Agenda 2030 – så lyckas du!
Distansutbildning
15 december 2020

Hur går det att komma igång med Agenda 2030 arbetet på ett
strukturerat och effektivt sätt? Vi kommer under dagen ge konkreta
exempel på hur du kan komma igång.
Många ekonomer och controllers jobbar med nyckeltal i olika former och
vi kommer att presentera hur nyckeltalen finns i Kolada och vad som är
viktigt att förstå. Till detta kommer de kommuninterna nyckeltalen som
kan vara nog så viktiga på lokal nivå.

Kursinnehåll
»

Hur kommer kommunen igång med att jobba effektivt och systematiskt med
Agenda 2030.

»

Stratsys visar hur de har tänkt med sitt system och hur deras system är
uppbyggt. Utvecklingstankarna kring Agenda 2030.

»

Två kommunexempel Åmål och Lund som jobbar med Agenda 2030. De
kommer dela med sig av sina erfarenheter

»

Hur ligger ni till inom Agenda 2030? Använd databasen Kolada för att se var
din kommuns eller regions har sina styrkor och utmaningar. Camilla
Eriksson från RKA visar hur du hittar din kommuns resultat inom Agenda
2030 och hur du gör jämförelser med andra.

»

Diskussion om Agenda 2030 går att använda i kommunallagens mening om
god ekonomisk hushållning i verksamheterna.

Du lär dig följande:
•
•
•
•

Du kommer att lära dig hur du effektivt och systematiskt kan jobba med
Agenda 2030
Vilka nationella nyckeltal som finns.
Lära av andra kommuner som har kommit lite längre.
Får möjligheter att bygga ett nätverk

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med att
utveckla Agenda 2030. Är du ekonom eller controller som sammanställer eller
på annat sätt jobbar med nyckeltal så är denna kurs relevant.

Föreläsare
Erik Englund, Hållbarhetschef Stratsys. Bakgrund från hållbarhetsutbildning
på SLU i Uppsala och arbetat på Stratsys i 6 år som både kundansvarig och
projektledare. I rollen som hållbarhetschef ingår såväl det interna
hållbarhetsarbetet som att utveckla Stratsys hållbarhetsprodukter och tjänster
för deras kunder, bland annat en kommunanpassad standardprodukt för
Agenda 2030.
Åmål kommun, Pia Carlsson och Inger Bergh. Under 2020 har Åmål
kommun gjort ett intensivt arbete med att få in Agenda 2030 i sin
verksamhetsstyrning och implementerade under våren Stratsys Agenda 2030produkt för att kunna systematisera och effektivisera det arbetet. Pia och Inger
kommer dela med sig av sina erfarenheter från det här arbetet och vad man bör
tänka på för att komma igång.
Lund kommun, Anna-Karin Poussart. Lund har arbetat effektivt och
framgångsrikt med ekologisk hållbarhet i stratsys sedan 2014-2015. Under
hösten utvecklar de arbetet och jobbar in sin övergripande hållbarhetspolicy
(Agenda 2030) samt bygger en ny gemensam styrmodell för ekologisk och
social hållbarhet.
Camilla Eriksson arbetar på RKA – Rådet för främjande av kommunala
analyser - med utbildningar i databasen Kolada samt stöttar kommuner i olika
analysuppdrag. Camilla har lång erfarenhet av kommunal analys och har
tidigare bland annat arbetat på SKR.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Praktisk information
Tid

Kursen genomförs på distans den 15 december 2020. Vi startar kl 9.00 och
slutar kl 16.00. Uppkoppling sker från kl 8.45.

Kostnad

Fram till 15/10

Efter 15/10

Medlem

3 500:-

4 200:-

Icke medlem

4 200:-

4 900:-

Stratsys-kund

3 500 :-

3 500 :-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Bli medlem

Bli medlem på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 1 december 2020.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i
stället! Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att ställa in
kursen vid för få anmälda deltagare.

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)
medlem@kef.se

Så funkar det

Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca en
vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du på länken
som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.
Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn för att
delta i utbildningen.
Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att tekniken
fungerar!
Teknisk utrustning

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internet-uppkoppling samt
högtalare eller headset för att kunna lyssna. Kamera eller mikrofon är inte
nödvändigt.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

