Inbjudan vänder sig till dig som är:
förtroendevald, företagare, strateg,
näringslivstjänstman, upphandlare,

Välkommen
till ett seminarium
du inte vill missa!

inköpare, landsbygdsutvecklare,
samhällsplanerare eller till dig som
helt enkelt har ett intresse av möjligheter
kring offentlig upphandling!

Den 7 november:

Kan upphandling rädda landsbygden?
Strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att nå verksamhetsmålen men
vilka förutsättningar har Dalarna och hur skiljer sig förutsättningarna mellan kommuner?
Vad kan vi samverka om och hur förhåller det sig till upphandlingsregleringen? Vilka
möjligheter ges till människor som står utanför arbetsmarknaden?
Po Tidholm, författare och frilansare berättar om de skiftande förutsättningarnas land, där
vissa platser vinner och andra bokstavligen försvinner. Olle Lundin, professor i
förvaltningsrätt och känd kritiker, pratar om möjligheterna inom avtalssamverkan. Gunnar
Lyckhage vår omvärldsbevakare berättar om socialt ansvarsfull upphandling. Karin Ringsby
företagare och ordförande för Företagarna Dalarna ger oss företagens infallsvinkel.
Med andra ord, vi kommer att få träffa och höra många intressanta föreläsare, det här vill du
inte missa!
Datum: 7 november, klockan 11.30-16.30
Plats: Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge
Kostnad: Evenemanget inklusive lunch och fika är kostnadsfritt.
Anmälan: Senast den 30 oktober, via Upphandlingsdialogdalarna.se

En djupare presentation av våra föreläsare hittar du på sista sidan!

Tillsammans är vi Upphandlingsdialog Dalarna: Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Företagarna Dalarna,
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, LRF Dalarna, Coompanion Dalarna, Rättviks kommun.
www.upphandlingsdialogdalarna.se, upphandlingsdialog.dalarna@lansstyrelsen.se

PROGRAM
11.30

Gemensam lunch

12.30

Upphandlingsdialog Dalarna

Kerstin Angberg-Morgården processledare UDD
12.40

Företagarna Dalarna

Karin Ringsby
12.50

En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling

Gunnar Lyckhage och Mari Jonsson
13.05

Lokala exempel- så här kan man göra kring socialt ansvarsfull
upphandling

Anders Karlin
13.20

Kort paus

13.30

Omvärldsbevakning utifrån Sverigekartan

Po Tidholm
14.30

Fika

15.00

Avtalssamverkan och upphandling

Olle Lundin
16.00

Paneldiskussion

16.30

Tack för idag
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Föreläsare 7 november
Po har i många år frilansat för radio, fackpress och tv, skrivit i Dagens
Nyheter sedan 1993, sommarpratat i P1 1998 och 2014 och gjort tv-serien
Resten av Sverige för SVT1 2016. Böckerna Norrland har kommit i två
upplagor 2012 och 2014 och Läget i landet 2017.
Utifrån Sverigekartan pratar Po om ekonomi, geografi och de skilda
förväntningar som finns på staden och landet. En omvärldsanalys om
regional utveckling och framtidens utmaningar. Var är det möjligt att leva,

Po Tidholm
Författare, journalist
och föreläsare. Foto:
Peter Hoelstad.

arbeta och studera i framtiden? Var hamnar statens satsningar och
företagens investeringar? Hur skildrar medierna staden och landet och vad
gör det med medborgarnas självkänsla? Ryms landsbygden i den nya
berättelsen om Sverige?

Olle känns igen från rikspressen som en orädd och vältalig kritiker av
missförhållanden i offentlig sektor, inte minst inom offentlig upphandling.
Han är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen i Uppsala och
oberoende expert inom ramen för Europarådets övervakning av den
kommunala självstyrelsen. Han är kursansvarig på Juristprogrammet, tillika
kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling.

Olle Lundin
Professor, kritiker
Foto: Mikael
Wallerstedt.

Vad kan vi samverka om och hur förhåller det sig till
upphandlingsregleringen? Vilka krav ställs på en samverkan? De nya
reglerna i kommunallagen är kortfattade och aldrig prövade i domstol.
Föreläsningen kommer att konkretisera möjligheterna inom
avtalssamverkan.

Karin är företagare och Ordförande för Företagarna Dalarna. Företagarna
Dalarna består av 16 lokala, ideella föreningar med ca 2 000 medlemmar. I
riket totalt har Företagarna ca 70 000 medlemmar inom alla branscher. För
Karin är det viktigt att poängtera att 99% av alla företag är små och att den
förståelsen även måste finnas med vid offentliga upphandlingar. Som
företagare har hon själv erfarenhet av leverantörssidan vid upphandlingar.

Karin Ringsby
Företagare,

Karin är också representant i styr-och arbetsgruppen för
Upphandlingsdialog Dalarna.

Ordförande för
Företagarna Dalarna

Fler presentationer på nästa sida!
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Föreläsare 7 november
Mari är kommunalråd i Borlänge och sitter bland annat även med i nämnden
för upphandlingssamverkan på Upphandlingscenter Falun Borlänge
regionen. Hon har ett stort engagemang när det gäller sociala krav i
upphandlingar.
Mari är ordförande i styrgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.

Mari Jonsson
Kommunalråd i
Borlänge kommun

Gunnar är redaktör för SOI – Sveriges Offentliga Inköpare. Sedan många år
är han även omvärldsbevakare och rapportör åt UDD.
Gunnar är dagens moderator och berättar också om arbetet med att ta fram
en dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling och vad UDD vill uppnå
med sin rekommendation.

Gunnar Lyckhage
Författare och
journalist.

Anders är chef på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen.
Upphandlingscenter är en upphandlingssamverkan där kommunerna Falun,
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora ingår.
Anders är också representant i styr-och arbetsgruppen för
Upphandlingsdialog Dalarna.

Anders Karlin
Upphandlingscenter
Falun Borlänge
regionen
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