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Skapa en hållbar organisation

Få verktygen till att ställa hållbarhetskrav

Lär dig tänka hållbart i flera olika aspekter utifrån 
lagstiftning

Hållbar upphandling



Vill du få en mer hållbar organisation? 
Gå då denna kurs och lär dig mer om 

offentlig hållbar upphandling!

Denna endagskurs om hållbar offentlig upphandling lär dig hur du utifrån 
lagstiftningen kan inkludera, ställa och följa upp hållbarhetskrav i offentlig 
upphandling i teorin med exempel från verkligheten. Att ställa innovativa 
hållbarhetskrav kan göra skillnad i offentlig upphandling och för samhället i 
stort. Vår förhoppning är att denna kurs ska ge dig verktyg för att kunna ställa 
hållbarhetskrav och därtill inspirera dig och din organisation att bli mer 
hållbara. Kursen illustrerar också hur leverantörer kan gå tillväga för att nå 
den offentliga marknaden med mer hållbara varor och tjänster. 

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om 
offentlig hållbar upphandling.

Catharina Piper har mer än 20 års yrkeserfarenhet av 
kvalificerat juridiskt arbete från myndighet, bolag och 
advokatbyrå med särskild expertkompetens inom 
upphandlingsrätt, EU-rätt och närliggande rättsområden (t.ex. 
förvaltningsrätt, avtalsrätt m.m.). 

Catharina är sedan år 2018 verksam som advokat och delägare 
vid Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö. Hon är också 
medförfattare till Norstedts Juridiks kommentar till 
upphandlingslagarna och en av landets främsta och ledande 
experter inom offentlig upphandling. Catharina är en uppskattad 
och ofta anlitad föreläsare.

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR



TIDER

Hållbar upphandling

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR

- Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG! 
För hjälp med bokning kontakta oss:  
Direktnummer: 0761-44 41 53  
E-post: upgrader@hexanova.se

Kursen har ett begränsat antal platser! 

DETTA INGÅR I ALLA 
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet
   att få svar på dina frågor 

• Förmiddagsfika, lunch
& eftermiddagsfika

• Utvärdering och uppföljning av resultat

• Kursdokumentation

• Kursintyg

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

 09.00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning




