
Bra att veta

Tid
Träffarna äger rum ca varannan månad och 
varvas med individuell coachning utifrån 
företagets behov.

Plats
Träffarna sker på olika platser. Ibland även hos 
de deltagande företagen.

Avgift
12 000 kr exkl moms per deltagande företag. 
Två el fler kan delta från respektive företag.

Avgiften är starkt subventionerad tack vare 
finansiering av Region Kronoberg, EU och Almi.
Värdet för VD gruppen är 120 000 kr.

För mer information: 
www.almi.se/kronoberg
Kundtjänst  0771-55 85 00

Hållbarhet
VD-grupp för företag som vill genomföra  
en hållbar omställning.



Har du viljan 
och modet?
Almis VD-grupp inom ramen för EU-projektet Hållbar Omställning ger 
dig möjlighet att få djupgående kunskap inom hållbarhet, hållbart 
värdeerbjudande och cirkulär ekonomi.
Du kommer att få ta del av branschspecifika exempel  och vid några 
tillfällen bjuds andra företag in att berätta om deras arbete inom 
hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Alla träffarna inkluderar praktiska övningar och skall bidra till att du 
har med dig sakliga insikter och resultat.

Workshops inom ramen för 
VD-grupp Hållbarhet
Workshop 1 - Nuläges analys, vision och målsättning
Vi börjar med att göra en nollmätning eller nulägesanalys inom hållbarhet.

Workshop 2 - Kvantifiering av företagens påverkan
Vi bygger vidare på kunskap från första träffen med insikt i visionen och 
målsättningen att kunna beräkna företagets påverkan. Verktyg för att 
kvantifiera hållbarhet över Triple Bottom Line introduceras. 

Workshop 3 - Värdeerbjudandet och avfallshantering  
som verktyg för att minska påverkan
I denna workshop introducerar vi cirkulär affärsverksamhet som en lösning 
för att minska företagets påverkan och skapa mervärde, samt lär ut hur 
denna metod kan leda till fördelar så som ökad resurseffektivitet, etc.

Workshop 4 - Hållbarhet och cirkulär förpackning och inköp
I denna workshop fördjupar vi oss i fler lösningar för att minska den 
negativa påverkan som företaget har. Dessa lösningar har mindre med 
företagets affärsmodell och mer om lågt hängande frukter att göra.

Workshop 5 - Energi och förändringsarbete
Fördjupning i ytterligare metoder och lösningar för vidare 
hållbarhetsarbete.

Målsättning
När du har deltagit i programmet Hållbar omställning skall du ha 
fått både kunskaper och coachning för att kunna skapa en 
handlingsplan inom hållbarhet och/eller cirkulär eknonomi utifrån 
ditt företags specifika behov och affärsidé.

Löptid för programmet 
cirka 6 mån.


