
 

Kriterier för hållbara möten och 
arrangemang   
Alla som är involverade i Earth Week som arrangörer bör ha ett systematiskt 
hållbarhetsarbete som präglas av låg miljöpåverkan och tillgänglighet för alla. 
Engångsmaterial bör undvikas så långt som möjligt och lokaler som används bör vara 
tillgänglighetsanpassade.  

Arrangemang under Earth Week bör sträva efter en bred representation avseende kön, 
etnicitet, ålder, funktionalitet med mera i utbudet av arrangemang. Arrangemangen bör 
också beakta deltagarnas olika funktioner och säkerställa tillgänglighet så långt som 
möjligt.  

Platser och tidpunkter för fysiska arrangemang bör väljas med hänsyn för att minimera 
resande och möjliggöra användande av kollektivtrafik. Överväg möjligheten till digitala 
möten och arrangemang. 

Checklistan används som ett stöd för arrangörer att skapa hållbara arrangemang. 
Checklistan fylls i och avstämning görs med huvudarrangören för att i dialog hitta en 
rimlig nivå för genomförandet. 



 

Checklista för arrangörer under Earth Week 

Miljöansvarig för evenemanget  

Miljöansvarig för evenemanget har i uppdrag att se att checklistan 

efterföljs.  

Namn:………………………………………………………………………. 

Organisation:………………………………………………… 

Telefon:……………………………………………………………………... 

E-post:……………………………………………………………………….  

 

Mat och dryck  

 Har ni köpt in varor eller ställt krav på att mat och dryck som 

köps in ska uppfylla minst två av kraven nedan?  

- Närproducerade (max 15 mil från Växjö stad)  

- Ekologiska 

- Miljö- och rättvisemärkta 

- Säsongsanpassade  

 

 Har åtgärder för minskat matsvinn genomförts?  

 Kan avfall källsorteras?  



 

 Används engångsartiklar? Är det möjligt att använda 

flergångsartiklar istället? Om inte skall förnybara material, 

som papp eller trä användas.  

Lokaler 

 Är lokalerna/anläggningarna som används 

tillgänglighetsanpassade med nedanstående hjälpmedel?  

- Hörselteknisk utrustning, såsom mikrofon och hörslinga 

- Hiss 

- Dörröppnare 

- Rullstolsanpassning 

- Finns handikapptoalett 

- Annan tillgänglighetsanpassning, vilken?  

 Använder lokalen fossilfri energi?  

 Finns möjlighet för källsortering av avfall?  

 Är städ- och hygienprodukter miljömärkta och allergivänliga?  

Kommunikation och utrustning   

 Undviks engångsartiklar, i synnerhet i plastmaterial?  

Målgrupp och Arrangemang 

 Är arrangemanget tillgängligt för deltagare med 

funktionsvariationer?  

 



 

 Om möjligt, lyfter arrangemangen in och beaktar olika 

gruppers perspektiv, förutsättningar och behov oavsett kön, 

etnicitet, ålder, funktionalitet med mera?  

Deltagande och resan 

 Finns möjligheter till kollektivtrafik från och till platsen där 

arrangemanget äger rum?  

 Är arrangemangets start- och sluttid anpassat efter 

kollektivtrafikens tidtabeller så långt som möjligt?  
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