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”Vi ser till att fler småföretag gör  

affärer med offentlig sektor”
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Vi skapar fler och bättre  
offentliga affärer i Dalarna
 
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är ett samverkande pro-
jekt som består av representanter från både de upphandlan-
de myndigheterna och näringslivsorganisationerna. Vårt säte 
finns i Dalarna och vårt uppdrag är godkänt och delfinansierat 
av EU.

Offentliga affärer som inte bygger på samverkan, dialog eller 
på ett hållbarhetsperspektiv är inte bra affärer. Fungerar inte 
dessa grundläggande faktorer snedvrids konkurrensen och 
offentlig sektor får inte maximal nytta för varje inköpskrona 
som spenderas.

Vi förmedlar kunskap och erbjuder stöd utifrån de förutsätt-
ningar som gäller i Dalarna. Vi har god kunskap om hur våra 
regionala förutsättningar ser ut. 

UDD är unikt i sitt slag genom sättet vi arbetar på och hur 
vi samverkar via ett regionalt partnerskap. Vi fokuserar på 
konkreta problemlösningar och breda utbildningsinsatser där 
upphandlare, småföretagare och förtroendevalda i kommuner-
na dominerar deltagandet.

Här får du läsa om hur just vår kompetensplattform växte fram 
och etablerades. 

 
Kerstin Angberg Morgården, processledare 
 
Mari Jonsson, ordförande i styrgruppen för UDD
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Bakgrund och insikt
 
Under arbetet med Dalarnas Regionala Serviceprogram i
början av 2000-talet önskade många deltagare få en mer
aktiv och kompetent offentlig upphandlingsprocess för att 
bland annat bidra till ett bättre serviceutbud på landsbygden. 
Det bildades en speciell arbetsgrupp inom programmet för att
stärka den kommunala upphandlingen och om möjligt
stimulera fler småföretag att delta i den. Statliga utredningar
visade nämligen att småföretagen ofta avstod och tyckte att 
processen var alltför krånglig. 

2010–2013, träffades företagare, upphandlare, företrädare för 
regionala organisationer och förtroendevalda politiker i olika 
sammanhang. Syftet var att fördjupa kunskaperna om LOU och 
dess komplexa processer, samt att försöka utveckla upphand-
lingens praxis och lagregler.

Flera av företagarna uttryckte att de kände sig diskriminerade 
i offentliga upphandlingar. De upplevde att varken politiker, 
upphandlare eller näringslivsutvecklare såg sambandet mellan 
offentlig upphandling och regional näringslivs- och 
landbygdsutveckling. 

Upphandlande myndigheter och företag hade också bristande 
kunskap om varandras behov, förutsättningar och villkor. Det 
saknades både modeller och resurser för ömsesidigt lärande. 
Att LOU kunde användas till andra mål än lägre inköpskostna-
der var till en början inte med i beräkningarna.

Förankring 
Behovet av att hitta en varaktig lösning för fortsatt arbete 
ledde år 2015, fram till förankringen av den regionala kompe-
tensplattformen för upphandling. Länsstyrelsen i Dalarnas län 
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i partnerskap med Coompanion Dalarna, Företagarna Dalarna, 
dåvarande Landstinget Dalarna, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna och Upp-
handlingscenter Falun Borlänge regionen bildade tillsammans 
det som kom att kallas Upphandlingsdialog Dalarna, UDD. 

Som ett komplement till projektparterna i UDD aktiverades 
även en referensgrupp bestående av politisk representation, 
representanter från näringslivet och olika spetskompetenser. 

Hösten 2015 fanns också på nationell nivå, Upphandlings-
myndigheten på plats och 2016 presenterades den Nationella 
upphandlingsstrategin. Strategin har haft stor betydelse för 
UDD:s prioriteringar och gjort arbetet lättare att förankra såväl 
inom UDD som hos målgrupperna.   
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Arbetsformen 2016-2020
Upphandlingsdialog Dalarna är nu en etablerad regional 
kompetensplattform för offentlig upphandling som drivs och 
bärs av åtta myndigheter och organisationer tillsammans. 

Processledare 
Det operativa arbetet styrs av processledaren som finns på 
länsstyrelsen, och fördelas i samråd med arbetsgruppen.
 
 
Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen består av minst en representant från varje 
ingående organisation. Deltagare i gruppen har ett ansvar för 
innehåll och drift. Det är i arbetsgruppen som prioriteringar på 
aktiviteter görs och våra dalamodeller förankras och beslutas. 

Referensgrupp
Referensgruppen består av personer från olika organisationer 
i länet, såväl från myndigheter som näringsliv. Gruppen har till 
uppgift att bidra med kunskap och förmedla projektets bud-
skap och syfte inom sina respektive nätverk. 

Styrgrupp
Består av en politisk representant som även är ordförande för 
gruppen, en tjänsteman från Upphandlingscenter Falun Bor-
länge regionen, en representant från Företagarna Dalarna och 
två representanter från Länsstyrelsen Dalarna, processledare 
och en avdelningschef. Gruppen har till uppgift att följa och 
fatta beslut som rör projektet, ansvara för ekonomi och se till 
att de mål som projektet har uppfylls. 



7



8

Det här gör vi
För att kunna påverka och förenkla för de mindre företagen 
samarbetar UDD med länets alla kommuner, främst upphand-
lare och näringslivsutvecklare men även med andra offentliga 
tjänstemän och politiker. 

Omvärldsbevakning och påverkan
Inom UDD pågår ständigt en omfattande omvärldsbevakning 
genom att vi följer debatter, tar del av nya förslag, utredning-
ar, riktlinjer och lagar. Genom UDD uppvaktas myndigheter 
och andra organisationer för utbyte av information.

Kunskapsförmedling
Vi arrangerar seminarier riktade till upphandlare, politiker, fö-
retagare med flera kring olika teman inom offentlig upphand-
ling, exempelvis lagen om offentlig upphandling, upphandling 
med miljöhänsyn och upphandling med sociala krav.Vi tar 
del av omvärlden så att vi kan anpassa våra aktiviteter utifrån 
aktuella och viktiga händelser.

Mötesplatser
UDD använder olika mötesplatser för kunskapsutbyte: digitalt 
via hemsida, nyhetsbrev, Facebook samt fysiska möten i form 
av seminarier, workshops och Affärsträffar. UDD gör ock-
så regelbundna besök i kommunerna i form av frukost- och 
lunchträffar för att möta lokala företagare och andra som är 
intresserade av offentlig upphandling. De mötena sker i all-
mänhet i samarbete med kommunerna näringslivskontor och 
ger tillfällen för diskussion och information.

Affärsträffar
Vi arrangerar Affärsträffar riktade till små och medelstora 
företag på olika platser i länet, kring temat ”Vill ni göra affärer 
med offentlig sektor”. Deltagarna erbjuds även möjlighet att få 
ett subventionerat, tidsbegränsat individuellt stöd.
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Metodutveckling, dalamodeller
En viktig insats inom UDD är att jobba med metodutveckling 
som sammanfattar slutsatser kring olika områden. Vi har till 
exempel tagit fram dalamodeller inom Tidig Dialog, Direkt-
upphandling och Socialt ansvarsfull upphandling. 

Dalamodellerna grundar sig på insikter från seminarier, mö-
ten, studiebesök och rådslag. Genom att inspirera och påvisa 
de möjligheter som de olika metoderna erbjuder för offentliga 
verksamheter i Dalarna, hoppas vi kunna bidra till en innovativ 
utveckling av länets företag och upphandlande organisationer.
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Våra visioner
Vi arbetar för att bibehålla och utveckla lokala och regionala 
mötesplatser, så att fler kan delta i den offentliga affären.

”Fler små och medelstora företag inom alla 
branscher ska delta i offentlig upphandling.”

Vi verkar för att upphandlande myndigheter ska se upphand-
ling som en strategisk ledningsfråga. Det bidrar till bland 
annat innovation, socialt- och miljömässigt ansvarstagande.

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för företag att 
delta i offentlig upphandling. 

Resultat
UDD har blivit en plattform man räknar med i länet. 
 
Vi är oberoende och vi har kraft att nå ut till våra målgrupper.  
 
Våra dalamodeller används. 
 
Vi har utbildat upphandlare, näringslivsutvecklare, politiker, 
företagare, inköpare med flera. Vi når hela kedjan för upp-
handling i Dalarna. 

Nationellt har vi medverkat på större konferenser, vi samar-
betar med Upphandlingsmyndigheten och vårt arbete är känt 
även utanför Dalarna.
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Flera kan göra som vi
 
Vi vill inspirera fler att göra regionala satsningar och öka 
intresset och möjligheterna med en lokal samverkan kring 
offentlig upphandling. Vi har alla ett gemensamt intresse i att 
utveckla Sveriges olika regioner i en hållbar riktning, ekono-
miskt, ekologiskt och socialt.  

Vi i arbetsgruppen för UDD delar gärna med oss av våra er-
farenheter. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida, 
upphandlingsdialogdalarna.se.
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LÄS MER OM OSS HÄR
www.upphandlingsdialogdalarna.se
facebook.com/upphandlingsdialogdalarna/

KONTAKTA OSS 
Processledare Upphandlingsdialog Dalarna 
Kerstin Angberg Morgården
E-post: upphandlingsdialog.dalarna@lansstyrelsen.se

TILLSAMMANS ÄR VI UPPHANDLINGSDIALOG DALARNA

SAMVERKANDE PARTER
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