Inbjudan till seminarium den 11 december 2018 på Galaxen Borlänge

Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna
inköp och smart upphandling
Är det möjligt att minska avfallet genom smarta inköp? Välkommen till en spännande dag med hållbarhet och upphandling i fokus. Lyssna på några av Sveriges ledande kommunala företrädare och representanter från andra organisationer som berättar om hur man faktiskt kan lyckas genom strategiska val
för en hållbar upphandling. Under eftermiddagen diskuterar vi gemensamt vad vi kan utveckla i
Dalarna för att genom upphandling bidra till miljömålen och Agenda 2030.
Under förmiddagen får du lyssna till inspirerande föreläsare. Eftermiddagen
erbjuder parallella gruppdiskussioner under ledning av experter inom respektive
område. Dessutom får du träffa kollegor från hela Dalarna och utbyta
erfarenheter och idéer.
Vi vänder oss till dig som är kommunal eller regional tjänsteperson, politiker,
upphandlare, inköpare, miljö eller hållbarhetsstrateg. Kanske ingår du i den
lokala avfallsplanegruppen eller jobbar i en organisation med intresse för hållbar
upphandling.
Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att bidra till Sveriges miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål - Agenda 2030.
Seminariet genomförs som ett led i arbetet med Dalarnas nya kommunala avfallsplaner och regionala åtgärdsprogram för miljömålen
i samverkan med Upphandlingsdialog Dalarna.
Arrangörer:
Länsstyrelsen Dalarna, Upphandlingsdialog
Dalarna, Dala Avfall, 2047 Science Center i
samarbete med Regionala avfallsplanegruppen
Tid: Torsdagen den 11 december kl. 08.45-16.00
Plats: Galaxen, Borlänge
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Fika och
lunch ingår. Utebliven närvaro faktureras med
500 kr.

Anmälan: Senast den 2 december via kalendern
www.upphandlingsdialogdalarna.se
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Frågor: Processledare Upphandlingsdialog
Dalarna, Kerstin Angberg-Morgården
tel. 010-225 02 76.

PROGRAM
8.45 Registrering, fika
9.15 Välkommen 				
Lena Lagestam, moderator
9.20 Hållbar upphandling med globala & lokala perspektiv
Ulrika Liljeberg, kommunalråd Leksand
9.40 Utmaningar
Pär Johansson Dala Avfall, Anna Wemming Länsstyrelsen Dalarna,
9.55 Möjligheter med avfallsförebyggande upphandling
Aylin Farid, Avfall Sverige.
10.25 Paus med frukt och kaffe		
10.40 Avfallsförebyggande upphandling
Karin Nielsen, Göteborgs stad, Anna Hilding, Uppsala kommun, Marilouise
Berg Helsingborgs stad, Pernilla Holgersson Beställargrupp för konstgräs
11.40 Miljökrav i offentlig upphandling
Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten
12.00 Lunch
13.00-14.30 Parallella workshops - Goda erfarenheter
Här får du möjlighet att fördjupa diskussionen kring ett specifikt område. Hur
ska vi tänka när vi upphandlar elektronik, plast eller kemikalier? Hur ska vi
agera för att kunna ställa högre krav i våra upphandlingar? Du får ta del av
goda exempel där det juridiska perspektivet är en viktig pusselbit.
1. Länge leve elektroniken! Göteborgs stad, Dala Avfall
2. Klimateffektiv och giftfri upphandling. Uppsala Kommun, Länsstyrelsen Dalarna
3. Ställ rätt hållbarhetskrav Upphandlingsmyndigheten,
Beställargrupp för konstgräs
14.30 Eftermiddagsfika
14.45 Redovisning av work shops samt paneldiskussion.
Lena Lagestam moderator
15.45 På gång i Dalarna
Kerstin Angberg-Morgården, Upphandlingsdialog Dalarna, Magnus Eriksson
Länsstyrelsen Dalarna, Pär Johansson, Regionala avfallsplanegruppen
16.00 Avslutning

Medverkar gör bland andra:
Ulrika Liljeberg

Jurist och civilekonom från Tällberg, Leksand. Tjänstledig kammaråklagare. Sitter bla i styrelsen för Högskolan Dalarna, Dala Energi AB och
tankesmedjan Fores. Ullrika är också ledamot av Agenda 2030delegationen, ledamot av Upphandlingsmyndighetens insynsråd och
kommunalråd i Leksand

Marilouise Berg

Hållbarhetsstrateg på inköpsenheten i Helsingborgs stad. Hon har
flerårig erfarenhet av miljöfrågor i inköpsprocessen. ”Det lyckade samarbetet mellan upphandlare och hållbarhetsstrateger bygger på kultur
och förtroende. Vår framgång beror på att vi tillsammans ser möjligheter, vågar och är noggranna.”

Karin Nielsen

Processledare för avfallsförebyggande på Kretslopp och vatten,
Göteborgs Stad. Har bl a dragit igång pilotprojekt som resulterat i
vägledningarna Förebygg avfall på kontoret, på äldreboendet, i skolan
och förskolan samt Göteborgsmodellen för mindre matsvinn. Dessa
metoder, rutiner och åtgärder sprids nu Göteborgs Stads verksamheter
samt i andra kommuner.

Anna Hilding

Engagerad projektledare i Uppsala kommuns plastprojekt ”Klimateffektiv plastupphandling” där sju stora aktörer tillsammans strävar efter
att minska klimatpåverkan från sin egen plastanvändning. Detta genom
att ha kartlägga mängden använd plast, jobba med utbildning och
förändra upphandlingsförfarande och krav.

Aylin Farid

Samhällspolitisk rådgivare och upphandlingsjurist, Avfall Sverige.
Ayiln arbetar med påverkansarbete på nationell nivå med frågor som är
viktiga för våra medlemmar och stödjer även dem i upphandlingsfrågor.

Joakim Thornéus

Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Joakim arbetar med hållbar upphandling på Upphandlingsmyndighetens Hållbarhetsenhet. Det innebär bland annat utveckling av hållbarhetskriterier och frågor kring livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi.

Pernilla Holgersson

Konsult Hållbara innovationssystem på HIFAB, koordinerar Naturvårdsverkets Beställargrupp för konstgräs som i syn tur består av ca 20
kommuner, med fokus på att minska mikroplaster kopplat till Konstgräsytor genom att bygga upp kunskapsläget och ta fram bättre och
skarpare underlag i den offentliga upphandlingen.

Moderator:
Lena Lagestam

Lena har lång erfarenhet
av energi och miljöfrågor
och är dessutom en ofta
anlitad moderator och
samtalsledare.

