
 

 

Tillsammans är vi Upphandlingsdialog Dalarna: Länsstyrelsen Dalarna, Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, Region 

Dalarna, LRF Dalarna, Coompanion Dalarna, Mora kommun, Smedjebackens kommun. 

Hemsida: www.upphandlingsdialogdalarna.se  

 

 

Upphandlingsdialog Dalarnas satsning på småföretagare 
Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) ger möjlighet för fler företag att utveckla sin 

verksamhet genom att anordna seminarier och stöd för att kunna göra affärer med 

offentlig sektor. Detta är en unik satsning för länets småföretag och sker genom ett 

samarbete mellan UDD och Dalarnas kommuner. UDD är ett samarbetsprojekt mellan 

sju myndigheter och organisationer. UDD ska utveckla och utbilda företagare, inköpare 

och politiker inom offentlig upphandling. Målet är att fler företag i Dalarna ska delta i 

offentliga upphandlingar för att främja regional näringslivsutveckling. Inom projektet 

finns också en möjlighet att få fem timmar individuell rådgivning och information 

utifrån en egen behovssituation kostnadsfritt via våra konsulter på EPIS AB. Exempel 

på individuellt stöd kan vara att: hitta lämplig upphandling, få råd och tips, påbörja ett 

arbete att ta fram policydokument inom miljö och hållbarhet, lära sig mer om e-

handelssystem, utforma ett konkret anbud. 

 

hitta lämplig upphandling 

få råd och tips 

påbörja ett arbete att ta fram policydokument inom miljö och hållbarhet 

lära sig mer om e-handelssystem 

Ledare för informationsträffen är 

Per Kyhle på Colligio AB och Kerstin 

Angberg Morgården på UDD 

 

Till företagare i Malung-Sälens kommun! 

Vill du göra affärer med Malung-Sälens kommun eller 
någon annan offentlig verksamhet? 
 
Kommuner, landsting och andra inom den offentliga sektorn i Dalarna, upphandlar varje år varor och tjänster 
för närmare 20 miljarder kronor. Endast ca 15 procent av små och medelstora företag lägger anbud och 
deltar i dessa upphandlingar Nu bjuder vi in små och medelstora företagare som har liten eller ingen 
erfarenhet av offentlig upphandling där ni får lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att 
lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Ni får också träffa lokala upphandlare och andra 
företrädare från Malung-Sälens kommun. Arrangör är Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) tillsammans med 
Företagarna Malung-Lima-Sälen och Malung-Sälens kommun. 

Ur innehållet: 

• Grundläggande principer för all offentlig upphandling. Hur det går till att lämna anbud. 
Upphandlingsprocessen, från var man hittar annonserna till hur man kan överpröva ett beslut.  

• Vad som inte behöver upphandlas enligt EU- direktiv. 

• Affärsetik i offentlig upphandling.  

• Dalamodellen för direktupphandlingar. 

• Exempel på förfrågningsunderlag. Vad ska man tänka på när man svarar utifrån ställda ska-krav och 
hur du som företagare förbereder dig. 
 

Träffen genomförs onsdagen den 7 september klockan 8.30-12.00 på Restaurang Sixten 
Jernberg i Lima. 
 

AVGIFT: Kostnadsfritt. Lunchen efter ingår. 

 

ANMÄLAN: Görs senast den 30 augusti till malunglimasalen@foretagarna.se , Josefin Matsson.  Det går 

också bra att anmäla sig direkt till UDD via denna länk.  Begränsat antal platser! 

LEDARE för informationsträffen: Per Kyhle och Kerstin Angberg Morgården 

 

KONTAKT: UDD, Kerstin Angberg-Morgården, 072-227 60 67. Malung-Sälens kommun, Anna 

Persson Haars, 0280-186 29. Företagarna, Roberto Malek, 072-545 16 67. 

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/
mailto:malunglimasalen@foretagarna.se
https://link.webropolsurveys.com/EP/B04A196F6CB7DD91
https://link.webropolsurveys.com/EP/B04A196F6CB7DD91

