
För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvetna, kloka 
och hållbara beslut och att vi tar ansvar för miljö och människor i allt vi 
företar oss, så även när vi planerar och genomför möten och andra event.

Vi ska alltid ha en bra information om vårt hållbarhetsarbete och hållbart evenemang på 
hemsidan. Vi ska informera/samarbeta med den kommun i vilket eventet äger rum
Vid stora evenemang (50 + deltagare) ska vi även uppfylla nedanstående punkter:

Ska
 � Eventet ska ha en hållbarhetsansvarig och en jämställdhetsansvarig
 � Vi ska i god tid informera andra samarbetspartners om att vi arbetar med ett hållbart 

event
 � Vi ska ha en kommunikationsplan med tydligt hållbarhetsfokus

Bör
 � Om möjligt bör vi låna utrustning eller prylar eller köpa begagnat istället för att köpa nytt

Hållbart Event



Checklista
MAT OCH FIKA
Vi ska sträva efter att erbjuda hållbar mat och dryck 
samt bidra till hållbar mathantering. 

Ska
 � Kaffe/te/socker ska vara fairtrade
 � Maten ska vara vegetarisk
 � Dryck ska vara kranvatten! (inget flaskvatten)
 � Matleverantör ska arbeta aktivt för att undvika 

matspill (om kommunen samlar in matavfall till 
biogas eller kompost ska matavfall utsorteras) 

 � Servering ska ske utan plastmuggar/glas, be-
stick eller inplastad mat

 � Specialkost ska erbjudas

Bör
 � Råvaror bör vara ekologiska i så stor utsträck-

ning som möjligt 
 � Råvaror bör säsongsanpassas och vara närpro-

ducerade
 � Plastemballage ska i möjligaste mån undvikas
 � Information om maten bör lämnas (etik, håll-

barhet)

LOKALER

Vi strävar efter att arbeta med leverantörer som 
tar ett hållbarhetsansvar, samt hjälpa leverantören 
att utvecklas.

Ska
 � Leverantören ska ha ett uttalat miljö- eller 

hållbarhetsarbete. Det ska vara beskrivet på 
hemsida eller så ska en beskrivning levereras 
för bedömning

 � Lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade. 
Alla ska kunna ta sig in i huset och till alla salar.

 � Vid fler plan ska det finnas hiss anpassad för 
rullstol

Bör
 � Källsortering för avfall bör finnas
 � Leverantörer som använder grön el – det vill 

säga el som är producerad av sol, vind, vatten 
eller biobränsle bör prioriteras 

UTRUSTNING

Vi ska under eventet spara energi genom att stänga 
av belysning och elektronik när de inte används. 

Ska
 � Alla ska kunna höra och se
 � Plast i alla former ska undvikas; Plastpennor, 

plastmuggar, inplastade godisar, vattenflaskor 
i plast

 � Papper till block mm ska vara återvunnet eller 
FSC märkt

 � Gåvor till föreläsare ska vara av hållbar karaktär
Bör

 � Dokumentation i pappersform undviks och 
i stället hänvisas till webblänkar alternativt 
att dokumentationen finns tillgänglig på ett 
USB-minne



DELTA OCH RESA

Tillgänglighet
Ska

 � Platsen ska vara anpassade för deltagare med 
särskilda behov

 � Parkeringsmöjligheter för personer med funk-
tionsnedsättning ska finnas

Bör
 � P-plats nära entré för personer med funktions-

nedsättning bör finnas
 � Lokal och teknik bör möjliggöra deltagande på 

distans för föreläsare och deltagare

Klimatsmart resande
Ska

 � Det ska vara möjligt att ta sig dit kollektivt
 � Eventet ska anpassa start och sluttid  till tidta-

beller
 � Vi ska tala om hur man kan ta sig till eventet 

med allmänna kommunikationsmedel.
Bör

 � Det bör finnas möjlighet att ladda elbil
 � Vi bör underlätta samåkning till och från 

eventet
 � Vi bör underlätta för cyklister som besöker 

eventet
 � Vid behov av transporter bör vi anlita lokala 

firmor och leverantörer och fordon med för-
nybart bränsle prioriteras

JÄMSTÄLLT EVENT
Ska

 � Programmet ska utformas så att det tilltalar en 
bred målgrupp (en jämlik utformning)

Bör
 � Fördelning mellan män och kvinnor bland 

föreläsarna bör ej vara större än 40/60

BOENDE
Bör

 � Hotellet bör ha ett uttalat miljö- eller hållbar-
hetsarbete. Det ska vara beskrivet på hem-
sida eller så ska en beskrivning levereras för 
bedömning



1 INGEN FATTIGDOM

• Förebygga fattigdom genom skapa förutsättningar för barn 
och unga att delta i samhällsutveckling och debatt, tex att bjuda 
in dem till event och aktiviteter

• Via eventet eller samarbete med matleverantör, ge stöd till 
verksamheter som hjälper utsatta

2 INGEN HUNGER

• Minska matsvinn, laga lagom mycket

• Överbliven mat lämnas till stadsmission, eller kan tas med 
som doggybag

• Via eventet eller samarbete med matleverantör, ge stöd till 
verksamheter som hjälper utsatta

3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

• Erbjuda hälsosam mat och fika

• Utrymme för paus och friskluft

• Uppmuntra och informera leverantörer om att minska an-
vändandet av skadliga kemikalier

• Kolla så det finns första hjälpen utrustning och kanske hjärt-
startare

4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA

• Är programmet ”inkluderande” utformat så många kan för-
stå, kompetensutvecklas mm

• Berätta om de Globala Målen för alla

5 JÄMSTÄLLDHET

• Är evenemanget ett evenemang för alla?

• Sträva efter balans bland talarna avseende män och kvinnor

6 RENT VATTEN OCH SANITET

• Endast kranvatten serveras. Inget fabriksbuteljerat vatten 
erbjuds.

• Toaletter ska vara rullstolsanpassade. Inga läckande kranar 
eller toaletter

7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

• Se till att ni under eventet släcker och stänger av elektronik 
och belysning som inte används

• Samarbeta med leverantörer som använder förnybar energi 
eller producerar egen energi – informera om detta på eventet

8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

• Samarbeta med lokala leverantörer, närproducerad mat

Att arbeta för hållbara event är ett led i vårt 
arbete för att bidra till att de globala målen, 
Agenda 2030, uppnås. Se denna lista som en 
inspiration till hur du kan göra rent praktiskt 
för att ditt event mer ska blir mer hållbart.

9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

• Sprida event på många orter och inte bara gynna storstäder, 
ger möjlighet till levande landsbygd och lokal försörjning

• Samarbeta med lokala leverantörer, närproducerad mat

10 MINSKAD OJÄMLIKHET

• Om det är möjligt, kontrollera så att alla får skäligt betalt för 
sitt arbete i samband med eventet

• Deltagarna ska ha möjlighet att meddela ifall de har nedsatt 
syn-, hörsel- eller rörelseförmåga och sedan se till så att lokal 
(inkl. parkering och gångvägar) och utrustning ger dem samma 
möjligheter att delta under dagen som alla andra.

11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

• Sprida event på många orter och inte bara gynna storstäder, 
ger möjlighet till levande landsbygd och lokal försörjning

12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

• Informera om hur viktigt arbete med hållbart event är kopp-
lat till hållbar mat, hållbar energi, säkerhet jämställdhet och 
mycket mer är är för att begränsa klimatförändringarna.

13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR

• Överväga om eventet istället ska ske online för att minimera 
resorna

• Planera eventet så att så många som möjligt kan ta sig dit 
med offentliga transportmedel

14 HAV OCH MARINA RESURSER

• Undvik fisk som inte är miljömärkt

• Finns det miljömärkt tvål på toaletterna?

15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

• Samverka med leverantörer som själva eller tillsammans 
med andra skyddar naturen

• Ekologiska varor ger naturen en chans, med ökad biologisk 
mångfald bland växter och djur. 

16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

• Sträva efter att ditt event tillhandahåller transparant och 
objektiv information som skapar möjlighet till fria val baserat på 
fakta och kunskap. 

17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

• Sprid kunskap och erfarenheter från ditt event utan för lan-
dets gränser, bjud in föredragshållare från andra länder.

• Sträva efter att tydliggöra de hållbarhetaspekter som över-
vägts vid arrangemanget för att tydliggöra hur Energikontor 
Sydosts arrangemang bidrar till de globala målen


