
AGENDA:
SUSTAINABILITY

I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på 
agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utma-
ning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med om-
ställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU 
Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innova-
tioner samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en 
webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera 
med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att 
lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Välkommen att delta i den efterföljande workshopen. Här får du tillfälle att möta samtliga 
paneldeltagare och arrangörerna bakom Agenda: Sustainability. Under workshopen kommer 
vi att fördjupa oss i webbinariets fokusområde. Vi varvar mini-föreläsningar med gruppar-
bete där olika frågeställningar och problem löses gruppvis. Det kommer att ges gott om till-
fälle att lyfta egna frågor och utmaningar som är centrala utifrån ditt och din organisations 
perspektiv. Våra experter kommer med skicklig hand att guida oss genom workshopen! 

Maxantal: 25 deltagare
Anmälan: Klicka här

Begränsat antal deltagare - säkra din plats idag!

17 september 2021, kl. 15:00-16:30

17 september 2021, kl. 13:00-14:30

Om webbinarieserien – Agenda: Sustainability

Workshop

Webbinarium

17 november 2021 - 13:00–16:30

Anmälan: Klicka här

Smart mobilitet

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424A594779474659467540
http://ui.ungpd.com/Surveys/5c46aef4-de09-40a1-ba9b-6ba8ec0fc270
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John Hultén 

Joakim Nelson 

Dan Zethraeus

Christer Ljungberg

Föreståndare K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

VD, Innovation Skåne

Innovationschef, Elonroad

VD, Trivector AB

John Hultén är föreståndare för K2 Sveriges kunskapscentrum 
för kollektivtrafik. Han har mer än 15 års erfarenhet av arbe-
te med transporter och rörlighet i Sverige, till exempel inom 
Vägverket, Trafikverket och Transportministeriet. Han har en 
doktorsexamen i statsvetenskap från Lunds universitet och har 
forskat om politiken för transportplanering, styrning och finan-
siering. 

Joakim Nelson är VD på Innovation Skåne AB - ett av Region 
Skånes bolag – och har bakgrund som civilingenjör inom elek-
troteknik. Han var tidigare chef inom Ericsson, Sony Ericsson, 
Sony, Anoto och flera andra företag internationellt. Tidigare 
arbetade Joakim som VP Sales & Business Development för 
norska Polight, var med och byggde upp Mobile Heights i Lund 
samt var dess ordförande i fem år. Han startade också konsultfö-
retaget Comnel AB. 

Uppfinnare och grundare av bolaget Elonroad i Lund. 2014 
lämnade Dan sin anställning som projektledare på SVT för att 
utveckla sin idé till gröna transporter tillsammans med Lunds 
Universitet. Dan driver för närvarande ett test- och demonstra-
tionsprojekt av elvägen i Lund där man testar en stadsbuss att 
ladda sina batterier under färd. Elonroad vill medverka till om-
ställning av transportsektorn att bli mer hållbara och resursef-
fektiva. 

Christer Ljungberg, VD och en av grundarna av Trivector AB. 
Hans specialområden är omvärldsbevakning och trendspaning, 
med särskilt fokus på hållbara transporter och städer. Varje år 
håller han 50–60 föredrag kring dessa ämnen.  

17 november 2021 - 13:00–16:30
Smart mobilitet


