
PLATS: Behrn Lounge, Rudbecksgatan 26, Örebro (Startcentrum–Coompanion)
TID: den 15 oktober kl 11.30 – 13.00 , den 22 oktober kl 07.30 – 09.00

ANMÄLAN SENAST: till lunch den 13 oktober till frukost den 20 oktober.

Ur Handelskammarens enkät från 2020 där 255 företag i vårt län  2020 svarade på frågor om hållbarhet;

”omställningen mot ett mer hållbart näringsliv går för långsamt. 67% av företagen uppger att hållbar-
het är viktigt för företagets tillväxt och långsiktiga överlevnad, däremot är det endast 31% som har en 

tydlig strategi för sitt hållbarhetsarbete. Brist på tid, resurser och kunskap anges som skäl.”

Coompanion och Stiftelsen Actíva har fått medel från Region Örebro län för att utveckla och 
testa en metod för att skatta hållbarhet hon mindre företag och organisationer. Metoden ska 
också stärka utvecklingen av hållbarhetsarbetet internt och externt hos företagen. Målet är 
att efter ca 1,5 år ha utvecklat metoden och då också använt den vid offentliga upphandling-
ar i ”skarpt” läge och att den sedan kan blir en accepterad modell för mindre företag och 
organisationer. De metoder som idag finns på marknaden är dyra och resurskrävande och 
främst anpassade för stora företag och organisationer. Samtidigt finns en efterfrågan hos 
både offentliga upphandlare och hos företagen att redovisa och utveckla verksamhet mot 

långsiktig hållbarhet.

Vi vill därför träffa ditt företag/organisation och då berätta mer om våra tankar och få era 
inspel och synpunkter på hur vi ska arbeta. 

Vi bjuder därför in er på lunch eller frukost med ca en timmas presentation- diskussion. 
Dessa möten är helt utan krav på att delta i det fortsatta arbetet men sådana möjligheter kan 

också bli aktuellt.

INBJUDAN!

Varmt välkommen!

KOM på lunch den 15 oktober eller 
på frukost den 22 oktober 
och ta del av våra tankar.

VILL DU VERKA FÖR ATT DITT FÖRETAG ELLER ORGANISATION 
UTVECKLAR HÅLLBARHETSARBETET OCH DÄRIGENOM FÅR NYA 

KUNDER OCH HÖGRE LÖNSAMHET?


