
Moderator: Daniel Eriksson, TEM 
 

08.00 – 09.00 Registrering 
 

09.00 Välkomsthälsning och 
introduktion Begreppet CSR, som EU 
definierar ansvarstagande. Daniel 

Eriksson 
 

CSR initiativ i Öresundsregionen vil-
ket uppdrag har dessa? 
CSR Skåne, CSR forum Danmark 
 

Hilton berättar om sitt ansvarstagande 
 

Creating Shared Value – företagets 
DNA 
Marie-Louise Elmgren från Nestlé 
 

10.05 – 10.35 Kaffepaus 
 

Korruption - ett stort hinder för håll-
bar utveckling 
Iver Drabaek från Global Advice Net-
work 
 

Så tar E.ON sitt ansvar 
Margita Johansson Gullstrand från 
E.ON Nordic 
 

”Vem behöver en vakthund? Swed-
watch granskar för hållbar handel.” 
Viveka Risberg från SwedWatch 
 

12.00 – 13.00 Lunch 
 

Ikeas arbete med miljö och socialt 
ansvar 
Karin Wingren från Ikea 
 

ISO 26000 ur ett annorlunda per-
spektiv, standardens recept för att 
integrera arbetet med CSR frågor i 
organisationen 
Iris Rehnström från Stiftelsen TEM 
 

Ansvarstagande i leverantörskedjan 
Beatrice Kogg från Internationella 
Miljöinstitutet 
 

Region Skånes uppförandekod och 
dess implementering 

Maria Mera från Region Skåne 
 
Moomsteatern uppträder med monolo-
gen ”Det måste vara nåt som inte är 
fel” 
 

14.40 – 15.10 Kaffepaus 
 

Social hållbar utveckling ur ett lokalt 
perspektiv 
Eva Hall från Svenska Röda Korset, 
Region Syd 
 

Hyllie i förändring – ett exempel för 
projekt som främjar social hållbarhet på 
det lokala planet 
 

Vi knyter i hop säcken: 
Paneldebatt: Hur skall CSR-arbetet 
utvecklas för att skapa en hållbar ut-
veckling? Vilka aktörer behövs? 

Pontus Lindberg (M), ledamot i region-

fullmäktige Region Skåne 

Katarina Erlingson (C), regionråd Re-

gion Skåne 

Christine Axelsson (S), regionråd Regi-

on Skåne 

Yngve Petersson (MP), ordförande MP 

Skåne 

Vilmer Andersen (V), gruppledare i re-

gionfullmäktige 

Viveka Risberg, SwedWatch 

Arne Wallin, Bona 

17.00 Slut 

Program för CSR syd 2010 
– en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling 

På menyn 

Förmiddagsfika: Vegetariska wraps, 

tomatjuice, fruktspett samt fruktfat 

med ekologiska frukter 

Lunchbuffe: Lasagne på quorn & spe-

nat, potatis– och majsfritata, fetaost-

bakad portabello, rostad blomkålssop-

pa samt salladsbuffé 

Eftermiddagsfika: Grönsaksstavar 

med dip, ekologisk kaka samt  fruktfat 

med ekologiska frukter 



 

Utställare: 

www.worldcareevents.se 

www.tem.lu.se 

 www.schneider-electric.se/  

www.skane.s

www.suscito.se 

www.presis.se 

www.ilrecycling.com 

www.jobbihyllie.se 

Efter CSR Syds heldag erbjuds Green Drinks Malmo 17-20 - ett hållbart affärsmingel arrangerat av Hållbart 
Event Scandinavia. Avsluta dagen med att mingla med andra som arbetar med hållbarhetsfrågor!  
 
Med fokus på att nätverka, diskutera och dela erfarenheter av hållbar af-
färsutveckling, social hållbarhet och entreprenörskap i miljö, hoppas vi 
ni inspireras vidare på Malmö Opera Grill, ca 150 meters promenad från 
Malmö Hilton (se karta). Kvällens öl, vin och alkoholfritt är givetvis ekolo-
giskt eller närtappat! ALLA är välkomna så ta med kollegor, vänner och 
familj. Glöm inte visitkort!  
 
Vi ses där kl 17-20 med musikunderhållning från DJ Roman Andrén.  
 
Varmt välkomna!  

Green Drinks i anslutning till CSR syd 2010 kl. 17-20 


