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Vad har vi lärt oss hittills

Er uppgift

Ni har ansvar för en hållbar 
utveckling



Vad har vi lärt oss hittills

Ert uppdrag

Att skapa en gemensam målbild 
vad en hållbar värld/utveckling 
är



Vad har vi lärt oss hittills

Ni måste

Att guida och leda mot målet 
och samverka med andra



Vad har vi lärt oss hittills

Era verktyg

Ha ordning och reda, följa upp 



Alla är hållbarhets ansvariga

PolitikernaLedningen

Inspektörer Ekonomer

Pedagoger Handläggare



Upphandling, inköp, avrop

Ambition Mål Behov Beslut Avrop Användning



Vad behöver de hållbarhetsansvariga

KOMPETENS

RESURSER

LÅNGSIKTGA 
PERSPEKTIV

VERKTYG

STÖD



Underlätta och säkerställa

• Goda exempel
• Samverka
• Hållbarhetscertifiera politiker
• Hållbarhetscertifiera upphandlare
• Hållbarhetscertifiera avropare

• System för att definiera behov
• Fråga varför – minst 10 gånger



Vad händer i regionen

Goda exempel

• Region Kronoberg – upphandling 
av fordon

• Delade upp upphandlingen efter 
fordonstyp för att få den bästa 
bilen efter varje klass

Vad är på G

• Upphandling av LED för 
gatubelysning, samt 
upphandling av energitjänst

• Seminarium för upphandling av 
bilpool
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Belysning

• LED
• EPC
• Energitjänster

Verktyg
• Quick-check
• Hemsida
• Guider och stöd
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Vad kan Energikontor Sydost göra

• Arrangera utbildningar och 
seminarier efter era behov

• Bjuda in andra för att dela med 
sig av goda exempel och 
erfarenheter

• Räkna på energi- och 
klimatnyttan av era genomförda 
upphandlingar

• Sprida era goda exempel till 
andra



Sammanfattning

En möjlighet för organisationen att 
• lösa behov och 
• problem 

Med rätt användning är det
• ett viktigt verktyg
• styrmedel 



Ni är alla hållbarhets ansvariga

Rätt krav Rätt avrop Rätt 
användning

Rätt 
kompetens

Rätt 
dokument Rätt behov
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