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Inbjudan till gemensam UhC-dag 2019 den 23 augusti 

Välkomna till en gemensam utbildningsdag för de samverkande 

kommunerna Falun, Borlänge, Hedemora, Gagnef, Ludvika, Säter  

och Avesta med tema hållbara offentliga affärer 

Hållbara offentliga affärer 

Kommuner har genom sin inköpsverksamhet en viktig roll både när det gäller anpassningen till ett 

hållbart klimat och ett hållbart samhälle. Under dagen informeras om praktiska exempel på båda 

områdena. 

 

Datum och Tid Fredag den 23 augusti 2019.  

Plats Borlänge, Folkets Hus Galaxen. 

Tid Kl. 08.45 – 15.00. Kaffe serveras från kl. 08.30. 

Målgrupp Tjänstemän, förtroendevalda och strateger i samverkande kommuner  

med anslutna bolag/förbund.  

Du som ansvarar för avtal inom kommunen och är t.ex. beställare, 

verksamhetschef, sakkunnig, ekonom eller inköpare.  

Kostnad Deltagande är kostnadsfritt för samverkande kommuner och bolag.  

Fika och lunch ingår. 

Anmälan Anmälan görs via denna länk eller på www.upphandlingscenterfbr.se 

senast måndag 19 augusti 2019. Antalet platser är begränsat. 

Information  Kontakta UhC. E-post: uhc@ludvika.se, telefon 0240-860 00. 

 

Välkomna till UhC dagen 2019 - En kompetensdelningsdag för samverkande dalakommuner! 

 

 

Anders Karlin  Annika Varghans Kerstin Angberg-Morgården 

Chef Upphandlingscenter Projektledare Projektledare 

Falun Borlänge-regionen  Länsstyrelsen Dalarna Upphandlingsdialog Dalarna 
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Program fredag den 23 augusti 2019 

08.30 Registrering och kaffe 

08.45 Samarbete över kommungränserna – Effektiva och affärsmässiga inköp 

Anders Karlin, Chef Upphandlingscenter hälsar alla välkomna. 

09.00 Kommunernas och de kommunala bolagens roll för framtida hållbar upphandling 

Borlänge kommunkoncerns representanter pratar om ambitioner och mål avseende 

ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Åsa Granat Kommundirektör, Mari Jonsson 

Kommunalråd och Jörgen Isaksson, VD Fastighets AB Hushagen.  

09.30 Sysselsättning genom offentlig upphandling. Så gör vi! 

Vad är socialt ansvarsfull upphandling och hur fungerar det? Karolina Gistö och Maria 

Fridholm, Upphandlingscenter samt Malin Sommarsjö Ludvika kommun. 

10.00 Kaffe och mingel 

10.15 De stora miljöutmaningarna 

Tomas Kåberger föreläser om hur den offentliga verksamheten kan bidra till en positiv 

utveckling.  

”Tomas Kåberger är fysiker med stort engagemang för energi och miljö och är professor vid Chalmers.  

Han har också varit generaldirektör för Energimyndigheten och vice ordförande i Naturskyddsföreningen och 

har suttit i flera statliga utredningar. Tomas har haft ledande befattningar i flera företag som arbetat med 

bioenergi, sol- och vindenergi. Sedan 2011 är han ordförande för en stiftelse i Japan för att arbeta  

med att ta fram förnybara energikällor. Han är även ledamot i Vattenfalls styrelse.” 

11.30 Så jobbar vi med ekologisk och miljömässig hållbarhet 

Goda exempel från de samverkande kommunerna. Projektet Återbruk i den offentliga 

affären. Upphandlingscenter och de samverkande kommunerna ska genom ett nytt projekt 

höja ribban för miljömässigt ansvarfull upphandling. Annika Varghans projektledare 

Länsstyrelsen Dalarna/Upphandlingscenter. 

12.00 Gemensam lunch 

13.00 Workshop kring miljöaspekter - gräv där du står!  

Leds av Annika Varghans och Kerstin Angberg-Morgården. 

13.45 Tillsammans stärker vi Dalarna - Upphandlingsdialog Dalarna 

UDD förmedlar kunskap och erbjuder metodstöd vid upphandling. Det övergripande målet 

är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar. Kerstin 

Angberg-Morgården projektledare för UDD. 

14.00 Kaffe och mingel 

14.20 Affärsmässighet, farliga förmåner och direktupphandling 

Goda exempel från de samverkande kommunerna. Björn Friberg Upphandlingscenter 

informerar om farliga förmåner och hur man kan genomföra sina direktupphandlingar mera 

affärsmässigt utifrån t ex En dalamodell för direktupphandling. 

14.50 Sammanfattning av dagen 

15.00 Samordnad utbildningsdag avslutas 

Efter avslut passa på att prata affärsnytta och samhällsnytta med politiker från den 

gemensamma nämnden för upphandling samt upphandlare från UhC.  

 


