Seminariedag i Umeå den 22 november

Samverkan för en hållbar upphandling

Den 22 november 2012 kommer regeringens expertorgan inom miljöanpassad och hållbar
upphandling, Miljöstyrningsrådet, till Västerbotten och berättar om vilka möjligheter det
finns för offentliga organisationer att ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Välkomna!
Miljöstyrningsrådet kommer att berätta om hur den offentliga sektorn kan visa vägen mot en
bättre miljö och ett mer energieffektivt samhälle genom att bl.a. ställa rätt sorts krav på
leverantörer. De berättar också om det stöd som finns i form av MSR:s upphandlingsverktyg.
Under eftermiddagen kommer fokus att ligga på upphandling av hållbara transporter, livsmedel,
hållbart byggande samt energieffektiva produkter och LCC.
Offentlig upphandling är ett kraftfullt styrmedel för att skapa en hållbar framtid. Enbart i Sverige
upphandlas värden för cirka 500 miljarder per år! Om alla kommuner och landsting ställer
hållbarhetskrav vid upphandling kan detta starkt bidra till en snabbare samhällsutveckling mot
hållbarhet.
Målgrupp
Seminariet vänder sig de som arbetar med upphandling på olika nivåer, d.v.s. politiker,
verksamhetschefer, upphandlare, miljösamordnare men även leverantörer och producenter.
Information och anmälan
Tid: 22 november 2012, kl. 9.00–16.30
Plats: Nolia, Signalvägen 3, Umeå
Deltagaravgift: Kostnadsfritt, vi bjuder på lunch och fika
Anmälan: Bindande. Senast den 14 november. Anmäl er via följande länk:
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2012/Pages/samverkan-for-en-hallbar-upphandling.aspx

Information och kontakt: Thomas Edström, Länsstyrelsen Västerbotten, 090-10 82 46,
thomas.edstrom@lansstyrelsen.se och Johan Sandström, Energi- och klimatrådgivare, Umeå
kommun, 090-16 16 65, johan.sandstrom@umea.se

Program
9.00 Registrering och fika
9.30 Välkomna
9.35 Offentlig upphandling som ett kraftfullt styrmedel
Så kan politikerna påverka, vad säger EU, grön upphandling som styrmedel ur ett övergripande
perspektiv, ta socialt ansvar, det nationella verktyget för hållbar upphandling.
10.10 Offentlig sektor ska gå före i omställningen till ett energieffektivt samhälle
Energitjänstedirektivets innebörd för kommuner, landsting och stat.
10.40 Bensträckare och fika
11.00 Juridiska aspekter
Vilka möjligheter och begränsningar finns inom LOU?
11.20 Uppföljning
Så gör du bäst din uppföljning
11.40 Livscykelkostnader (LCC) som ett kostnadseffektivt verktyg
Så fungerar det
12.00 Lunch
13.00 Tema 1, 2 & 3 (se nedan)
14.30 Fika
14.50 Tema 4 & 5 (se nedan)
16.20 Återsamling och gemensamt avslut
16.30 Slut på dagen
Tema
1, 2 & 3
kl. 13.00–
14.30

Tema
4&5
kl. 14.50–
16.20

Energieffektiva
produkter och LCC
Så ställer du och
följer upp
avancerade krav
enligt förordningen
för att minska
klimatutsläppen.

Livsmedel
Vill du påverka vad ni
serverar era
medborgare? Ställ
krav för att få bättre
mat till era barn och
gamla och följ upp
dem.

Hållbart byggande
Ställ relevanta
miljökrav i era
byggprojekt och
entreprenader. Så
går du tillväga och så
följer du upp.

Transporter
Minska
klimatpåverkan
genom att ställa krav
i upphandlingen av
transporter. Så följer
du upp.

Grön IT
Ställ krav på IT- och
telekomprodukter för
att få de miljöbästa
alternativen.

Medverkande från Miljöstyrningsrådet
Susanne Lång, Kommunikationsansvarig samt projektledare livsmedel
Annie Stålberg, Projektledare för energiuppdraget samt ansvarig för Livscykelkostnadsanalyser,
energieffektiva produkter och transporter
Jens Johansson, Projektledare bygg
Karin Lundquist, Projektledare IT

