Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Fallde Magdalena
den 20 november 2018 14:45
Kommunledningsförvaltningens brevlåda
VB: Globala målen och Agenda 2030 för offentlig sektor – anmäl dig här

Hej,
Kan ni lägga den till Kurser och konferenser till nästa KS den 27/11?
Vänliga hälsningar
Magdalena Fallde
Kommunsekreterare
Linköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
581 81 Linköping
Besöksadress: Storgatan 43
Telefon: 013-20 62 34
E-post: magdalena.fallde@linkoping.se
www.linkoping.se

Linköping - där idéer blir verklighet

Från: Hovenberg Rebecka
Skickat: den 20 november 2018 14:37
Till: Fallde Magdalena <Magdalena.Fallde@linkoping.se>
Ämne: Fwd: Globala målen och Agenda 2030 för offentlig sektor – anmäl dig här

Hej,
Jag är intresserad av den här utbildningen. Är det något man borde kunna ta via KS? Kan du
hjälpa mig att skicka den dit isåfall?
Tack!
Med vänlig hälsning,
Rebecka Hovenberg
Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: "Aktuell Hållbarhet Utbildning" <aktuellh@dmd.ahallbarhet.se>
Datum: 20 november 2018 13:19:36 CET
Till: rebecka.hovenberg@linkoping.se
Ämne: Globala målen och Agenda 2030 för offentlig sektor – anmäl dig här
Svara till: Aktuell Hållbarhet Utbildning <aktuellh@dmd.ahallbarhet.se>
Lär dig om Globala målen och hur du integrerar dem i din verksamhet

Läs webbversionen

29 januari 2019

Globala hållbarhetsmålen
och Agenda 2030 för
kommuner, regioner och
myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i
ökad utsträckning koppla strategisk
verksamhetsplanering och arbetet med hållbar
utveckling till Agenda 2030 och de globala
målen. Under denna heldagsutbildning får du
fördjupad kunskap i målen och hur du kan
integrera dem i er verksamhet genom
väsentlighetsanalyser, utformning av strategier
och verksamhetsspecifika mål.

Rektangel med rundade hörn:
ANMÄL DIG HÄR>>

ANMÄL DIG HÄR>>

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i
ökad utsträckning koppla strategisk
verksamhetsplanering och arbetet med hållbar
utveckling till Agenda 2030 och de globala målen.
Under denna heldagsutbildning får du fördjupad
kunskap i målen och hur de kan integreras i
verksamheten.
Världens länder har antagit 17 globala
hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030.
Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa
mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla,

INFO
Datum: 29 januari 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Saturnus
Konferens Slussen,
Hornsgatan 15, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exkl
moms

samt skydda vår planet och dess naturresurser.
Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan
där alla länder, kommuner, företag och
verksamheter tillsammans måste bidra i rätt
riktning. Många kommuner, regioner och
myndigheter arbetar nu för att identifiera vilka mål
som har relevans för den egna verksamheten,
vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till
målen, och hur detta ska implementeras.

Textruta: ANMÄL
DIG HÄR

KURSLEDARE

Under den här utbildningen får du lära dig på vilka
sätt Agenda 2030 är relevant och kan tillämpas i
din organisation och verksamhet.
UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
• Betydelsen av Agenda 2030 för offentliga
verksamheter, kommuner, myndigheter och
landsting
• Hur målen kan tas an ur ett
verksamhetsperspektiv
• Metodik för att kartlägga grundläggande
ansvar gentemot målen, och för att koppla
prioriterade mål till uppdrag och
verksamhetsmål
• Hur Agenda 2030 och de globala målen kan
fungera som plattform och integreras i
hållbarhetsarbete, verksamhetsplaner och
utformning av mål
• Intressentdialog, redovisning och
kommunikation med utgångspunkt i målen
• Exempel och case från offentlig sektor
• Trender, utveckling av styrmedel och
omvärldskrav på den nationella och
internationella ”hållbarhetsagendan”
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig
verksamhetsutveckling, strategiskt
hållbarhetsarbete i offentlig eller ideell
organisation, till exempel:
• Miljö- eller hållbarhetsansvariga
• Hållbarhetsstrateger
• Politiker
• Projektledare
• Kommunikations-/informationschefer
• Strateger
• Verksamhetsutvecklare
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i de
globala målen för hållbar utveckling och Agenda

Mia Barkland
Mia Barkland är vd och
senior konsult på Trossa
AB. Hon är utbildad biolog
och marknadskommunikatör
i grunden, med över femton
års erfarenhet av miljö- och
hållbarhetsarbete i och för
olika företag och
organisationer. Hon har stor
vana av strategiskt arbete
med hållbar
verksamhetsutveckling, från
utredning och
nulägesanalys, mål och
handlingsplaner, till
uppföljning av genomförda
insatser.

Desireé Haglund
Desireé Haglund är senior
konsult på Trossa
AB. Desiré har åtta års

2030, och hur dessa kan och bör implementeras i
den egna verksamhetens mål och arbete.
Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala
målen kan användas som plattform och integreras
i arbetet med hållbar verksamhetsutveckling, i
kommunikation och intressentdialog.

Se hela programmet här>>
Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
Telefon: 070-492 23 88
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

ALLA UTBILDNINGAR
27 november 2018

Hållbarhetsredovisning enligt
årsredovisningslagen

27 november 2018

Livscykelanalyser enligt ISO
14040-44 – lär dig att göra, läsa
och förstå en LCA

15 januari 2019

Ekosystemtjänster – att värdera
och integrera i planering och
beslut

erfarenhet som konsult
inom strategiskt
hållbarhetsarbete och
hållbarhetsredovisning.
Desiré har hjälpt många
organisationer att utforma
strategier för ett
framgångsrikt
hållbarhetsarbete, med
utgångspunkt i standarder
och ramverk såsom ISO
26000, ISO 20121 och
GRI, och sedan 2016
också Agenda 2030.

15 januari 2019

Målgrupper och personas –
drivkrafter för olika målgrupper
att välja hållbart

16-17 januari 2019

Diplomerad strateg – social
hållbarhet

22 januari 2019

Exponeringsscenarier i
säkerhetsdatablad – så gör du för
att uppfylla lagkraven

29 januari 2019

Hållbar ekonomi: Så räknar du på
hållbarhetsarbetets lönsamhet

29 januari 2019

Globala hållbarhetsmålen och
Agenda 2030 för kommuner,
regioner och myndigheter

29 januari 2019

Masterclass
hållbarhetskommunikation

29-30 januari 2019

Diplomerad hållbarhetsstrateg –
offentlig sektor

29-30 januari 2019

Certifierad utbildning i GRI
Standards hållbarhetsredovisning

30 januari 2019

Nudging – så gör du det lätt att
göra rätt

31 januari 2019

Så skapar du säkerhetsdatablad
utifrån REACH och CLP

31 januari 2019

Bedömning av Hygieniska
gränsvärden i arbetsmiljön enligt
AFS 2018:1

5 februari 2019

Klimatberäkningar enligt GHGprotokollet

6 februari 2019

Samhällsengagemang: Så lyckas
du med sponsring och
partnerskap med NGO:s och
ideella organisationer
7 februari 2019

Globala hållbarhetsmålen och
Agenda 2030 för näringslivet

5 mars 2019

Solenergi – så blir solpaneler på
era fastigheter en lysande affär

5 mars 2019

Väsentlighetsanalys och
intressentdialog – identifiera och
prioritera era viktigaste
hållbarhetsfrågor
5-6 mars 2019

Diplomerad hållbarhetsstrateg –
näringsliv

6-7 mars 2019

Hållbar upphandling – strategi
och metod för att ställa och följa
upp hållbarhetskrav enligt LOU

7 mars 2019

Kom igång med
hållbarhetsarbetet – strategi,
handlingsplan och åtgärder

12 mars 2019

Beteendedesign – process och
verktyg för att designa och nudga
hållbara beteenden

12-13 mars 2019

Certifierad utbildning i integrerad
rapportering enligt IR Framework

14 mars 2019

Riskanalys – identifiera, hantera
och rapportera hållbarhetsrisker

14 mars 2019

Agenda 2030 och de Globala
målen – för bygg, fastighet och
samhällsbyggnad

14 mars 2019

Miljökvalitetsnormer för vatten ekologisk status i prövning och
tillsyn

20 mars 2019

Grundkurs i kemikaliehantering
och kemikalielagstiftning

20-21 mars 2019

Certifierad utbildning i GRI
Standards hållbarhetsredovisning

26-27 mars 2019

Diplomerad strateg – social
hållbarhet

2 april 2019

Mångfald och inkludering –
strategi, verktyg och metoder att
dra nytta av olikheter

2 april 2019

Leverantörsgranskning på plats

2 april 2019

Hållbarhetsredovisning enligt
årsredovisningslagen

3 april 2019

Mäta och värdera social
hållbarhet

3 april 2019

Solelparker i Sverige – från teknik
och lokalisering till lönsam
affärsmodell

9 april 2019

Artskydd – praktisk tillämpning,
utredning och bedömningar i
tillstånds- och tillsynsärenden

9 april 2019

Livscykelanalyser enligt ISO
14040-44 – lär dig att göra, läsa
och förstå en LCA

9 april 2019

Biologisk mångfald – kartläggning
och åtgärder enligt lagkrav och de
Globala målen

9-10 april 2019

Riskbedömning av kemikalier –
lagkrav och praktiskt utförande

10 april 2019

Ekologisk kompensation i
miljöprövning och
samhällsplanering

11 april 2019

Internkommunikation – så leder
du din organisation mot
hållbarhet

11 april 2019

MKB enligt nya kapitel 6 i
miljöbalken – så genomför du en
tillståndsprövning

8-9 maj 2019

Certifierad utbildning i GRI
Standards hållbarhetsredovisning

9 maj 2019

Kemiska hälsorisker – bedöma
och minska riskerna vid arbete
med kemikalier

9 maj 2019

Buller – det senaste inom
lagstiftning och åtgärder

9 maj 2019

Strategisk
hållbarhetskommunikation –
varumärke och positionering

14 maj 2019

Hållbarhetsredovisning för
nybörjare

Avsändare: Bonnier Business
Sustainability
Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kontakt:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier.se
070 729 37 21

www.aktuellhallbarhet.se/utbildning
Avregistrera dig här

