
 

 

  

 

 

 

 

För dig som är inköpare eller 
upphandlingsansvarig! 
 

 

Inbjudan från Klimatråd Jämtlands län: 

Hur kan vi verka för hållbara 
transporter i Jämtlands län? 
– halvdagsseminarium i Östersund måndag 28 maj 2018 
För att åkeriföretagen ska kunna leverera hållbara transporter och kunna bidra till klimatmålen 
krävs tydlighet i beställarrollen vid offentliga och privata upphandlingar. Vi vill bjuda in dig som 
är inköpare, politiker, beställare och upphandlare till ett halvdagsseminarium. Syftet med 
seminariet är att öka insikten om och förståelsen för hur transportköpare och varuägare kan 
upphandla och köpa transporter på ett mer hållbart sätt. Vi vill ge dig tips på hur transporter 
kan användas mer effektivt och hur du kan ta ett hållbarhetsmässigt och lagenligt 
beställaransvar i din verksamhet. 

Välkommen! 
 

Tid: Måndag 28 maj 2018, kl. 13.00 – 17.00 

Plats: Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund  (Lokal: Lövön)   Karta 

Anmälan: Anmäl dig via formulär på denna länk. Sista anmälningsdag är 18 maj. 

Målgrupp: Inköpare och upphandlingsansvariga i privata och offentliga verksamheter. 

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på eftermiddagsfika. 

Arrangör: Klimatråd Jämtlands län, Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen i 
samarbete med Sveriges Åkeriföretag Norr. 

För frågor: Ida Sjölund, Region Jämtland Härjedalen, 070-219 31 29, ida.sjolund@regionjh.se  
Lars Jonsson, Länsstyrelsen, 010-225 32 67, lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se  

 
Program på nästa sida!  

https://www.google.se/maps/place/Clarion+Hotel+Grand+Östersund/@63.1799223,14.6363939,15z/data=!4m7!3m6!1s0x0:0x4d4378fda4ebc438!5m1!1s2018-04-06!8m2!3d63.1799223!4d14.6363939
http://contentmanager.se/upphandling_transporter_20180528/
mailto:ida.sjolund@regionjh.se
mailto:lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se


 

 

  

 

 

 

 

Ett arrangemang av Klimatråd Jämtlands län 

Klimatråd Jämtlands län ska bidra till att på ett resurseffektivt sätt göra länets energiomställning och 
klimatanpassning framgångsrik. Klimatrådet, som förvaltas gemensamt av Länsstyrelsen Jämtlands län 

och Region Jämtland Härjedalen är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan 
aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. 

Läs mer på klimatradz.se 

 

Hur kan vi verka för hållbara transporter i Jämtlands län? 
– halvdagsseminarium i Östersund måndag 28 maj 2018 kl. 13.00-17.00 
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund  (Lokal: Lövön)                     

 

 

Program 

13.00 Välkommen 
Ida Sjölund & Lars Jonsson, Klimatråd Jämtlands län 

  
13.10 Fair Transport – en vägledning till sunda och hållbara transporköp 

Tove Winiger, Politiskt ansvarig och Göran Danielsson, Branschföreträdare 
Sveriges Åkeriföretag 

  
13.45 Vilka hållbarhetskrav kan man ställa på godstransporttjänster eller 

varor där godstransport är en naturlig del? 
Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten 

  
14.30 F i k a 

  
15.00 Transportleverantörens utmaningar för hållbara transporter 

Michael Schahine, VD, Reaxcer 

  
15.20 Hur kan man jobba förebyggande så att upphandlingen blir korrekt?  

Dag-Martin Persson, nationell samordnare, Skatteverket 

  
16.00 Uppföljning vid upphandling är lönsamt och ökar kvalitén 

– praktiskt exempel 
Patrik Sandström, Upphandlingschef Sollefteå kommun 

  
16.40 Avrundning 

Ida Sjölund & Lars Jonsson, Klimatråd Jämtlands län 

  
17.00 Avslutning 

 
 

 

http://www.klimatradz.se/

