
FRUKOSTWEBBINARIUM

ANVÄND AGENDA 2030  
FÖR ÖKAD AFFÄRSNYTTA

Tisdag 16 mars 2021 kl. 08.00-09.30 // Zoom

Polykemi AB är företaget som tog ett 
strategiskt beslut att använda sig av 
målen när de utvecklade sitt miljö- och 
hållbarhetsarbete. Det ledde både till ett mer 
robust företag och nya affärsmöjligheter. 

Dra nytta av Polykemis erfarenheter när ditt 
företag tar steget. På frukostmötet får du 
också en genomgång av Ystadmodellen 
som kopplar de globala målen till 
företagsutveckling för fler affärer. 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala 
åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå de svenska miljömålen. Länsstyrelsen 
ska också främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra aktörer i länen bidra 
till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling på en regional och lokal nivå.

Passa på att ge dina synpunkter på vilka 
åtgärder som bör prioriteras i vår region 
när åtgärdsprogrammet för miljömålen 
och Agenda 2030 uppdateras av 
Länsstyrelsen. Vilka insatser kan stärka 
ditt och andra företags miljö- och 
hållbarhetsarbete? 

Frukostmötet arrangeras av Länsstyrelsen 
Skåne och Sustainable Business Hub i 
samverkan.

Som företag har du allt att vinna på att arbeta med FN:s 
globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. På 
det digitala frukostmötet får du vet hur du kan använda 
dem för att stärka ditt företag och skapa fler affärer.



PROGRAM
WEBBINARIUM

07.45 Incheckning

08.00 Välkomna
 Anna Tibbelin, Sustainable Business Hub

08.05 De globala hållbarhetsmålen och de nationella miljömålen 
Hur hänger målen ihop? Vilka är de stora skånska utmaningarna och hur 
påverkar utmaningarna näringslivets utveckling? Varför bör små och medel-
stora företag engagera sig?

 Tommy Persson och Susanne Dahlberg, miljöstrateger, Länsstyrelsen Skåne

 Ökad affärsnytta med Agenda 2030 
Hur påverkar miljömålen/agenda 2030 företagets riktning, affärsnytta och 
hur arbetar vi praktiskt med dem?  
Jörgen Andersson, miljö- och kvalitetschef, Polykemi AB

 Ystadmodellen – ett smörgåsbord för hållbara affärer 
Hur kan ett företag arbeta med de globala målen? Ystadmodellen är en kon-
kret vägledning med fokus på företagsutveckling för fler affärer.

  Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare, Ystad kommun

 Fördjupning och diskussion: Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
Regeringen arbetar genom Länsstyrelserna för att nå de svenska miljömålen. 
Just nu uppdateras miljömålens åtgärdsprogram. Länsstyrelsen Skåne vill 
förankra och få inspel på prioriterade insatser som kan stärka näringslivets 
miljö- och hållbarhetsarbete.

 Tommy Persson och Susanne Dahlberg, miljöstrateger, Länsstyrelsen Skåne 

09.20 Summering 
Länsstyrelsen Skåne och Sustainable Business Hub

09.30 Slut

PRAKTISKT
TID: 16 mars 2021 kl. 08.00-09.30 

Uppkoppling från kl. 07.45

PLATS: Zoom. Vi återkommer till 
dem som anmält sig med 
länk dagen innan eventet.

KOSTNAD: Ingen kostnad. 

ANMÄLAN: Senast 12 mars HÄR>>

FRÅGOR: Kontakta  
Anna Tibbelin 
anna.tibbelin@sbhub.se 
072-356 80 00

GDPR: I och med att du anmäler 
dig godkänner du att vi 
behandlar dina personupp-
gifter. 

https://www.sbhub.se/events-1/anvand-agenda-2030-for-okad-affarsnytta/form
mailto:anna.tibbelin@sbhub.se

