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Vi erbjuder:  
 

• En expertgrupp för 
anpassat stöd 

• Seminarier och 
erfarenhetsutbyte 

• Goda exempel 

• Kunskapsöverföring via 
nationella och 
internationella nätverk 
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Hållbar upphandling  
ger effekt 

 

 
 

med energi i fokus sparar ni 
pengar och uppnår era mål 

 

Kontakt 
Christel Liljegren, Energikontor Sydost 
christel.liljegren@energikontorsydost.se 
Tel. 0706-20 83 08 
 
Per-Ander Persson, Länsstyrelsen Kronobergs län 
Per-anders.persson@lansstyrelsen.se 
Tel. 010 223 74 62      
 

”Upphandling är ett  kraftfullt  verktyg för 
offentl iga myndigheter,  som verkl igen kan 
skapa bättre  förutsättningar för  en hållbar 
utveckl ing.  Det  är också en viktig strategisk 
fråga för ett  modigt  och hållbart  ledarskap,  
som kan fr igöra resurser och effekt i visera 
verksamheten. ”  

Kristina Alsér 

Landshövding i Kronobergs län 
 
"Att  inte  utnytt ja möjl igheten att  styra 
resursflöden och aktörer längs 
leverantörskedjor via de  processer och krav 
som ryms inom upphandlingen är ett  missat  
t i l l fäl le  att  b idra t il l  en global  hållbar 
samhällsutveckl ing"   

Cecilia Bratt, PhD 

Institutionen för strategisk hållbar utveckling 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

Varför hållbar 
upphandling? 

 



 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I de tre sydost tre länen finns en oerhörd stor kompetensresurs. Med nästa hundra upphandlare, 
med olika erfarenheter och kompetenser, finns goda förutsättningar för att ställa rätt energi - och 
klimatkrav vid hållbara upphandlingar för en bättre miljö.  
 
Under 2013-2016, med stöd av EU projektet PRIMES, har Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i 
Kronoberg, tillsammans med länens offentliga upphandlare, möjlighet att utveckla samarbetet i 
regionen. Genom projektet vill vi verka för att: 

 

 undvika att uppfinna hjulet två gånger, med hjälp av goda exempel om allt från arbetsmetoder till 
utformning av krav i upphandlingsunderlaget 

 öka den offentliga sektorns kunskaper inom hållbar upphandling, vilket i sin tur ger stimulerar 
marknaden för miljödrivna företag 

 sätta fokus på energi i syfte att minska energibehovet och öka andelen förnybar energi  

 

Med hållbar upphandling når ni målen!  
 

Bjud in oss att delta i utformningen av er nästa upphandling så hjälps vi åt att vässa den,  
så att vi rör oss snabbare i riktning mot ett hållbart samhälle! 

Genom att hjälpas åt och samhandla drar vi nytta av all expertis i Sydost  

Offentlig verksamhet kan spara både pengar och miljö genom sina upphandlingar. När man ställer miljö-, energi- och 
sociala krav kan pengar sparas, pengar som kan användas till att investera i ytterligare fö rbättringar eller till att stärka 
andra delar av den offentliga verksamheten. Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg sätter i gemensamt 
projekt fokus på energi- och klimatkraven i den hållbara upphandlingen. 
 
Hållbar upphandling med energikrav är: 

 ett kraftfullt verktyg för att nå så väl lokala, regionala som nationella miljömål  

 en möjlighet att föregå med gott exempel och påverka marknaden mot mer energieffektiva lösningar  

 ett sätt att visa upp kommunens arbete mot ett mer hållbart samhälle 

 en väg att minska energibehovet och effektivisera energianvändningen 


