
Välkommen till vår heldagsutbildning med fokus på strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor. 

Utbildningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker inom offentlig sektor.

Datum:        2015-11-11 (dagen innan EnergiTing Sydost)
Tid:               kl 09.30 – 18.00
Plats:            Rådhuset i Västervik 

Deltagaravgift
Pris 4750 kr ex moms (utbildning, lunch och fika)
För medlemmar i Energikontor Sydost 4250 kr ex moms.

Missa inte vårt erbjudande
Paketpris för både utbildningen 11 november  och deltagande i EnergiTing Sydost den 12 november 
5700 kr ex moms (ordinarie pris 5900 kr).
För medlemmar i Energikontor Sydost 5000 kr ex moms.

Välkomna med er anmälan
• till utbildningen Strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor.  Klicka här >>
• till EnergiTing Sydost (för paketpris om du även bokar utbildningen).  Klicka här >>

Energikontor Sydost bjuder in till utbildningen

Strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union

Missa inte denna unika möjlighet att ta del av ESAMs populära utbildning här i vår region! 
11 november i Västervik 

OBS begränsat antal platser (först till kvarn gäller) – anmäl dig redan idag!

Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en offentlig verk-
samhet är spännande och utmanande på många sätt. 

Det offentliga ansvaret, den politiska styrningen, den 
komplexa verksamheten och den stora möjlighet att 
påverka utvecklingen i en kommun eller region kräver 
ett strukturerat och strategiskt arbete för att målmed-
vetet och tillsammans kunna arbeta för ett hållbart 
samhälle. 

Genom att delta på denna utbildning får du en ökad 
förståelse för systemsyn som angreppssätt, olika rollers 

betydelse samt konkreta metoder och verktyg för att 
hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela organisatio-
nen. 

Du får också möjligheten att träffa nya och gamla ”kol-
legor” från hela regionen och tillsammans med dem 
diskutera och planera för fortsatt arbete! 

Utbildningen hålls av de erfarna och kunniga  före-
läsarna Torbjörn Lahti, Gunnar Brundin och Mikael 
Brändström, som alla är Konsulter för hållbar utveck-
ling på Esam. 

PROGRAM på följande sidor

http://energitingsydost.se
http://simplesignup.se/event/66775
http://simplesignup.se/event/64417


 

 

 

 

 

 

  

  
 

S trategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor 
 

E ndagsutbildning med fokus på strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig sektor. Utbildningen 

ger dig en ökad förståelse för systemsyn som angreppssätt, olika rollers betydelse samt 

konkreta metoder och verktyg för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela organisationen.  

 

TID OCH DATUM:  

 2015-11-11 kl 09.30 --- 18.00 

 

MÅL  ME D UTB IL DNINGE N:  

 S tärka deltagarens personliga kompetens om systemsyn 

 Öka förståelsen för den offentliga organisationens roll i omställningsprocessen 

 Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka strukturer genom att använda 

praktiska verktyg för hållbar utveckling 

 

VI GÅR IGE NOM:  

 Systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling 

 Hur olika intressenter inom och utanför den egna organisationen involveras i 

hållbarhetsarbetet 

 Olika angreppssätt för ett strategisk hållbarhetsarbete  

 Hur förbättringsfilosofier/strategier leder i rätt riktning, genom exempelvis en klok 

tillämpning av lean-konceptet 

 

UTB IL DNINGE N R IK TAR S IG TIL L :  

 Tjänstemän och politiker inom offentlig sektor 

 

K URSL E DARE  

Utbildningen genomförs med kursledare från E sam AB (www.esam.se).  

Föreläsarna har djup och bred erfarenhet från offentlig sektor, både av den politiska 

dimensionen och av processinriktad verksamhetsutveckling utifrån hållbarhet och 

systemsyn. 

 

 

Torbjörn L ahti  

Torbjörn Lahti, medgrundare av E sam med mer än 30 års erfarenhet av 

ekokommunarbete. Han är utbildad samhällsplanerare och ekonom och 

har under årens lopp fokuserat på förändringsprocesser. Var 

projektledare i S veriges första ekokommun på 1980-talet och har 

alltsedan dess arbetat med att sprida och utveckla konceptet, till att börja 

med i Sverige och Norden, numera i ett flertal länder runt om i världen.  

 

Mikael B ränds tröm 

Mikael Brändström är en av få S IS -certifierade ledningssystemspecialister i 

Sverige. Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult 

med lång erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt. Har 15 års erfarenhet 

av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på ledningssystem, 

organisationer, processer och inom offentlig och privat verksamhet.  

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  
 

Gunnar B rundin 

Gunnar är en av de två grundarna av E sam, med mer än 25 års 

erfarenhet av ekokommunarbete. Han är extern miljö- och 

kvalitetsrevisor på SP Certifiering och arbetar inom E sam främst 

med ledningssystem för offentlig sektor. Han var en av 

medlemmarna i S IS  tekniska kommitté - TK 522 - som tog fram 

den svenska standarden - Ledningssystem för hållbar utveckling 

för kommuner, landsting och regioner’’. 

Program 
  

2015-11-11 
 

09.00 Kaffe och registrering 

 

09.30 Välkomna 

 

09.45 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden --- hur kan det se ut?  

  

10.15 Kaffe 

  

10.40 S ystemsyn som utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling 

 

11.40 De olika rollernas betydelse i arbetet med hållbar utveckling  

 

12.10 Lunch 

  

13.10 Workshop - min roll i omställningen  

   

14.00 S ystematiskt arbete med hållbar utveckling i offentlig sektor 

  

15.00 Kaffe och reflektioner 

  

15.30 Workshop - Hur får vi hållbarhetsarbetet att genomsyra hela verksamheten?  

  

16.20 Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling 

  

17.30 Avslut och stöd för vidare arbete 
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