
AGENDA:
SUSTAINABILITY

Hur arbetar man med 
upphandling för att säker-
ställa hållbara processer?

I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på 
agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utma-
ning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med om-
ställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU 
Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innova-
tioner samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en 
webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera 
med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att 
lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Välkommen att delta i den efterföljande workshopen. Här får du tillfälle att möta samtliga 
paneldeltagare och arrangörerna bakom Agenda: Sustainability. Under workshopen kommer 
vi att fördjupa oss i webbinariets fokusområde. Vi varvar mini-föreläsningar med gruppar-
bete där olika frågeställningar och problem löses gruppvis. Det kommer att ges gott om till-
fälle att lyfta egna frågor och utmaningar som är centrala utifrån ditt och din organisations 
perspektiv. Våra experter kommer med skicklig hand att guida oss genom workshopen! 

Maxantal: 25 deltagare
Anmälan: Klicka här

Begränsat antal deltagare - säkra din plats idag!

15 september 2021, kl. 15:00-16:30

15 september 2021, kl. 13:00-14:30

Om webbinarieserien – Agenda: Sustainability

Workshop

Webbinarium

15 september 2021 - 13:00–16:30

Anmälan: Klicka här

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B5E417143435B4A7840
https://ui.ungpd.com/Surveys/cc713772-f6f8-4ebf-adcf-1c3ae369b4ca
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Anna-Emilia Joelsson 

Ulla Janson  

Stig Mellström 

Catharina Piper 

Hållbarhetschef för Swecos infrastrukturverksamhet 

Lektor på LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Ansvarig för Sjukhussegmentet & Nationellt Kundansvarig 
på Schneider Electric Sverige AB

Advokat/Partner på Moll Wendén

Anna-Emilia Joelsson är hållbarhetschef för Swecos infrastruk-
tursegment. Hon har som särskilt fokusområde att få en skalef-
fekt i hållbarhetsfrågan genom att lyfta hållbarheten i byggpro-
jekt som vanligtvis inte associeras i hållbarhetssammanhang.

Lektor på installationsteknik på LTH, forskar bland annat på 
energi, inomhuskomfort och återbruk. Ulla har tidigare arbetat 
med energi- och hållbarhetsfrågor på Skanska Sverige, varit 
energistrateg och driftchef på MKB Fastighets AB samt installa-
tionskonsult på Sweco och CeAK. Hon är även disputerad inom 
energieffektiva byggnader med passivhus som fördjupning. 

Stig har arbetat snart sju år på Schneider Electric, både som regi-
onchef och affärsutvecklare innan nuvarande roll. Han ansvarar 
för segmentet Healtcare och utvalda nyckelkunder på nationell 
nivå, vilket innebär att arbeta fram strategier för att hjälpa dem 
med digitaliseringen och elektrifieringen så att det sker på ett ro-
bust, hållbart, intuitivt och framtidssäkert sätt. Stig har tidigare 
arbetat på ABB AB, OEM Automatic AB och Astrazeneca Tablet 
produktion AB i Umeå.

Catharina har över 16 års juridisk erfarenhet och är specialiserad 
inom offentlig upphandling och upphandlingsrelaterad juridik. 
Hon har spetskompetens gällande innovativa teknikupphand-
lingar och extra krav på social och miljömässig hållbarhet inom 
offentlig upphandling. Catharina har även stor erfarenhet av 
den privata sektorn från hennes tid som chefsjurist på Nordens 
största privata vård- och omsorgskoncern. 

15 september 2021 - 13:00–16:30


