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3:dje stycket

Type of
comment2

Date:
Comments

ge

Det är bra att man i standarden utgår ifrån att ett
hållbarhetsarbete redan bedrivs och att det är
möjligt att utveckla och förbättra processer som
man redan har. Många kommuner och regioner
har sedan länge ett ambitiöst arbete med de här
frågorna och standarden ska vara tillämplig även
för dem

7.2, 7.6, 8.2

ge

Det finns inte angivet vilken kompetens den eller
de som formulerar hållbarhetsuppdraget ska ha?.
Det kunde vara till hjälp att formulera vilken
kompetens ledningens ka ha till sitt förfogande för
att kunna göra en hållbarhetsplan eller tom att
införliva den här standarden. Samma analys
saknas i kapitlet för upphandling.

7.3,

ge

Det bör vara angivet att målen ska vara mätbara
eller använda sig av indikatorer på något sätt för
att kunna följas upp. SMART modellen saknar
incitament för vilka mål eller målnivåer som är
nödvändiga ur ett vetenskapligt perspektiv. Med
SMART modellen riskerar man att få mål som är
rimliga/realistiska utifrån vad organisationen tror
sig klara av, inte vad som behövs i förhållande till
Agenda 2030 eller Parisavtalet
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SMART-modell bör tas bort eller kompletteras
med något om att målen ska vara satta i
förhållande till nödvändighet enligt den samlade
kunskap vi har idag
7.6

ge

Tydliggöra att begreppet cirkulär ekonomi bör tas
hänsyn till lika mycket som tex begreppet
universell utformning.
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