VÄLKOMMEN TILL EN

Leverantörs- och
intressentdialog om
upphandling av
konstgräs
Utbyggnaden av konstgräsytor och gummerade fallskydd på lekytor har skett i stor
omfattning. Många kommuner står nu i begrepp att byta ut befintliga
konstgräsunderlag eller bygga nytt. Kunskapsläget om mikroplasters miljö- och
hälsopåverkan ger indikationer på att mikroplastspridningen måste minska. Ett sätt
att göra det är att använda konstgräsplaner som inte ger upphov till spridning av
mikroplaster.
Välkommen till en leverantörs- och intressentdialog om hur marknaden kan bidra till nya lösningar. Hur bör en
LCC (Livskostnadskalkyl) formuleras för att även kunna väga in externa miljöeffekter? Hur bör en
utvärderingsmodell vara formulerad för att öppna upp för nya lösningar? Hur kan man kravställa för att hindra
mikroplastspridning?
Målgruppen är leverantörer och intressenter, max en från varje organisation, totalt max 30 deltagare. Vi
kommer att ha gruppdiskussioner och hoppas på er input på bl.a. utformningen av LCC att kunna användas i
utvärderingsmodell.
Mer information inför mötet och referensmaterial kommer kontinuerligt att publiceras på SKL hemsida.
Dagen innan, den 19 september anordnar SKL en konferens om konstgräs för sina medlemmar som kan
bidra med fler frågeställningar.
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Leverantörsdialog Konstgräs 20 sep 2018
Preliminärt program (kan komma att ändras)
08.30 – 09.00

Kaffe

09.00 – 09.20

Inledning, samt bakgrund och syfte med SKL:s beställargrupp konstgräs
Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL, Torbjörn Neiman, utvecklingschef inom idrott
och kultur för kommunerna i Stockholms län. Representerar FSKF

09.20 – 09.40

Utmaningar och förslag på LCC
Charlotte Palmgren, Upphandlingsmyndigheten, SKL Karin Peedu,
upphandlingsstrateg SKL

09.40 – 10.00

Gruppdiskussion LCC

10.00 – 10.35

Återrapportering synpunkter LCC

10.35 – 10.50

Kaffe

10.50 – 11.10

Exempel på krav på granulatfri anläggning

11.10 – 11.30

Gruppdiskussion krav

11.30 – 11.50

Återrapportering

11.50 – 12.00

Avslutning
Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL

Datum

20 september 2018

Plats

Stockholm, Hilton, Slussen, Guldgränd 8

Målgrupp

Leverantörer och intressenter

Kostnad

Kostnadsfritt, men en kostnad vid no show om 250 kr

Anmälan

Anmälan görs via Anmälningslänk. Sista anmälningsdag är 20 augusti 2018. Anmälan
är bindande men kan överlåtas till annan person.

Information

För frågor om konferensen innehåll: Karin Peedu, karin.peedu@skl.se 08-452 78 18
För frågor kring anmälan: Konstella. konferens@konstella.se, 08-452 72 86
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