VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Siffror inom parentes avser 2013 års resultat.
Årets resultat blev 108 317 (143 325) kronor.

PERSONAL

Styrelsen har haft sju protokollförda möten, inkluderat det konstituerande styrelsemötet. Mötena
hölls cirkulerande hos de olika styrelseledamöterna.

Hållbar Utveckling Skåne har under året haft
följande personal anställd:
Helena Thelander
Verksamhetsledare
Birthe Müller
Projektledare RådRum
Britt Carlsson-Green Projektsamordnare
HMSkåne
Projektsamordnare
Jonas Hedlund
HMSkåne
Magdalena Nilsson
Projektsamordnare
HMSkåne
Katja Wessling
Projektledare
HandlingsForum/MILOU2
Johan Genberg
Projektassistent
HandlingsForum/MILOU2
Den sammanlagda personalstyrkan har under 2014
uppgått till 5,5 heltidstjänster.

KANSLIET

HMSKÅNE

Hållbar Utveckling Skånes kansli finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö med Helena Thelander
som heltidsanställd verksamhetsledare.
Kansliet är medlemsorganisationernas föreningskontakt. Kansliets uppgifter är bland annat att
representera föreningen vid seminarier och evenemang, arrangera medlemsmöten och seminarier,
sprida information via hemsidan, agera styrelsesekreterare, sköta föreningens administration samt
driva föreningens projektverksamhet.

Uppdragsverksamheten HMSkåne flyttades i september över till Region Skånes enhet för strategisk
fysisk planering. Därmed flyttades även anställningar och arbetsgivaransvar för de tre projektsamordnare som arbetar i HMSkåne.

MEDLEMMAR
Hållbar Utveckling Skåne hade 78 (75) medlemsorganisationer den 31 december 2014. Cirka 75%
av föreningens medlemsorganisationer har under
året varit representerade vid medlemsmöten, styrelsearbete och projektdeltagande. Deltagande i nätverken är inte inräknat.

STYRELSENS ARBETE

Styrelse
På årsstämman valde medlemmarna följande styrelse:
Ordförande
Susanna Winblad, Malmö stad
Ordinarie ledamöter
Ann Åkerman, LUCSUS
vid Lunds Universitet (v ordf)
Eva Jorup Engström,
(ekonomiansvarig)
Catja Appelros, E.ON
Torrid Bengtsson, Lunds stift
Susanne Dahlberg,
Länsstyrelsen Skåne
Annika Hansson,
Trelleborgs kommun
Lotte Melin, LRF Skåne
Klas Nyberg, Helsingborgs stad
Per-Ola Ormes, Malmö stad
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Erik Persson, SLU
Cecilia Thapper,
Energikontoret Skåne

Revisorsuppleanter
Greger Nyberg, Region Skåne
Kaj Persson, Lunds kommun

Suppleanter
Marie-Louise Folkesson,
Staffanstorps kommun
Anders Karlsson, Sportfiskarna
Jaromir Korostenski,
Högskolan Kristianstad
Helena Tsiparis, Region Skåne

Valberedning
Åsa Abrahamsson, Malmö stad
(sammankallande)
Per-Inge Andersson, Hyllie Park
Folkhögskola
Lina Cronzell, Sensus studieförbund
Bodil Elmqvist,
LUCSUS vid Lunds Universitet
Christine Jönsson,
CJ Samhälls- & PA-kompetens

Revisorer
Patrik Henriksson, Malmö stad
Simon Jørning Webrandt,
Länsstyrelsen Skåne
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Nätverk
Under året har föreningen haft tre aktiva nätverk. Näverket Social hållbarhet gjorde detta år ett
uppehåll i verksamheten. Minnesanteckningar och presentationer från nätverkens träffar ligger på
HUT Skånes hemsida.

JORDBRUK, SKOGSBRUK
OCH LANDSKAPSVÅRD

DET GRÖNA KULTURARVET

Nätverket har under 2014 haft fyra möten. Fokus
har legat på vatten- och våtmarksfrågor – ett område där det ständigt händer mycket – informationsbehovet är stort, inte minst på den byråkratiska
fronten. LOVA-stöden som låg i malpåse 2013 är nu
tillbaka och har inte funnit sina nya former helt; detsamma gäller ett nytt anslag på 40 Mkr (”partnerskapsmedel” från Havs- och vattenmyndigheten
1:12-anslag) som inte ens fått något vettigt namn,
men gav god utdelning 2014 för Skåne. Landsbygdsprogrammet bidrar ännu med mycket pengar
till våtmarker, men för nya projekt är det nu stopp
till slutet av 2015. Vattendirektivets cykel är i den
intressanta fas där nya åtgärdsprogram ska fastställas 2015 och diskussionerna om dessa blir betydligt
mera konkreta än tidigare.
Under året har kalkningsfrågorna i norra Skåne
belysts. Vi har fått fina redovisningar om arbetet
med lax i Helgeå och musselodlingen i Öresund.
En programpunkt om skyddsvärda träd i tätortsmiljöer och på landsbygden ledde vidare till ett seminarium kring träd. Kanske blir resultatet ett eget
projekt i HUT Skånes regi med flera kommuner som
deltagare. Lomma berättade om vilka faktorer man
kände hade varit viktiga, när man utsågs till landets
bästa naturvårdskommun.
Ett spännande inslag om plöjningsfri odling stod
Josef Appell och Gustaf Ramel på Gårdstånga Nygård för. Brukningssättet har väldig positiv potential för vattenkvaliteten.
Årets sista möte hölls i Helsingborg, där kommunen redogjorde för sitt ambitiösa arbete med ny
dagvattenpolicy och -plan, grönstrukturprogram,
nytt natur- och kulturmiljöprogram och internationellt samarbete genom ICLEI, men också olika konkreta åtgärder, ekonomiska anslag och en
omfattande kontinuerlig skötsel av vandringsleder
och cirka 1000 hektar marker av olika slag.
Gruppen har drygt 200 deltagare. Mötena har
formen av halvdagskonferenser med i snitt 25 deltagare. Minnesanteckningarna på hemsidan kompletteras med talarnas presentationer. Mellan möten
sker visst informationsutbyte med e-post.
Kontaktperson är Pernilla Olsson, Länsstyrelsen
Skåne, som under hösten tog över efter Gösta Regnéll.

Nätverket startade 2013 och riktar sig till alla som
arbetar med grönska som har en historisk anknytning. Växterna har spelat en oerhört viktig roll i vår
historia och syftet är att skapa en mötesplats för de
som arbetar med arvväxter, träd, parker, grönområden, betesmarker, ängar, kyrkogårdar, begravningsplatser, gårdsmiljöer och landskap men ibland
saknar likasinnade att bolla sina tankar med.
Genom att träffas och skapa ett nätverk kan erfarenheter bytas och kunskap om det gröna kulturarvet spridas till fler. 50 personer är med i nätverket
hittills. Nätverket har som målsättning att årligen
genomföra två nätverksträffar och två studiebesök
eller andra aktiviteter. Två träffar genomfördes
under 2014. Vi fick bland annat höra en del om buxbom på kyrkogårdar, trädalléer och egna hemsträdgårdar. Dessutom ägnades en del tid åt att planera
nästa års konferens. Vi genomförde också två
studiebesök, ett vid Programmet för Odlad Mångfald i Alnarp och ett vid Skånes enda kulturreservat.
Kontaktpersoner är Erik Persson, SLU, Torrid
Bengtsson, Lunds stift, och Åsa Jakobsson,
Regionmuseet Kristianstad.

FÖREBYGGANDE AV AVFALL
Nätverket har haft fyra möten under 2014.
Nätverket har vuxit under året och har nu 38 medlemmar. Dessa kommer från kommuner, kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region Skåne,
Avfall Sverige och Lunds universitet. Vid varje träff
har ungefär 12–20 personer deltagit. Vid träffarna
har bland annat följande frågor stått på agendan:
– Skitliteprojektet
– Samsas innovationsupphandling för återbruk
och föredrag från några som gått vidare i denna
– Sysavs förebyggandearbete och pågående
kampanj kring detta
– Avfall Sveriges förebyggandearbete och
kampanj för 2015
– Avfallsindikatorer – hur kan man räkna på
förflyttningen i avfallstrappan
– Malmö – Smart Fashion City – ett samarbete för
att öka återanvändning och återvinning av textil.
Kontaktperson är Britt-Marie Fagerström, Tyréns.
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Kunskap
Föreningen har genomfört fem kunskapsaktiviteter under året. Vi strävar efter att samarbeta med medlemmar eller andra. Se faktarutan nedan för samarbetspartners och antal deltagare vid aktiviteterna.

Utbildning i hållbart företagande

Årsmöte med föreläsning

Redan under 2013 blev föreningen kontaktad av
Kul på Limhamn för att göra en mini-utbildning
kring hållbart företagande. Framåt slutet på året var
det full aktivitet i projektet på Limhamn och HUT
Skånes bidrag flyttades till mars 2014 istället. En
enkel, tankeväckande utbildning gjordes under två
förmiddagar för en liten grupp egenföretagare med
intresse av frågor kring hållbar utveckling. Det blev
mycket givande diskussioner och flera nya tankar
kring respektive affärsverksamhet och hur de skulle
kunna utvecklas mer hållbart in i framtiden.

Årets årsmöte hölls i Trelleborg. Vi hade förmånen
att få vara i Trelleborgs Biogascenter. Vi fick mycket
intressanta uppdateringar om vad som är på gång i
Trelleborg, bland annat om Maglarps sandtag,
Albäcksområdet och Skånes marina reservat. Stina
Billing som var 2014 års stipendiat berättade om
sina slöjdträffar som hon genomfört med elever och
skolpersonal på Freinetskolan.

Världsvattendagen
21 mars genomfördes Världsvattendagen på Vattenhallen i Lund. Mängder av miniworkshops och
korta föreläsningar lockade lärare från gymnasium
och högstadienivå från hela Skåne. Världsvattendagen blev under 2014 vår satsning kring hållbart
lärande och ersatte den workshop-dag som vi vid
två tillfällen haft under höstterminerna. Det var en
lyckad dag och uppskattad dag.
Världsvattendagen är inte bara inspiration kring
hållbart lärande till lärarna utan också ett sätt att
sprida Bollplanksprojektet där forskare och andra
experter ställer upp med två timmar av sin arbetstid för att agera bollplank till elever som skriver sitt
gymnasierarbete. Bollplanksprojektet är i första
hand Sydvattens och Lunds universitets satsning
men HUT Skåne stöttar initiativet och medlemmar
från föreningen är med och agerar bollplank i den
mån studenterna är intresserade av deras ämnen.
Världsvattendagen och Bollplanksprojektet löper
från år till år med målsättningen att fler gymnasieelever ska läsa vidare på universitet och högskola
med naturvetenkap och hållbarhet i fokus.

Framtidsveckan Kristianstad
Under Framtidsveckan i Kristianstad hängde HUT
Skåne en utställning om virtuellt vatten i tältet på
museets innergård. Utställningen var ursprungligen
framtagen av Sydvatten till Ringsjöns jubileum
2013. Tillsammans med LUCSUS vid Lunds universitet ordnade vi så att Chad Boda från LUCSUS
kom till Regionmuseet i Kristianstad och berättade
om vattenfotvatryck och virtuellt vatten.
Katja Wessling höll ett föredrag kring HandlingsForum och kommunernas konsumentkraft och
Birthe Müller höll ett föredrag kring RådRums
verksamhet.

Träduppropet
Träduppropet genomfördes tillsammans med Länsstyrelsen och Lunds kommun. Vikki Bengtsson från
ProNatura pratade om trädens värde och Fabian
Mebus från Riksantikvarieämbetet berättade om
arbetet med Fria eller fälla – en metodik för värdering av träd. Majoriteten av deltagarna kom från
Skånes kommuner. I den livliga diskussionen efter
föredragen lyfte deltagarna frågor kring säkerhet,
ansvar, svårigheter att möta kommuninvånare och
annat. Det bestämdes att HUT Skåne ska söka
pengar till en förstudie för ett regionalt trädprojekt.

Kunskapsaktiviteter
Aktivitet

Datum

Ort

Antal deltagare

Samarbetspartners

Hållbart företagande

13, 20 mars

Malmö

6 personer

Kul på Limhamn

Världsvattendagen

21 mars

Lund

75 personer

Lunds universitet,
Vattenhallen, Sydvatten

Årsmöte med föreläsning

23 april

Trelleborg

Framtidsveckan Kristianstad

26, 28 augusti Kristianstad

35 personer
i.u.

Kristianstad kommun,
FN-föreningen

Träduppropet

1 oktober

Malmö

66 personer

Lunds kommun, Eslövs
kommun, Länsstyrelsen Skåne
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KOMMUNIKATION

RCE SKÅNE

Nätverksmejl
Ungefär en gång i månaden skickas nätverksmejl
ut till medlemskontaktpersoner och det övriga
e-postnätverket på cirka 400 e-postadresser. Nätverksmejlen innehåller en blandning av inbjudningar till olika aktiviteter på hållbarhetsområdet
arrangerade av både medlemsorganisationer och
andra, tips om bloggar, filmer etc på temat hållbar
utveckling.

Facebook och hemsida
HUT Skånes Facebooksida ökar i antalet följare. På
Facebook-sidan hälsar vi alltid våra nya medlemmar välkomna, lägger ut påminnelser för våra och
även andras aktiviteter samt länkar upp till nyttig
information på andra Facebooksidor, exempelvis
Länsstyrelsens sida Skånska åtgärder för miljömålen. Facebook-sidan är intressant ur det perspektivet att det enkelt går att interagera, kommentera
och skicka vidare information. På “baksidan” av
sidan går det också att se hur stor räckvidd olika
inlägg får. Räckvidden varierar mellan 40–150 personer. De mest uppmärksammade inläggen under
2014 handlade om föreningens stipendium, RådRum Skånes etablering i Malmö, Region Skånes
arbete kring hållbart resande och Konferensen det
gröna kulturarvet. Dessa inlägg låg mellan 400–600
personer nådda.

Ett RCE (Regional Centre of Expertise on education
for sustainable development) är ett regionalt nätverk
som har som uppgift att främja och sprida lärande
för hållbar utveckling inom olika former för lärande.
Lärande kan ske både formellt (det offentliga utbildningssystemet), informellt (spontan inlärning
driven av behov eller nyfikenhet hos individer) och
nonformellt (organiserade studier utanför det offentliga utbildningssystemet). RCE Skåne består av
Malmö Högskola, Lunds Universitet, Malmö stad,
Lunds kommun, Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne. www.rceskane.se Klas Nyberg och Ann
Åkerman från HUT Skånes styrelse brukar närvara
vid styrgruppsmötena för RCE Skåne. 2014 var sista
året på dekaden om hållbart lärande. RCE Skåne
diskuterar fortsatt engagemang men formerna för
detta är ännu inte utrett.

STIPENDIUM
21 ansökningar kom in till årets stipendieutlysning.
Ansökningarna kom från allt mellan förskola och
högskola, från 12 lärare, 8 elever och en från en
organisation som driver ett mentorsprogram för
studenter på universitetsnivå. Stipendiat blev Möllebackens förskola som vill testa konceptet Måltidspedagogik – lärandet om och med mat och
måltider. Genom att arbeta med läroplanen och de
nationella målen för folkhälsa och miljö får kockar
och pedagoger inspiration och kunskap om hur
man kan öka barns intresse för mat.
Ett antal barn ska arbeta med temat hav och uppleva fiskens väg från levande fisk till maträtt. De
kommer besöka havet och fiskehoddorna, titta och
lukta på fisken, prata med fiskare och även se hur
hen filear en fisk. Därefter lagas fiskpinnar med barnen till hela avdelningen. Stipendiesumman är
5 000 kronor.

2013 års HUT-stipendiat Stina Billing berättade på årsmötet
om de slöjdträffar hon arrangerat på Freinetskolan.
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Uppdragsverksamhet
HÅLLBAR MOBILITET SKÅNE (HMSKÅNE)
Hållbar Mobilitet Skånes sekretariat har flyttat från
Helix, där verksamheten funnit sedan starten 2006.
Flyttlasset gick till Region Skånes lokaler på Dockplatsen 26, där övriga Enheten för strategisk fysisk
planering sitter. I detta tog Region Skåne även över
arbetsgivaransvaret från Hållbar Utveckling Skåne.
Helt eller delvis under 2014 genomfördes en rad
projekt där Hållbar Mobilitet Skåne var drivande
eller en aktiv part:

Plattformen för cykelutveckling
Som en följd av Öresund som cykelregion beslutade
Regionala tillväxnämnden att en plattform för cykelutveckling skulle startas. Projektledarrollen hamnade
hos HMSkåne och under 2014 genomfördes en rad
aktiviteter för att underlätta och öka cyklingen i
Skåne. Mycket om verksamheten handlade om att
skapa samverkan internt inom Region Skåne och externt med andra kommunala och regionala parter.

Mobility management-åtgärder
kopplade till Pågatåg nordost
I december 2013 öppnade tio järnvägsstationer i
norra Skåne och södra Småland. För att få i synnerhet bilister att välja tåget genomförde HMSkåne
en del åtgärder med ökat tågresande som mål. Skyltar sattes exempelvis upp vid utfarterna från vissa
orter med uppmaning att välja tåget och 400 bilister fick gratis prova på-kort för tre veckor. Utvärderingen avslutas under 2015.

Elbilsprojektet E-mission
Interregprojektet E-mission avslutades vid halvårsskiftet, ett treårigt projekt vars avslutande aktivitet
var att genomföra den informationskampanj som
styrgruppen för projektet gett i uppdrag. Kampanjen riktades till företag med fordonsflottor med fler
än 10 fordon. En ny kampanjsida www.dinnyakollega.se togs fram som stöd till andra aktiviteter som
brev, och telefonsamtal. Kampanjen genomfördes
under andra halvan av maj samt under juni månad.
Det kan konstateras att intresset för elbilar hos företagen fortfarande är lite avvaktande, detta på
båda sidorna om Öresund.

Skånetrampar
Under 2014 genomfördes Skånetrampar för sjunde
gången under HMSkånes projektledning.

Pendla med cykel
Syftet med projektet Pendla med cykel var att uppmuntra den lite längre cykelpendlingen som sker
över kommungränser. Alla kommuner i sydvästra
Skåne samt Region Skåne och Trafikverket deltog
och kampanjen pågick vecka 17–21. Konceptet och
den grafiska profilen som togs fram kan sedan användas vid fler tillfällen för att uppmuntra cykelpendling mellan orter.

Mötes- och resepolicy
Informationsinsatser för användandet av Mötesoch resepolicy har fortsatt med nätverksträffar och
kommunbesök. Tillsammans med Energikontoret
har HMSkåne genomfört seminarier och bildat ett
nätverk för effektivare resor inom kommunernas
hemtjänst. Att använda sig av verktyg för bättre
planering och användande av ruttoptimering inom
hemtjänst har visat sig kunna ge många nyttor i
form av minde miljö- och klimatpåverkan, mer
brukartid och bättre arbetsförhållanden.

Resvanor syd 2013
Resultatet från resvaneundersökningen 2013 blev
klart i juni 2014. På regional nivå var det inga stora
skillnader i färdmedelsfördelning jämfört med resultaten från 2007. Vissa förändringar kan ses på
kommunal nivå i några av Skånes kommuner.

Övrigt
Konferensen MMÖresund 2014 arrangerades i
mars med fokus på möjligheter med mobility management för företag och i samhällsplanering
Inför 2015 pågick under året också bland annat
arbetet för EU-ansökningarna Great och Grön medarbetartransport i Öresundsregionen. Det förra projektet syftar till att skapa en korridor för hållbara
drivmedel genom bland annat Skåne. Den senare
syftar till att uppmuntra företag att ta ett större ansvar kring resandet till och från arbetsplatsen.

VERKSAMHETSFAKTA
HMSkåne etablerades 2006
Projektsamordnare: britt.carlsson-green@hmskane.se, jonas.hedlund@hmskane.se, magdalena.nilsson@hmskane.se
Finansiärer: Region Skåne och Trafikverket Region Syd är grundfinansiärer av verksamheten. Projekten finansieras
från många olika håll, bland annat Region Skåne och InterregIVa, Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret i Skåne och
regionala infrastrukturplanens pott för mobility management.
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Projektverksamhet
Föreningens projekt har olika inriktning och greppar över flera aspekter av hållbar utveckling. Projektidéerna kommer ibland från våra medlemsorganisationer och ibland genom utvecklandet av idéer
tillsammans med andra aktörer. Vissa projekt har startat som en fråga för ett nätverk, men utvecklats till
projekt när behov funnits att arbeta koncentrerat med en viss fråga. Hållbar Utveckling Skånes styrelse
avgör vilka projekt föreningen ska driva respektive delta i som samarbetspartner. Matrisen nedan visar
de senaste sex årens projektverksamhet.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

HandlingsForum/MILOU*
KlimatVardag
Hållbar Frisör**
Äldre Vattenkartor***
KlimatVardag 2012
RådRum
Sektorsövergripande samv.
BISAM
* Omfattar MILOU, MILOU mål II och MILOU2/HandlingsForum, SILABE-GU, Sociala hänsyn i Malmö stads inköpsprocesser
** Även förstudien Småföretagare och hållbar utveckling
*** Projektet genomfördes i tre olika faser/projekt

HANDLINGSFORUM / MILOU2
Under året har HandlingsForum/MILOU avslutat
tre större projekt:

MILOU
Mellan 2008–2014 drev Hållbar Utveckling Skåne
upphandlingsprojektet MILOU och uppföljande
verksamhet (finansierat av Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden, Region Skånes Miljövårdsfond,
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, och skånska
kommuner). Syftet har varit att få skånska kommuner att arbeta med hållbar upphandling.
I projektet har genomförts:
• 8 utbildningstillfällen
• 17 verkstäder
• 53 föredrag och nätverksmöten
• Material för strategiskt och hållbart upphandlingsarbete (bland annat ett upphandlingsspel)
Framtid
HandlingsForum kan kapitalisera på upphandlingsspelet, i kombination med MILOU-workshopen för att hjälpa kommuner att förstå och sätta mål
för samarbetsdriven upphandling i kommuner.

SILABE-GU
SILABE-GU har finansierats av 12 skånska kommuner, Länsstyrelsen och Energimyndigheten där
syftet varit att praktiskt arbeta med att sammanföra
kommuner i implementeringslab för att arbeta
praktiskt med energieffektivisering genom upphandling, skapa kunskapsutbyten mellan kommunerna och förbättringar i kommunernas strategiska
inköpsarbete. Projektets andra syfte har varit att ta
fram ett svenskt utbildningsmaterial som kan marknadsföras nationellt som stöd till grupperingar av
kommuner som vill arbeta med energieffektivisering
genom inköpsprocessen.
Projektet har resulterat i:
• Deltagande från 13 skånska kommuner och Länsstyrelsen
• 8 av 13 deltagare har engagerat sina kommuner
utöver deltagarna i projektet
• 7 upphandlingar samt 7 strategiska arbeten har
påverkats och framöver kommer fler upphandlingar att påverkas på grund av kompetenshöjning och engagemang under projektet
• Samtliga deltagare har utbildats i hur man kan
hitta transformativa lösningar för radikal energieffektivisering
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• Alla deltagarna har riktlinjer för energi och
klimatkrav i upphandling på plats vilket kommer
att leda till fler upphandlingar med energieffektivisering
• En gedigen utbildningsprodukt har tagits fram
som kan spridas till potentiella handledare
“Forum för energismarta inköp”
• Praktisk LCC-utbildning har genomförts med ett
antal kommuner
Framtid
HandlingsForum kan kapitalisera på spridningen
av utbildningsmaterialet och eventuellt facilitera genomförande av “Forum för energieffektiva inköp”.
Under början av 2015 kommer HandlingsForum
undersöka möjligheterna för ytterligare ansökningar för att ta vidare både resultatet till nya kommuner men också att fördjupa arbetet i de
kommuner som deltagit i projektet.

Social hänsyn i Malmö stads
inköpsprocesser
Malmö stad har under 2014 anlitat HandlingsForum för att ta fram en nydanande rapport för hur
staden kan implementera social hänsyn i inköpsprocessen. Projektet har utförts med hjälp av Lindahls advokatbyrå och Lunds universitet.
Resultat
Rapport har tagits fram med fokus på både etiska
aspekter i leverantörskedjor och social innovation.
Rapporten hanterar prioriteringar och risk. Definitioner och praktiskt användbara kravtexter har tagits fram. Samtal med aktörer från olika
förvaltningar och kommunala bolag har lagt grund
till framtida implementering. Kunskapsalliancer
med universitet, experter och andra kommuner har
skapats.
Framtid
HandlingsForum kan sprida kunskap kring hur social hänsyn kan hanteras i inköpsprocessen. Malmö
Stad är avantgarde gällande social hänsyn vilket
kan hjälpa andra kommuner i deras arbete.

Finansieringens fördelning tom 2014-12-31
Energimyndigheten 22%
Kommuners medfin. i tid 22%
Länsstyrelsen Skåne, 15%
Hållbar Utveckling Skåne, 14%
Skånes kommuner, 12%

PROJEKTEKONOMI
Intäkter
Kostnader
varav tid debiterad av VL

tom 2014-12-31
2 086 475
–1 890 251
–674 850

Region Skåne, 7%
Malmö stad, 6%
Energikontoret Skåne, 2%

Kostnadernas fördelning tom 2014-12-31
Personalkostnader 31,6%
Projektdeltagarnas arbetstid 23,8%
Debiterade timmar 22,9%
Trycksaker 8,7%
OH-kostnader 8,2%

PROJEKTFAKTA
Projekttid: jan 2013–feb 2015
Projektledare: katja.wessling@hutskane.se
Finansiärer:
Energimyndigheten, Länsstyrelsen, Hållbar Utveckling
Skåne, Malmö stad, Region Skåne, Energikontoret
Skåne, samt kommunerna Eslöv, Höör, Klippan, Osby,
Skurup, Staffanstorp och Tomelilla.

Konferenskostnader 4,5%
Reskostnader 0,2%
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RÅDRUM
Med drygt 40 rekryterade, intervjuade
och utbildade frivilligrådgivare är RådRumSkåne nu etablerat i Kristianstad
och Malmö. Rådgivarna kommer till
hälften från målgruppen, det vill säga tredjelandsmedborgare och hälften från majoritetssamhället.
I både Malmö och Kristianstad är rådgivningen
öppen två dagar i veckan, tisdagar och onsdagar i
Kristianstad och onsdagar och torsdagar i Malmö.
Arbetsgruppen träffas regelbundet minst en gång i
månaden, styrgruppen med några månaders mellanrum och referensgruppen två gånger under året.
Med Hållbar Utveckling Skåne som projektägare

PROJEKTEKONOMI
mars 2013–dec 2014
Intäkter
600 946
Kostnader (hittills ackumulerade)
–915 138
varav tid debiterad
–763 084

och projektledare är tillsammans med övriga partners Malmö stad, Sensus, Malmö Högskola och
Region Skåne en inspirerande och konstruktiv kunskapsallians som utvecklar, utbildar och kvalitetssäkrar RådRum. Kontakter har byggts med det
omgivande samhället och detta har lagt grunden för
att under 2015 bygga en hållbar fortsättning för
RådRum och sprida verksamheten till fler orter.
Under 2014 stod det helt klart att RådRum fyller
ett behov. En extra effekt är den utveckling som blir
när våra rådgivare träffas och lär av varandra liksom ett ömsesidigt utbyte inom arbetsgruppen och
alla involverade.

Finansieringens fördelning för hela projekttiden
Europeiska Integrationsfonden 75%
Malmö stad 7,2%
Hållbar Utveckling Skåne 7,1%

Differensen mellan intäkter och kostnader beror på en
eftersläpning i betalning från Europeiska Integrationsfonden.

Region Skåne 4,0%

PROJEKTFAKTA
Projekttid: mars 2013–juni 2015
Projektledare: birthe.muller@hutskane.se
Projektpartners: Malmö stad, Studieförbundet Sensus,
Malmö Högskola och Region Skåne
Finansiärer: Europeiska Integrationsfonden,
HUT Skåne och projektpartners.

Malmö högskola 2,7%

Sensus studieförbund 3,9%

Kostnadernas fördelning för hela projekttiden
Lönekostnader 74,7%
Resekostnader 5,8%
Köp av tjänster 9,2%
Projektlokaler 3,8%
Indirekta kostnader 6,5%

Nedanstående projekt och förstudie har HUT Skåne varit partner i under 2014 men utan att debitera
timmar. I BISAM debiterar föreningen timmar under 2015 och om det samma gäller Sektorsövergripande
samverkan för social hållbarhet om projektet går in i genomförandefas.

BISAM
Personer med funktionsnedsättning utbildas inom
biodling och pedagogiska modeller och metoder utvecklas för biodling där barn engageras i frågor
kring hållbar utveckling och konkret miljöarbete.
Projektet är tvåårigt. Praktiskt arbete i projektet
startar under 2015, men planering och förberedelse

av lokaler och samarbeten pågick under 2014. Den
somaliska föreningen Hidde Iyo Daqan är projektägare och projektet genomförs i ett brett partnerskap med flera andra somaliska föreningar samt,
Hållbar Utveckling Skåne, Områdesprogrammet
Seved, Studiefrämjandet och Coompanion Skåne.

Sektorsövergripande samverkan för social hållbarhet
Förstudien har undersökt sektorsöverskridande
samverkan som en metod att förebygga utanförskap
och verka för ett socialt hållbart samhälle. Förstudien har bestått av tre delar – arbetet i en utvecklingsgrupp där HUT Skåne ingått, kunskapsresor
med olika teman och en bred inbjuden målgrupp
samt tankesmedjor för aktörer inom civilsamhället.

Förstudien avslutades till årsskiftet och utmynnar
sannolikt i en genomförandeansökan som skrivs
under första kvartalet 2015. Projektägare är Rädda
Barnen och samverkanspartners är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Hållbar Utveckling Skåne,
Länsstyrelsen Skåne, Malmö Högskola Nätverket
Social Ekonomi Skåne, Region Skåne och PWC.
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Föreningens ekonomi
Årets resultat

Projektverksamheten

Föreningens verksamhet har gett ett överskott
på 108 317 (143 325) kronor. Föreningens soliditet
(andel eget kapital) uppgår till 48,1 (42,2)%.

Projektverksamheten särredovisas i bokföringen.
Då kansliet debiterar tid i projekten ger detta verksamhetsintäkter till föreningen. I projektet RådRum
medfinansierar föreningen genom att täcka 25% av
kostnaderna kopplade till Hållbar Utveckling Skånes verksamhet i projektet. Föreningens totala medfinansiering blir under projekttiden cirka 300 000
kronor.
Vid projektavslut kan föreningens ekonomi påverkas negativt/positivt om projektet har varit
under-/överfinansierat. Styrelsen har tagit beslut på
att eventuella överskott i projektverkamheten ska
användas för att täcka underskott i andra projekt.

Intäkter
Föreningens intäkter uppgår till 1 039 860 (1 547 192)
kronor varav ett föreningsbidrag från Region Skåne
på 160 000 (170 000) kronor. 545 750 (1 001 476)
kronor utgör av kansliet debiterad tid i föreningens
projekt.

Kostnader
Föreningens kostnader uppgår totalt till 953 365
(1 417 726) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader 66 (79)%.

Föreningens intäkter 2014
Medlemsavgifter 27%

Omsättning
milj
2,0

Föreningsbidrag 15%
Projektverksamhet 57%
Övriga intäkter 1%

1,5
1,0
0,5
0,0
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2013

2014

RESULTATRÄKNING
Not

BALANSRÄKNING

140101
–141231

130101
–131231

Medlemsavgifter
Föreningsbidrag

Not

141231

131231

10 457

15 627

10 457

15 627

269 663

402 375

35 000

35 000

TILLGÅNGAR

INTÄKTER
1

276 480

281 280

Anläggningstillgångar

160 000

170 000

Inventarier

Debiterad tid i projekt

2

545 750

1 001 476

Övriga intäkter

3

14 230

51 836

Debiterad projektkostn. 4
Summa intäkter

43 400

42 600

1 039 860

1 547 192

Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

KOSTNADER

Kortfristiga fordringar

Personalkostnader

Interimsfordringar

–627 971

–1 119 794

8

56 787

1 887

2 054 028

1 714 432

Medlemsaktiviteter

–15 385

–57 471

Likvida medel

Lokalkostnader

–83 490

–98 700

–70 097

–45 843

Summa
omsättningstillgångar

2 415 478

2 153 694

–6 146

–13 862

SUMMA TILLGÅNGAR

2 425 935

2 169 321

–115 810

–130 000

–34 466

2 040

Redovisningstjänster

5

Telefoni, IT
Medfinansiering projekt
Övriga
föreningskostnader

6

Summa kostnader

–953 365 –1 417 726

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital

1 058 961

Årets resultat
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

7

Resultat efter
finansiella poster
Skatt
ÅRETS NETTORESULTAT

86 495

129 465

–2 549

–2 549

83 946

126 916

24 371

16 408

Summa eget kapital

143 324

0

0

108 317

143 324

143 325

1 167 278

1 058 961

257 552

273 058

42 678

14 249

SKULDER
Kortfristiga skulder
Interimsskulder

9

Leverantörsskulder
108 317

915 636

108 317

Skatteskulder och moms

409 698

454 116

Övriga kortfristiga skulder

548 729

368 936

Summa skulder

1 258 657

1 110 360

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL

2 425 935

2 169 321
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NOTER
Not 1 Föreningsbidrag
Region Skånes föreningsbidrag med 160 000 kr för 2014.
Not 2 Debiterad tid i projekt
Avser verksamhetsledarens debiterade tid i föreningens
projektverksamhet.
Projekt
2014
Agenda för HUT
–
Det gröna kulturarvet 15 000
HMSkåne
120 000
Hållbar Frisör
–
KlimatVardag2012
–
MILOU2
398 750
Pendla med cykel*
12 000
RådRum
–
Äldre Vattenkartor
–
ÖSCR
–
Summa
545 750

2013
–
–
108 000
–
9 600
276 100
–
297 404
285 000
25 372
1 001 476

2012
4 800
–
114 260
12 600
74 400
–
–
–
295 800
64 780
566 640

Not 3 Övriga intäkter
Intäkter från medlemsmöten och öresutjämning.

Not 4 Debiterad projektkostnad
Intäkt för uthyrning av kontorsrum till projektet HandlingsForum/MILOU2.
Not 5 Redovisningstjänster
Delar av kostnaderna för redovisningstjänster är för 2013
år bokförda på HandlingsForum/MILOU2. För 2014 blev
kostnaderna för redovisningstjänster längre än budgeterat då förflyttningen av HMSkåne till Region Skåne
minskat administrationen.
Not 6 Övriga föreningskostnader
För 2013 är föreningskostnaden en intäkt på grund
av en förflyttning av kostnader till HandlingsForum/
MILOU2. Kostnaderna härrör till trycksaker som beställts
i projektet men bokförts i föreningen då det rådde en
viss tveksamhet kring ifall projektet skulle kunna genomföras eller ej.
Not 7 Finansiella poster
Intäkter från föreningens högräntekonto.
Not 8 Interimsposter
Interimsposterna avser fordringar respektive skulder
gentemot pågående projekt.

Susanna Winblad
Ordförande

Ann Åkerman
Vice ordförande

Eva Jorup Engström
Ekonomiansvarig

Catja Appelros

Torrid Bengtsson

Susanne Dahlberg

Annika Hansson

Lotte Melin

Klas Nyberg

Per-Ola Ormes

Erik Persson

Cecilia Thapper

Helena Thelander
Verksamhetsledare
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne
I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år 2014.
Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan
för år 2014, styrelsens protokoll, samt utfört stickprovsvis granskning av föreningens räkenskaper.
Diskussioner har förts med berörda avseende bakgrundsinformation i bland annat årsredovisning,
förvaltningsberättelse samt om ekonomiadministrativa rutiner, rutiner för uppföljning och kontroll samt
i övrigt om årets verksamhet.
Vi tillstyrker
att resultatredovisning och balansräkning fastställs
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Malmö den xx mars 2015

Patrik Henriksson
Malmö stad

Simon Jørning-Webrandt
Länsstyrelsen Skåne
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Postadress till april 2015:
Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö
Besöksadress februari–april 2015:
c/o Miljöförvaltningen, Malmö stad
Bergsgatan 17, Malmö
Post- och besöksadress från april 2015:
Kommendanthuset, Malmöhusvägen, 211 18 Malmö
info@hutskane.se
www.hutskane.se
www.handlingsforum.se
www.rceskane.se

Omslagsbild: RådRum på Mötesplats Skåne
Foto: Jayne Jönsson
RådRum väcker nyfikenhet och öppnar möjligheter för både utbildade volontärer och för den som är vilsen i det svenska samhället. Under året har
projektledaren för RådRum berättat om verksamheten vid många olika arrangemang. Projektet har också synts i media vid ett flertal gånger. Här
hålls ett RådRum-seminarium på Mötesplats Skåne den 15 augusti i Malmö.

