Klimatsmart transportupphandling
Välkommen att anmäla er till Fossilfria Transporter i Norr och Förnybart i tankens seminarieserie med fokus
på klimatsmart transportupphandling. Serien innehåller tre delar där vi kommer fördjupa oss i allt från kravställning till uppföljning både i workshops och genom föreläsningar. Ni är välkomna att anmäla er till hela
eller delar av serien.
Målgrupp: Upphandlare och beställare i offentlig verksamhet
Torsdag 18/2 kl 10-12 Klimatsmart upphandling – varför och hur? Maria Losman, Ecoplan In Medio.
Styrning i hållbar offentlig upphandling utifrån lokala och regionala förutsättningar. Definiera behov
och hitta möjliga leverantörer som kan lägga anbud. Testa av krav innan de ställs. Hitta realistiska
krav i förhållande till vad politiken vill betala för, som det finns företag som klarar att leverera på och
som är möjliga att följa upp. Ta gärna med dig egna exempel och erfarenheter!
Tisdag 2/3 kl 10-12 Aktörer från länen – erfarenheter och goda exempel
•
Emilia Rapp, Ånge Kommun ”Strategiskt inköpsarbete för minskad klimatpåverkan i en liten landsbygdskommun”
•
Gustaf Danielsson, Upphandlingskontoret Östersunds kommun
•
Märta Streijffert, Umeå Kommun ”Lärdomar om förutsättningar och hinder för att uppnå en ökad
hänsyn till klimat och cirkulär ekonomi vid upphandlingar”
Tisdag 16/3 kl 10-12 Uppföljning av avtalade krav
Maria Losman, Ecoplan In Medio.
Hur kan vi följa upp? Vem gör vad när? Hur hanterar vi avvikelser från avtalade krav?
Ta gärna med dig dina egna erfarenheter av avtalsuppföljning som vi kan resonera kring. Om du vill,
utgår vi från avtal i just din organisation och skissar på uppföljningsplan med urval av krav som ska
följas upp och metoder för det, som du kan jobba vidare med under våren.
Plats:
Alla seminarier genomförs digitalt via plattformen Teams
Anmälan: Anmäl dig senast 4 dagar innan respektive seminarie via formuläret som finns HÄR
Länk till Teams skickas ut någon dag innan respektive seminarie.
Kontakt:

Erika Bjurling, Förnybart i tanken, erika.bjurling@regionjh.se, 063-14 65 81
Hanna Sundén, Fossilfria transporter i norr, hanna.sunden@lansstyrelsen.se, 010-225 44 98

