrag.
 Jan Stegmann, 30 års erfarenhet av olika  
 ledande befattningar i branschen, tjänstespe-
 cialist på Compass Group AB

11.00  Hur Laxå Kommun städar golven i kommu-
 nens skolor och andra platser med ultrarent  
 vatten och hur bra det går
 Heléne Flyckt Chef för Lokal – och Miljöservi-
 ce, Laxå kommun, Margaretha Persson 
 Lokalvårdare i Lokal – och Miljöservice, 
 Laxå kommun       

11.30 Hur skapar vi bättre arbetsmiljö för 
 städpersonal?  
 Lisa Schmidt, fil mag. ergonomi, arbetar med  
 arbetsmiljöforskning på IVL Svenska Miljöin-
 stitutet och har bland annat varit med i  
 utvecklingsarbetet avseende Allt om städ

12.30 TS Lokalvård AB – ett medarbetarägt företag
 Karriärresa från lokalvårdare till VD.
 Sirpa Kortesmaa, VD/Produktionschef, 
 TS Lokalvård AB / TS Hemservice AB

13.00 Almega presenterar en färsk rapport om  
 upphandling där 1700 städbolag är granskade  
 Ari Kouvonen, näringspolitisk expert Almega  
 Serviceföretagen

13.30 Framtidens rengöring – ett nytt paradigmskifte
 Framtidens städning kommer att handla  
 mer om hälsa. Hur vi mår bättre med hjälp av  
 goda bakterier och med färre allergier? 
 Isabelle Wallin, marknadschef InnuScience  
 Scandinavia och Maher el Aaraj, produktchef,  
 Papyrus Supplies  

14.00 Nya moderna och innovativa tankar i 
 Städbranschen Sverige 
 Mårten Wiborg, ordförande Städbranschen  
 Sverige

CLEAN-mässornas drop in-seminarier 
Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella branschfrågor. Öppet för alla besökare. 
Välkommen att lyssna och lära!

Mer om programmet hittar du på www.cleanmassan.se

Välkommen till CLEAN & Facility – branschmässan för dig som arbetar med och/eller upphandlar städ- och facilityservice. 
Här samlas alla aktörer från branschen och du ges möjlighet att prata med de ledande leverantörerna, driftiga entrepre-
nörer och branschkollegor. Kanske står du inför en upphandling och behöver se över vilka produkter och nyheter som 
finns på marknaden.

Vad händer på mässan under de två dagarna?
•  Utställning – branschens leverantörer presenterar nya produkter och innovationer 
• Prova på-yta – provkör leverantörernas olika städmaskiner och passa på att få tips och råd 
• Drop in-seminarier – våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap (kostnadsfritt)
• Facility Nordic-dagen, i samarbete med IFMA, den 5:e april – högintressant seminarieprogram för dig som arbetar med 
 ditt företags FM-frågor (separat bokning krävs) www.cleanmassan.se/facilitynordic-dagarna/

Drop in-seminarierna 
är kostnadsfria – utan 

krav på föranmälan 



  Program onsdag 5 april

09.00  Registrering och kaffe

09.40  Dagens moderator tillsammans med  
 Chefredaktören för Branschtidningen Rent 
 med Facility, Marianne Ovesen 
 hälsar välkomna

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 överhuvudtaget att göra om de 
  interna FM– och serviceorganisationerna 
  till fungerande management- och 
  leverantörsfunktioner?
 - Fungerar det bättre med externt 
  upphandlade FM-funktioner?
 - Vi tittar också framåt på vad vi kan 
  förvänta oss inom FM
 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  Per Anker Jensen berättar om sin nya bok 
 som kom ut i september 2016 ”CREEM & FM  
 as Value drivers” och visar hur det 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  
 Talare meddelas senare

15.40 Avslutning och möjlighet att besöka 
 mässan Clean & Facility  

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

i samarbete med

Nu är det hög tid att nominera din stjärna inför Clean Bright Awards 2017
Välkommen att vara med oss i jakten på branschens talanger och förebilder och bidra till 
att uppmärksamma dem som leder branschen framåt!

Kategorierna för städ- och servicebranschens kvalitetspris 2017 är:
Årets Städare • Årets Vardagshjälte • Årets Glansföretag
Årets Arbetsledare • Årets Framtidslöfte
Du kan läsa mer om nomineringsreglerna och nominera din stjärna 
på www.cleanbrightawards.se

Presentation av vinnarna och prisutdelning kommer att ske på 
Clean & Facility Jönköping den 26 september

Kategoripartners:



Du möter oss på CLEAN och Facility Malmö den 5–6 april 2017:

När:  5- 6 april 2017, onsdag 9-17, torsdag 9-16
Var:  Malmömässan, Mässgatan 6 215 32 Malmö

CLEAN och Facility 
arrangeras av

I sammarbete med Facility Nordic-dagen arrangeras av

www.cleanmassan.se

Anmäl dig här och ladda ner din biljett

Porto 

betalt

Retur: Mentor Communications
Box 72001
181 72 Lidingö B

FRITT INTRÄDE TILL MÄSSAN

i samarbete med

ENDAST 795:- • IFMA-medlem 650:-

www.cleanmassan.se www.cleanmassan.se/facilitynordic-dagarna


