
 
   
 

 
 

 

 

 
Seminariet är ett samarbete mellan Almi Mälardalen och StyrelseAkademien Mälardalen.  

Seminariet presenteras av Smart Tillväxt: Smart Tillväxt är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i 
Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag 

etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras 
av Almi, Region Örebro län, Region Västmanland, och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond. 

 

 
 
  

 

 
Välkommen till seminariet: 

Hållbarhet i 
styrelserummet  

 
 

Hållbarhet är idag en av de viktigaste frågorna för företag för att säkra en lönsam 

och uthållig konkurrenskraft! Genom att utmana befintliga affärsmodeller och 

skapa nya blir hållbarhet en konkurrensfördel. Nya affärsmöjligheter öppnas för de 

företag som förstår vikten av att fullt ut integrera hållbarhet i sin affärsmodell och 

affärsplan, leda autentiskt och kommunicera sina framsteg på ett klokt sätt. Genom 

de nya kraven från intressenter tillsammans med bl.a. nya lagar och förordningar, 

såväl som FN:s globala mål (”Agenda 2030”), ökar också behovet av att lyfta in 

hållbarhetsfrågan i styrelserummet. Det har blivit affärskritiskt att styrelsen aktivt 

arbetar med frågan och lägger ”örat mot marken”.  

Under seminariet berättar Martin Hallberg, vd på UpHigh AB, 

om hållbarhet och styrelsearbete genom att b.la. lyfta: 

• Vad är hållbarhet och hur ska vi förstå det?  

• Vad innebär kraven på hållbarhetsredovisning? 

• Varför och på vilket sätt kan styrelsen arbeta 

strukturerat med hållbarhet?  

• Vilka typer av verktyg finns tillgängliga? 

 
              Seminariet är ett samarbete mellan Almi Mälardalen och StyrelseAkademien Mälardalen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dag och tid: Tisdag 12 november, 11.30-13.00 

Plats: Almi Mälardalen, Stora Gatan 16, 722 12, Västerås  

Pris: Seminariet är kostnadsfritt, men vi fakturerar 250:- om du inte 

kommer utan avanmälan. Vi bjuder på lättare lunch. 

Anmälan: Anmälan gör du i kalendariet på almi.se/vastmanland 

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan är 8 november. 

Kontakt: Stefan Jansson, 021-10 78 14 alt. stefan.jansson@almi.se 

   

http://www.almi.se/vastmanland
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