
Cirkulär upphandling 
i praktiken

Den 15 januari bjuder projekten Circular PP och Circulära Skåne in till ett gratis seminarie som ger 
dig handfasta tips om hur du kan genomföra upphandlingar med cirkulära aspekter i din verksam-
het. Seminariet riktar sig främst till offentliga aktörer men kan i mån av plats även ta in fler intresse-
rade. Nedan ser du dagens program.

ANMÄL
DIG HÄR

Cirkulära Skåne arbetar kommunerna Eslöv, Höör, Malmö, 
Helsingborg, Ystad och Trelleborg tillsammans under 2019-
2021 för att upphandla cirkulära produkter och tjänster i 
samarbete med företag.

Circular PP är ett 3-årigt Interreg-projekt som handlar om  
att utforska möjligheterna till cirkulära inslag i upphandling.

Seminariet genomförs tillsammans med Hållar Utveckling Skåne och projektet Cirkulära Skåne.

Macka och kaffe/Te

Cirkulära möjligheter i en Europeisk kontext
Take Padding och Sabine van der Leij från Holländska departementet för infrastruktur och miljö 
berättar om cirkulära möjligheter i en Europeisk kontext. Du får ta del av flera praktiska exempel 
och kommer dessutom få möjlighet att fundera över hur just din organisation kan ta nästa steg 
mot cirkulär upphandling. Den här delen hålls på engelska.

Lunch 

Malmö stads avtal för icke-nya möbler 
Emma Börjesson från Malmö stad kommer att berätta om den upphandling av återbrukade möb-
ler som Malmö stad genomförde under 2019. Arbetet gjordes inom projektet Circular PP. 

Proceed’s guide för cirkulär upphandling 
Josefine Sallén och Mats Williander från Ri:se kommer att berätta om projektet Proceed’s guide 
för cirkulär offentlig upphandling. Ta del av konkreta verktyg för genomförande och hör om nyck-
elfaktorerna. 

Delegationen för cirkulär ekonomi
Andreas Anderholm Pedersen, handläggare vid kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi, 
kommer att berätta om deras uppdrag: att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning 
till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi samt om de offentliga upphandlingarnas 
roll i omställningen. 

Seminariet avslutas med kaffe, snacks och vidare samtal för de som vill.

Eventet kommer att websändas!
Om du inte har möjlighet att ta dig till Malmö, kan du delta via vår websändning. 
Observera att du behöver anmäla dig för att ta del av websändningen.

Eventet är gratis och pågår mellan 10.00-15.00 den15 januari på Studio i Malmö. 
Läs mer och anmäl dig genom att klicka på knappen till höger!
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https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Var-organisation/Forvaltningar/Miljoforvaltningen/Om-miljoforvaltningen/Inbjudningar-MF/Anm-Cirkular-upphandling-i-praktiken.html

