
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 åtta 

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. Kommuner, landsting och andra 

inom den offentliga sektorn i Dalarna, upphandlar varje år varor och 

tjänster för närmare 20 miljarder kronor. Endast cirka 15 procent av 

små och medelstora företag lägger anbud och deltar i dessa 

upphandlingar.  

Kursledare är Per Kyhle och Jennie Janeröd 

Nilsson 

Till företagare! 

Vill du göra affärer med Smedjebackens kommun 
eller någon annan offentlig verksamhet? 

Tveka inte att anmäla dig till denna anbudskurs där du får 

kunskaper i hur du gör! 

Nu bjuder vi in Dalarnas små och medelstora företagare som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig 
upphandling till denna kurs. 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 från Smedjebackens kommun och 
företrädare från Svenskt Näringsliv. Arrangör är Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) i samarbete med 
upphandlingsenheten på Smedjebackens kommun. 

Ur innehållet: 

• Lagen om offentlig upphandling.

• Hur det går till att lämna anbud. Upphandlingsprocessen, från var man hittar annonserna till hur
man kan överpröva ett beslut.

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

Kursen genomförs den 11 oktober klockan 16.00-20.00 på Wanbo Herrgård i Smedjebacken. 

AVGIFT: Kursen är kostnadsfri. Kaffe/te och smörgås ingår. 

ANMÄLAN: Görs via denna länk  eller direkt till upphandlare Lina Kihlmark, Smedjebackens kommun, 0240-66 
01 54 alt epost upphandling@smedjebacken.se senast den 7 oktober.  

KURSLEDARE: Per Kyhle och Jennie Janeröd Nilsson, Colligio AB 

KONTAKT: UDD, Kerstin Angberg-Morgården, 072-227 60 67, Smedjebackens kommun Lina Kihlmark, 0240-
660154. 
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