Välkommen politiker och tjänstepersoner
i Gävleborg och Älvkarleby

Avfallsförebyggande i praktiken – medvetna inköp
och smart upphandling
Ett seminarium inom arbetet med nya kretsloppsplaner (avfallsplaner)
i Gävleborg och Älvkarleby
Tid Onsdagen den 6 november, 2019, klockan 8.30 – 14.50
Plats Söderhamn, CFL, Södra Järnvägsgatan 7
Anmälan Anmäl dig på www.kretsloppsplangavleborg.se
Länk till anmälan Anmälningsformulär Avfallsförebyggande upphandling
Sista anmälningsdag 28 oktober
Program Se program på nästa sida.

Välkommen!

Är det möjligt att minska avfallet genom smarta
inköp? Välkommen till en spännande dag med
hållbarhet, upphandling och plast 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 förmiddagen får du lyssna till inspirerande föreläsare. Under
eftermiddagen diskuterar vi gemensamt vad vi kan utveckla
Gävleborg/Älvkarleby i samband med framtagande av nya kretsloppsplaner
(avfallsplaner) och därmed bidra till miljömålen och Agenda 2030. Dessutom
får du träffa kollegor från hela Gävleborg/Älvkarleby 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
Gävleborgs/Älvkarlebys framtagande av nya kretsloppsplaner (avfallsplaner) och regionala
åtgärdsprogram för miljömålen i samverkan med Länsstyrelsen och Region Gävleborg.

Program
8.30 Fika och prat med nya ansikten.
9.10 Välkommen! (OBS ändrad starttid)
John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande Söderhamns kommun.
9.20 Samarbete kring avfallsplanering i Gävleborg,
arbete och utmaningar.
Pär Johansson, projektledare Rangola, Kretsloppsplan Gävleborg.
9.25 Ställa krav på hållbar upphandling.
Susanna Vesterlund, Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten
10.05 Smarta processer för inköp och upphandling
Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad
10.35 Paus
10.50 Avfallsförebyggande i praktiken – ett bra exempel.
Anna Hjort, Göteborgs stad
11.20 Koppling cirkulär ekonomi och upphandling
Michael Kazmierczac, Gästrike återvinnare
11.40 Lunch
12.30 Tillsammans för affärer i en cirkulär ekonomi
Ann-Sofie Granzell, CirEko
13.00 Hållbar plastanvändning med fokus på förebyggande.
Paula Lenninger, Länsstyrelsen
13.20 Bensträckare
13.30 Rätt plast på rätt plats i Uppsala
Anna Hilding, Uppsala kommun
13.50 Jakten på plasten Gävle
Anna Sjöström, Hållbart Näringsliv Gävle
14.10 Diskussion och prioriteringar för Gävleborg
14.50 Hemfärd.
Vi ses!
/Regionala arbetsgruppen för kretsloppsplaner i Gävleborgs och Älvkarleby kommuner.

www.kretsloppsplangavleborg.se

