Välkomna på ett webbinarium om
att upphandla fossilfria transporttjänster och entreprenader!
Vill du vässa din kommuns krav på transporttjänster och entreprenader,
utan att gå i fallgroparna? Då är du välkommen på webbinarium den 16
november 2021!
För att inte alla ska behöva uppfinna det fossilfria hjulet ordnar vi ett
smörgåsbord av vägledning, goda exempel och experter. Du får chansen
att bli uppdaterad om vad som är på gång och möjlighet att ställa
frågor till vår expertpanel.
För vem?
Kommunala tjänstepersoner som arbetar med upphandling och är nyfikna på
andras erfarenheter av att kravställa fossilfria transporter och entreprenader.

Var/Hur?
Digitalt, Zoom, Klimatkommunerna skickar länk efter anmälan

När?
16 November, Nationell information med frågestund 09:00-11:30. Mellan 11.30 och
12.00 finns det tid för eftertanke och reflektioner för den som vill.

Vad?
Hands on information om hur kommuner ställt krav på transporttjänster och
entreprenader samt tips på de vägledningar som finns för de som vill bli bättre

Hur anmäler jag mig?
Via klimatkommunernas hemsida. Glöm inte att skicka in dina frågor i förväg så
du får ut mer av arrangemanget.

Programmet hittar du på nästa sida. Varmt välkommen!

Program
09:00 Välkomna
• Välkomna

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne & Fillipa Borgström, Klimatkommunerna

• Senaste nytt från Upphandlingsmyndigheten

Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

• Kan det bli lätt att göra rätt? Ny vägledning från BioDriv Öst – och hur på-

11:00-11:30 Diskussion och frågor till föreläsare
• Diskussion och frågor till föreläsare och i förväg inskickade ”knäckfrågor”.
Moderator Per Erik Österlund, Miljöförvaltningen, Stockholm stad.

• 11:30 Webbinariet formellt slut. Mellan 11.30 och 12.00 tillhandahåller vi en digital
plats för gemensam eftertanke och reflektion, kanske med en grannkommun.
Chatten/mötesrum finns tillgänglig.

Arrangeras av:

verkar EU direktivet Clean Vehicles-directive upphandlingskraven framöver?
Björn Isaksson, projektledare, BioDriv Öst

• Upphandlingsverktyg. Såhär tänker vi för att underlätta kravställning och
uppföljning.
Lotta Hansson, klimatstrateg, Malmö stad

• Presentation av framtagen vägledning för transportköpare

Magnus Johansson Klimathandläggare, Länsstyrelsen Västmanland

• Frågestund

EU:s regionalfondsprojekt

09:55-10:10 Paus + Webbfråga
• Webbfråga: Vilka tjänster/entreprenader funderar din kommun just nu på?
Svaren publiceras under pausen och sammanställs till minnesanteckningar.

10: 10 Fem spännande exempel
• Exempel Åtvidaberg: Tuffare krav på transporter i upphandling
- en gemensam resa för Östergötlands kommuner
Klara Werner, miljöstrateg, Åtvidabergs kommun

• Exempel Helsingborg: Så här fick vi fossilfria flyttjänster

- från marknadsundersökning till uppföljning
Anna Aguayo Kjellman, Hållbarhetsstrateg på inköpsenheten, Helsingborgs stad

• Exempel Lund: Så ställde vi krav på entreprenörer inom el, tele och data
och detta visar våra avtalsuppföljningar
Elin Dalaryd, Strateg på serviceförvaltningen, Lunds kommun

• Exempel Göteborg: Utmaningen att ställa krav på emissionsfria arbetsmaskiner i bygg- och anläggningsentreprenader - förslag till avtalsskrivningar
och lärdomar hittills
Malin Östblom, Miljöstrateg Trafikkontoret, Göteborgs Stad

• Exempel Stockholm: Hur fick vi bara ellastbilar i vårt avtal och hur vet vi
vad marknaden tål samt hur dyrt det blir?
Per Erik Österlund, projektledare/expert, Miljöförvaltningen, Stockholms stad.

Tillsammans med:

