EN FÖRMIDDAG MED FOKUS PÅ AFFÄRSNYTTA OCH DEN FAKTISKA FÖRFLYTTNINGEN

FN:S HÅLLBARHETSMÅL
ETT SMÖRGÅSBORD FÖR NYA AFFÄRER
Här möter du lokala företagare bakom varje hållbarhetsmål för att visualisera de
globala målen utifrån ett näringslivsperspektiv. Du får också ta del av föredrag
och hjälp att identifiera konkreta åtgärder som ger förutsättningar för nästa steg
i din verksamhetsutveckling i linje med Agenda 2030.
PROGRAM

08.15-09.00 Nätverkande bland de 17 hållbarhetsmålen
09.00 Välkomna!
Johan Österberg, moderator Andreas Narsell
09.05 Varför är hållbarhetsarbete affärskritiskt?
Eva Vati, VD och grundare av VATI of Sweden
Styrelseproffs, hållbarhets- och jämställdhetsexpert.
Vilka affärsfördelar finns att integrera hållbarhet i affärsstrategin?
09.30 FN:s hållbarhetsmål -ett smörgåsbord för nya affärer.
Nätverkande bland de 17 hållbarhetsmålen

Eva Vati.
Möt företagen som deltog på
Styrelseproffs, hållbarhets- Backåkra Summit 2021
och jämställdhetsexpert

10.10 Backåkra Summit/panelsamtal
Möt några av deltagarna från 2021 års Backåkra Summit,
som delar med sig av samtalet och nuläge.
10.40 Lokala företag fick hjälp av universitetsstudenter
Sustainalink tillsammans med lokala företagare berättar om vilka
utmaningar man identifierat, resultatet och planer framåt.

De 17 globala målen visualiseras av 17 lokala företag.

11.00 Var befinner sig ditt företag idag? Vilken Mognadsgrad?
Eva Vati, VD och grundare av VATI of Sweden
Hur skattar du ditt eget hållbarhetsarbete och vad behöver du som
företag göra för att öka din mognadsgrad gällande hållbarhet.
Konkret och praktiskt.
11.20 Hydroponisk odling
Maria Österman, Österlen Greens
Nästa generation inomhusodling
11.30 Materialsmart.se
Henrik Palokangas, Polykemi Group
11.40 Från idé till verklighet
Sara Annerhov, Region Skåne
11.45 Årets Framtidssäkrare koras
Tillväxt Syd och Sparbanken Syd
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11.55-12.00 Summering och avslut
Andreas Narsell och Lotte Nilsson

Läs mer om konceptet på ystad.se/ystadmodellen
Arrangeras med stöd av Region Skåne

