V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E

2015

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Siffror inom parentes avser 2014 års resultat.
Årets resultat blev –82 026 (108 317) kronor.

MEDLEMMAR
78 (78) organisationer är medlemmar i föreningen.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har haft sju protokollförda möten,
inkluderat det konstituerande styrelsemötet:
150210: Stiftelsen TEM, Malmö
150326: Ekologgruppen, Landskrona
150423: Naturum Kristianstad Vattenrike
150520: Sparbanken Syd, Ystad
150825: Kulturhuset Östra Sallerup
151008: HUT Skåne, Malmö
151204: RådRum, Simrishamn

KANSLIET
Kansliet huserade under årets första sex månader
på Malmö stads Miljöförvaltning. En planerad lösningen med flytt till Kommendanthuset i Malmö
gick inte att genomföra och kansliet stod husvilla.
Vi tackar särskilt för Malmö stads gästvänlighet
januari–juni 2015! Sedan 1 juni finns kansliet på
Ängelholmsgatan 1A i Malmö tillsammans med
flera andra organisationer och verksamheter som
arbetar med frågor och områden som tangerar
HUT Skånes verksamhet.

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. Verksamhetsledaren är med i Solar Region Skånes valberedning samt juryn för Region Skånes Miljöpris.

PERSONAL
Hållbar Utveckling Skåne har under året
haft följande personal anställd:
Helena Thelander Verksamhetsledare
Birthe Müller
Projektledare RådRum
Magnus Strand
Projektledare RådRum
Susanna Udvardi Samordnare RådRum
Simrishamn
Pia Wannehag
Samordnare
RådRum Kristianstad
Yasser Al Kafri
tf samordnare
RådRum Kristianstad
Ahmad Shabeeb tf samordnare
RådRum Kristianstad
Katja Wessling
Projektledare
HandlingsForum/MILOU2
Under november–december hade kansliet förstärkning av Johanna Nordvall som gjorde praktik på
kansliet och arbetade övergripande med både projekt och övrig kansliverksamhet.

Styrelse
Ordförande
Susanna Winblad, Malmö stad
Ordinarie ledamöter
Ann Åkerman, LUCSUS
vid Lunds Universitet (vice ordf)
Per-Uno Alm, Sparbanken Syd
Catja Appelros, E.ON
Torrid Bengtsson, Lunds stift
Susanne Dahlberg,
Länsstyrelsen Skåne
Annika Eklund, Kommunförbundet
Skåne
Marie-Louise Folkesson,
Staffanstorps kommun
Annika Hansson,
Trelleborgs kommun
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Jaromir Korostenski,
Högskolan Kristianstad
Lotte Melin, LRF Skåne
Per-Ola Ormes, Malmö stad
Erik Persson, SLU
Suppleanter
Linnea Folkesson,
Helsingborgs stad
Peter Groth, Region Skåne
Stefan Svensson,
Glimåkra folkhögskola
Helena Tsiparis, Region Skåne
Revisorer
Patrik Henriksson, Malmö stad
Simon Jørning-Webrant,
Länsstyrelsen Skåne
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Revisorsuppleanter
Cecilia Andersson, Lunds kommun
Greger Nyberg, Region Skåne
Valberedning
Åsa Abrahamsson, Malmö stad
(sammankallande)
Per-Inge Andersson, Hyllie Park
Folkhögskola
Lina Cronzell, Sensus studieförbund
Bodil Elmqvist,
LUCSUS vid Lunds Universitet
Johan Krook, Ekologgruppen

Nätverk

Minnesanteckningar och presentationer från nätverkens träffar ligger på HUT Skånes hemsida.

JORDBRUK, SKOGSBRUK
OCH LANDSKAPSVÅRD

Nätverket har haft två möten. Två planerade träffar krockade med stora nationella möten och fick
ställas in.
I april träffades nätverket i Ystad och fick höra
om kommunens arbete med naturområden, vattenplan och kustskydd. Charlotte Lindström och Bengt
Bengtsson från Tomelilla och Simrishamns kommun berättade om vattenvårdsprogram för Tommarpsån och Nybroån.
Ulrica Swärd från Högestad & Christinehof Förvaltnings AB delade med sig av erfarenheter av
LIFE-projektet i Fyleån och friluftsliv i Fyledalen.
Jacob Levallius, från Lunds kommun presenterade ett vattenstrategiskt planeringsunderlag för
Kävlingeån och Pernilla Olsson informerade om
Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12.
I september hölls möte i Flyinge där ett initiativ
till restaurering av vattendrag från dikningsföretaget Höjeåns uppgrävning, 1939 diskuterades.
Lukas Österling berättade om finansiering för
vattenvårdsåtgärder och Pernilla Olsson berättade
om anslag 1:12 från Havs- och vattenmyndigheten.
Per Nyström, Ekoll AB och Rickard Nilsson,
Ringsjöns vattenråd delade med sig av erfarenheter
från restaurering av Ringsjön och Gårdstånga Nygård. Peter Sylwan berättade om slutsatser från
Save Our Soils-konferensen i maj i Malmö.
Josef Appell och Gustaf Ramel, AB Gårdstånga
Nygård ställde frågan hur jordbruket kan anpassas
till ett förändrat klimat och Rebecca Stewart, Lunds
Universitet, berättade om biotopstudier vid märgelhål.
Gruppen har drygt 200 deltagare. Mötena har
formen av halvdagskonferenser med runt 30 deltagare.
Kontaktperson: Pernilla Olsson, Länsstyrelsen Skåne.

DET GRÖNA KULTURARVET
Nätverket riktar sig till alla som arbetar med
grönska som har en historisk anknytning.
Under året har nätverket genomfört en konferens
(beskrivs närmare under Kunskapsaktiviteter på
nästa sida), ett studiebesök till Karl IX stenar
i Östra Sallerup samt en nätverksträff i Lunds
Botaniska trädgård. Nätverket blev inbjudet till
Hantverkslaboratoriets nationella Byggnadsvårdskonvent i Mariestad i oktober. Patrik Olsson och

Helena Thelander åkte dit och presenterade nätverket. Nätverket har under året växt till runt 100
personer.
Kontaktpersoner: Patrik Olsson, Regionmuseet
Kristianstad, Erik Persson, SLU och Torrid Bengtsson, Lunds stift.

FÖREBYGGANDE AV AVFALL
Nätverket har haft tre möten under 2015.
Nätverkets medlemmar kommer från kommuner,
kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen,
Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds universitet.
I mars möttes nätverket hos Lunds renhållningsverk och fick veta mer om de underjordiska behållare som används i Lund, och samarbetet med
Human Bridge kring fastighetsnära textilinsamling.
Nätverket fick också information om uppföljning
av pilotfamiljerna i SkitLite-projektet, samt den nya
plattformen längeleveprylen.se
Åsa Lindskog på Avfall Sverige presenterade en
sammanfattning från det senaste mötet med det
nationella avfallsförebyggande nätverket.
I maj träffades nätverket i Malmö och fick höra
Matti Jokela berätta om sin verktygsutlåning ToolPool. Ystad kommun informerade om sin Facebookkampanj om avfall och gruppen diskuterade också
möjligheterna till ett eventuellt gemensamt seminarium om förebyggande av avfall.
I september träffades nätverket på Sysav i
Malmö. Där informerade Tommy Persson från
Länsstyrelsen om den revidering av miljömålen i
Skåne pågår, där även avfallsförebyggande finns
med inom ett av målen.
Gruppen fick en guidad tur på Sysavs nyaste åvc
på Bjurögatan. Här testas bland annat ny skyltning,
där det inte längre finns någon fraktion som heter
”brännbart” och återbruk har fått ökat fokus.
Anna Vilén, Sysav, berättade om Four Fit Challenge. Utmaningen består i att begränsa sig till fyra
plagg i en vecka, där under-, tränings- och ytterkläder inte räknas.
Därpå introducerade Rustan Nilsson, Sysav,
gruppen till en workshop på temat nudging – hur
får man folk att göra det rätta utan att behöva fatta
att det är det rätta? På sikt handlar nudging om att
ändra nollvärdet – det ska krävas ett aktivt ställningstagande för att inte välja det rätta.
Kontaktperson: Britt-Marie Fagerström, Tyréns.
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Kunskap

Under rubriken kunskap samlar vi alla aktiviteter som har formen seminarium, konferens eller liknande,
samt alla aktiviteter som har specifikt med kunskapsbyggande, -bärande- eller -delande att göra.

Konferensen gröna kulturarvet
Den 19 mars höll nätverket det gröna kulturarvet
konferens i Medborgarhuset i Eslöv. Det var välbesökt, nästan 100 personer deltog från offentlig sektor, akademin, näringsliv och civil sektor.
Deltagarna kom företrädesvis från Skåne, men även
från bland annat Stockholm, Jönköping, Åtvidaberg, Halmstad och Tjörn. Det var en konferens
med stor bredd och variation vilket var uppskattat
av deltagarna. Föredragen filmades och ligger på
HUT Skånes hemsida. Konferensen finansierades
med bidrag från Region Skånes miljövårdsfond.

Världsvattendagen
20 mars genomfördes Världsvattendagen på
Vattenhallen i Lund. Upplägget för året var miniworkshops och korta föreläsningar enligt tidigare,
men de inbjudan var elever och lärare blandat. Det
blev ett bra tillfälle för eleverna att få en bild av vad
de kan skriva sitt gymnasiearbete om. Blandningen
av workshop-ledare (som sedan också kan fungera
som bollplank för gymnasiearbetet) var stor. Ambitionen var att de flesta gymnasieämnen skulle finnas
representerade och visa på koppling till hållbarhet.
I Bollplanksprojektet ställer forskare och andra
experter 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.

Årsmöte med speed-dejting
och 3 x föredrag
Årets årsmöte hölls den 23 april på Naturum Kristiastad Vattenrike. Deltagarna fick höra 2014 års
stipendiat Möllebackens förskola presentera sitt
projekt från Fisk till Fiskpinne och även se en kort
film producerad om projektet. Efter årsmötesförhandlingarna följde fika och speed-dejting med
HUT Skånes olika verksamheter. Deltagarna delades in i mindre grupper och fick gå runt i grupp och
träffa de aktiva nätverken och projekten. Sammankallande för nätverken och projektledarna för projekten berättade kort om verksamheten och det
fanns också tid för frågor. Formen var mycket upp4 |

skattad och gav möjlighet för lite mer djupgående
samtal och frågor kring verksamheten.
Därpå följde tre föredrag på temat vatten
”Åtgärder för minskad brunifiering” Jonas Dahl,
Biosfärområdet Kristianstads vattenrike, ”Äldre
vattenkartor blev Blåplan” Geraldine Thiere,
Staffanstorps kommun och ”Restaurering av Säbybäcken” Johan Krook, Ekologgruppen.

Framtidsveckan Malmö: Sofielund
Den 4 maj arrangerades ett lunchseminarium om
Fair Finance Guide på Sofielunds Folkets Hus. Det
var välbesökt av en engagerad publik som höll samtalet igång med många frågor. Lunchseminariet
arrangerades i samarbete med Glokala folkhögskolan, Amnesty och Sensus.

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 sidor. På Facebook är det enkelt att
interagera, kommentera och skicka vidare information. Det är 340 personer som gillat sidan och räckvidden på inläggen ligger i snitt på runt 200
personer. De mest uppmärksammade inläggen under
2015 var utlysning av en ledig tjänst för ett projekt
inom cirkulär ekonomi som 3 400 personer nåddes
av och de inlägg som handlade om föreningens
stipendier som snittade på 1 000 personers.

Stipendium
Föreningen valde att dela ut tre stipendier 2015.
Stipendiesumman är 5 000 vardera. Ett av stipendierna är finansierat av Sparbanken Syd. Det kom
in totalt 37 ansökningar. Årets stipendiater blev:
Emily Thornton och Stina Gustafsson, Sir Ellen:
”Skillshare, bygger på ett klassiskt studiecirkelsupplägg, men istället för att betala en kursavgift för
en hel termin, betalar man genom att hålla en egen
föreläsning! Man deltar kostnadsfritt i de workshops man själv tycker är intressanta. Skillshare ska
vara en positiv kraft som bidrar till social samvaro
över socioekonomiska och etniska gränser, som
främjar en ekologisk livssyn och som öppnar upp
för ett nytt ekonomiskt system – kollaborativ konsumtion.”
Monica Lundgren, Föreningen Selma i Landskrona: Många av våra nyanlända känner igen och
handlar produkter från sina hemländer. Projektet
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ska organisera möten med grupper av människor
med olika bakgrund (svenska /invandrade personer)
som lär sig om närproducerade livsmedel, om hållbarhet och ekologisk odling. Människor med olika
bakgrund träffas under lättsamma former, och lagar
viss mat tillsammans.
Emelie Ljungberg, Hjärups bibliotek: LibLab är
workshops för barn (7–15 år), som under hösten
genomförts varannan tisdag på Hjärups bibliotek.
Det är en motkultur mot resursslöseri och överflödssamhälle. Ambitionen är att lära barn och
unga att laga, fixa och tillverka endast det som behövs. Flera liknande verksamheter pågår i regionen
och stipendiet ska användas för att starta ett idéoch materialbibliotek och hitta system för att dela
detta mellan olika makerspace och remake-verkstäder i Skåne.

RCE SKÅNE
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.
Ann Åkerman från HUT Skånes styrelse brukar
närvara vid styrgruppsmötena för RCE Skåne. RCE
Skåne har under året diskuterat fortsatt engagemang
för lärande trots att dekaden för lärande för hållbarhet avslutades 2014, men formerna för detta är
ännu inte utrett.
Föreningens kansli har hjälpt RCE Skåne att föra
över sin hemsida till Wordpress och numera är
HUT Skånes hemsida även värd för RCE Skånes
hemsida.

KLIMATSAMVERKAN SKÅNE
HUT Skånes verksamhetsledare är med i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar konsumtion.
I augusti genomförde arbetsgruppen ett panelsamtal om cirkulär ekonomi på Mötesplats Skåne.
Panelsamtalet var startskottet för ett nätverk kring
crikulär ekonomi i Skåne. Nätverket har en egen
e-postlista via Länsstyrelsen Skåne.
Arbetsgruppen har under året skrivit fram flera
projektplaner för de kommande årens verksamhet.

Konferensen Det gröna kulturarvet den 19 mars 2015. Foto: Hjalmar Dahm.
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Projektverksamhet

Under 2015 har fokus legat på att driva HandlingsForum – ett kompetenscentra för hållbara inköp där
alla hållbarhetsaspekter inkluderas, och RådRum som är ett projekt med stark förankring i den sociala
hållbarheten. Det huvudsakliga arbetet har rört drift och att hitta finansiering för verksamheterna och
skapa förutsättningar för långsiktighet.
2012 fattade föreningen beslutet att mer aktivt inkludera social hållbarhet i verksamheten – ett beslut
som ledde fram till projektet RådRum. Ambitionen är att projekten som föreningen driver ska greppa
över alla hållbarhetsaspekter. 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 sju årens projektverksamhet.
Projektet BISAM som HUT Skåne är partner i har pågått under året. Föreningens aktivitet i projektet har
varit mindre än planerade och mest utgjorts av deltagande vid möten, studiebesök i verksamheten
samt möten med barn från Kastanjeskolan som deltar genom hela projektet. Anledningen till detta är
att behoven i projektet såg annorlunda ut än förväntat och HUT Skåne kommer istället driva ett par
aktiviteter i projektet under 2016.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

*

H

Upphandlingsspelet Procura färdigställdes och lanserades under året.
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HANDLINGSFORUM / MILOU2
Upphandlingsspelet PROCURA
HandlingsForum/MILOU2 slutförde under året
produktionen av upphandlingsspelet PROCURA.
Spelmekaniken testades och finjusterades redan i
projektet MILOU under 2014, men layout och
tryckning försenades och slutfördes under 2015. Nu
finns fem spel producerade.
25 personer kan spela spelet samtidigt och cirka
två timmar får avsättas till introduktion, spel och
avslutande reflektioner.
Spelet har provspelats på Länsstyrelsen och lanserades i Malmö under Nordisk Grön Inköpsvecka,
vecka 45. Spelet är också demonstrerat för politiker vid ett upphandlingsseminarium i Trelleborg
där Upphandlingsmyndigheten visade intresse för
att få spela spelet.
Både skånska kommuner och organisationer i
Danmark har visat intresse för att spela spelet. Ett
säljblad har tagits fram för att initialt kunna sprida
spelet i Skåne.

SILABE
SILABE – Skånska Implementeringslab för energismarta inköp avslutades under 2015. Projektet
finansierades av tolv skånska kommuner, Länsstyrelsen och Energimyndigheten och syftet var att
sammanföra kommuner i implementeringslab för
att få dem 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. SILABE har blivit utsett till Guldkornsprojekt inom energieffektivisering vilket innebär att det
är ett av de fyra bästa projekten inom området av
alla projekt genomförda i Länsstyrelsens regi i Sverige under 2015. Guldkornsprojekt är projekt med
stor potential för spridning och uppskalning.

Utvärdering av verksamheten
HUT Skåne och Energikontoret gjorde på uppdrag
av Länsstyrelsen Skåne en utvärdering av de aktiviteter som genomförts kring upphandling tillsammans med kommunerna senaste åren.
Utvärderingen syftade till att synliggöra vilka
behov, svårigheter och möjligheter som finns i det
fortsatta arbetet med främjandet av en hållbar inköpsprocess och vilka förutsättningar det finns för
ett regionalt nätverk.
Slutsatserna var i stort att det finns behov av ett
regonalt nätverk, att kommunerna behöver arbeta
mer med livscykelkostnadskalkyler och uppföljning
samt att flera förvaltningar bör vara inblandade på
ett tidigt stadium i upphandlingsprocessen.

Finansieringens fördelning tom 2015-12-31
Energimyndigheten 22%

PROJEKTEKONOMI
Intäkter
Kostnader
varav tid debiterad av VL

tom 2015-12-31
2 094 475
–2 062 262
–744 850

Kommuners medfin. i tid 22%
Länsstyrelsen Skåne, 15%
Hållbar Utveckling Skåne, 14%
Skånes kommuner, 12%
Region Skåne, 7%

PROJEKTFAKTA
Projekttid: 2008 och fortlöpande
Projektledare: Katja Wessling (tom april 2015),
helena.thelander@hutskane (from april 2015)
Finansiärer:
Energimyndigheten, Länsstyrelsen Skåne, Hållbar
Utveckling Skåne, Malmö stad, Region Skåne, Energikontoret Skåne samt kommunerna Eslöv, Höör,
Klippan, Osby, Skurup, Staffanstorp och Tomelilla.

Malmö stad, 6%
Energikontoret Skåne, 2%

Kostnadernas fördelning tom 2015-12-31
Personalkostnader 36%
Projektdeltagarnas arbetstid 25%
OH-kostnader 17%
Debiterade timmar 14%
Trycksaker 5%
Konferens- och reskostnader 3%

K
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RÅDRUM
I juni 2015 avslutades RådRums
första fas som var finansierad av
Europeiska Integrationsfonden.
Region Skåne gick in med en bryggfinansiering för att
säkerställa verksamheten fram tills nya projektmedel
kommit in. Under hösten 2015 gjordes ett flertal ansökningar där projektet tyvärr inte nått hela vägen
fram till godkänd finansiering. Arbetet med nya
ansökningar fortsätter.
I RådRum erbjuds samhällsvägledning genom
utbildade frivilliga efter inspiration från brittiska
Citizens Advice Bureaux. RådRum har utvecklat en
verksamhet som genom ett fåtal anställda och
många volontärer erbjuder rådgivning och stöd till
personer vilsna i det svenska samhället.
Frivilligrådgivare rekryteras till hälften ur målgruppen och till hälften ur majoritetssamhället, de
får utbildning i samhälls- och medborgarkunskap
för att kunna söka, analysera och förmedla information om samhället. Rådgivning och stöd ökar
möjligheterna för de individer som besöker RådRum att ta informerade beslut och makt över sitt
eget liv. Genom att tillhandahålla gratis, neutrala,
konfidentiella och opartiska råd ökar RådRum förutsättningarna för målgruppen att tillvarata sina
rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma
utsträckning som resten av befolkningen. Genom
eget deltagande eller besök hos RådRum skapas
även sociala engagemang och nätverk som ökar förutsättningarna för individen att uppnå varaktig
egenmakt.
En annan viktig roll för RådRum är att hjälpa
besökare att komma förberedda med rätt frågeställning till rätt instans hos olika verksamheter, inte
minst inom den offentliga myndighetsutövningen.
Här kan många processer underlättas och även tid
och resurser sparas för både individer och offentliga organisationers handläggare.
Under första projektperioden utvecklades och testades grunden för hur RådRum ska fungera. RådRum tar sin utgångspunkt i en stark genomarbetad
värdegrund med alla människors lika värde och
jämställdhet och jämlikhet i fokus. Ett stort nätverk
av aktörer från alla samhällssektorer har knutits till
RådRum och cirka 70 frivilliga rådgivare har utbildats och verkat inom RådRum. Av de utbildade
rådgivarna har 38 personer (57%) kommit från
målgruppen och fördelningen mellan könen för utbildade rådgivare ur målgruppen var 23 män (60%)
och 15 kvinnor (40%).
RådRum bedrivs idag på tre orter i Skåne som en
öppen rådgivning dit man kan komma personligen
utan att boka tid. Besökaren får träffa en rådgivare
8 |

som har tid att lyssna och kan hjälpa till att både
svara på frågor och ge länkar till handling. RådRums besöksmottagning finns i Kristianstad,
Malmö och i Simrishamn och når över 2 000 besökare årligen. Konceptet har fått god spridning och
många intresserade kommuner och organisationer
vill idag starta RådRum-verksamhet lokalt. Detta
intresse har varit såväl regionalt som nationellt.
RådRums spridning bygger på att lokala aktörer
med förmåga och lokal förankring startar RådRum
i samverkan med befintlig projektorganisation.

Syftet med RådRum
Syftet är att öka nyanländas förutsättningar för
snabbare integration, etablering och inkludering i
det svenska samhället. RådRum ska öka nyanländas kännedom om skyldigheter och rättigheter i det
svenska samhället genom samhällsvägledning och
öka kunskapen om mänskliga rättigheter.
Många olika studier visar att engagemang i civilsamhällets organisationer ger ökade förutsättningar
för språkträning, snabbare integrationsprocesser och
snabbare tillträde till arbetsmarknaden. Att engagera sig i RådRum och gå RådRums utbildningar är
en merit som frivilliga tar med sig när de konkurrerar på arbetsmarknaden. Flera av de frivilliga som
gått utbildning och engagerat sig som rådgivare
under den första delen av projektet har gått vidare
till andra sysselsättningar som studier, arbete och
praktik. Naturligtvis är även andra aspekter viktiga
för dessa framgångar men RådRum har varit en
motor för denna utveckling hos flertalet. Denna
effekt har även identifierats av Partnerskap Skånes
delprojekt NAD som RådRum samverkar med.
Under tre år har RådRum arbetat med referensgrupper, fokusgrupper och workshops i södra Sverige med deltagare från målgruppen och andra
aktörer som arbetar nära målgruppen, som medborgarkontor, hälsokommunikatörer och lotsar,
Arbetsförmedlingen etablering, bildningsförbund,
civilsamhällesorganisationer och föreningar. Resultatet från detta arbete är att det finns en enighet om
att det behövs kompletterande rådgivning till nyanlända som inte är myndighetsanknuten. Det är
viktigt att civilsamhället ges förutsättningar för att
öka sin kapacitet och därigenom öka möjligheten att
mobilisera frivilliga krafter i arbetet med integration.
RådRum har gynnsamma effekter på integration
och nyanländas etablering och inkludering i det
svenska samhället, men även effekt på arbetsmarknadstillträde för målgruppen – särskilt för den som
engagerar sig frivilligt. RådRum verkar också som

Verksamhetsberättelse 2015. Hållbar Utveckling Skåne

Två av RådRums rådgivare i samtal under Regionalt forum i Hässleholm i november 2015.

en mötesplats och har möjlighet att genom sitt koncept fånga upp det stora engagemang och den frivilligkraft som många i och utanför målgruppen
uppvisar när det gäller arbete med integrationsfrämjande insatser. RådRum har dessutom effekter på
deltagares och besökares språkkunskaper, samhälls-

PROJEKTEKONOMI
mars 2013–dec 2015
Intäkter
1 654 514
Kostnader (hittills ackumulerade)
–1 783 466
varav projektledares lön och tid debiterad –1 514 568

orientering och kontakter med det mottagande
samhället.
Den fortsatta utvecklingen av RådRum sker
i partnerskap mellan Hållbar Utveckling Skåne,
Sensus studieförbund, Individuell Människohjälp,
Region Skåne och Malmö stad.
Finansieringens fördelning för hela projekttiden
Europeiska Integrationsfonden 65%
Region Skåne 12%
Malmö stad 6%

Att kostnaderna överstiger intäkter beror på en eftersläpning av
medel (150.000) från Innovationsplattform Malmö Sydost.

Hållbar Utveckling Skåne 6%

PROJEKTFAKTA
Projekttid: mars 2013 och fortlöpande
Projektledare: birthe.muller@hutskane.se fram till juni
magnus.strand@hutskane.se från juli 2015
Projektpartners: Malmö stad, Studieförbundet Sensus,
Region Skåne, Malmö Högskola (tom juni 2015),
IM (from juni 2015)
Finansiärer: Europeiska Integrationsfonden, HUT Skåne,
projektpartners, Innovationsplattform Malmö Sydost och
Sparbanken Syd.

Innovationsplattform Malmö Sydost 3%

Sensus studieförbund 3%

Malmö högskola 2%
Sparbanken Syd 1%
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Föreningens ekonomi
Årets resultat

Projektverksamheten

Föreningens verksamhet har gett ett underskott
på 82 026 (+108 317) kronor. Föreningens soliditet
(andel eget kapital) uppgår till 48,0 (48,1)%.

Projektverksamheten särredovisas i bokföringen.
När kansliet debiterar tid i projekten ger detta verksamhetsintäkter till föreningen. I den ESF-finansierade delen av projektet RådRum har föreningen
medfinansierat 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 projektverksamheten ska

Intäkter
Föreningens intäkter uppgår till 785.483
(1.039.860) kronor varav ett föreningsbidrag från
Region Skåne på 140.000 (150.000) kronor.
264.754 (545 750) kronor utgör av kansliet debiterad tid i föreningens projekt.

Kostnader
Föreningens kostnader uppgår totalt till 905.779
(953 365) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader 66 (66)%.

Föreningens intäkter 2015
Föreningsbidrag 18%

milj
1,0

Omsättning

Medlemsavgifter 36%
Projektverksamhet 44%
Övriga intäkter 2%

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
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2014

2015

RESULTATRÄKNING
Not
INTÄKTER
Medlemsavgifter

BALANSRÄKNING

150101
–152131

140101
–141231

282 360

276 480

Anläggningstillgångar

TILLGÅNGAR

Föreningsbidrag

1

140 000

160 000

Inventarier

Debiterad tid i projekt

2

264 754

545 750

Övriga intäkter

3

15 536

14 230

Summa
anläggningstillgångar

Debiterad projektkostn. 4
Summa intäkter

82 833

43 400

785 483

1 039 860

Personalkostnader

–598 206

–627 971

Medlemsaktiviteter

–24 900

–15 385

Lokalkostnader

–53 987

–83 490

Redovisningstjänster

–76 524

–70 097

5

Medfinansiering projekt
Övriga
föreningskostnader

6

Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

7

Resultat efter
finansiella poster
Skatt
ÅRETS NETTORESULTAT

–27 084

–6 146

–19 706

–115 810

–75 661

–34 466

–876 068

–953 365

–90 585

86 495

–2 587

–2 549

–93 172

83 946

11 146

24 371

–82 026

108 317

0

0

–82 026

108 317

151231

141231

5 211

10 457

5 211

10 457

12 550

269 663

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar

KOSTNADER

Telefoni, IT

Not

Interimsfordringar

8

Likvida medel
Summa
omsättningstillgångar

35 000

35 000

50 698

56 787

1 164 793

2 054 028

1 233 041

SUMMA TILLGÅNGAR

1 238 252

2 415 478

2 425 935

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Ingående eget kapital

1 167 278

Årets resultat
Summa eget kapital

1 058 961

–82 026

108 317

1 085 552

1 167 278

37 379

257 552

SKULDER

Kortfristiga skulder
Interimsskulder

8

Leverantörsskulder

87 580

42 678

Skatteskulder och moms

45 221

409 698

Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL

12 821

548 729

183 001

1 258 657

1 268 553

2 425 935
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NOTER
Not 1 Föreningsbidrag
Region Skånes föreningsbidrag med 140 000 kr för 2015.
Not 2 Debiterad tid i projekt
Avser verksamhetsledarens debiterade tid i föreningens
projektverksamhet.
Projekt
2015
Det gröna kulturarvet 65 000
HMSkåne
–
KlimatVardag2012
–
HandlingsForum/
MILOU2
70 000
Pendla med cykel*
–
RådRum
129 755
Äldre Vattenkartor
–
ÖSCR
–
Summa
264 754

2014
15 000
120 000
–

2013
–
108 000
9 600

398 750
276 100
12 000
–
–
297 404
–
285 000
–
25 372
545 750 1 001 476

Not 4 Debiterad projektkostnad
Intäkt för uthyrning av kontorsrum till projektet HandlingsForum/MILOU2.
Not 5 Telefon och IT
Kostnaden är förknippad med utveckling av HUT Skånes hemsida.
Not 6 Övriga föreningskostnader
I posten övriga föreningskostnader ingår bland annat
förbukningsmaterial, trycksaker, porto, försäkringar, tidskrifter och facklitteratur.
Not 7 Finansiella poster
Intäkter från föreningens högräntekonto.
Not 8 Interimsposter
Interimsposterna avser fordringar respektive skulder
gentemot pågående projekt.

Not 3 Övriga intäkter
Intäkter från medlemsmöten, extern reseersättning för
deltagande vid möte i Stockholm samt öresutjämning.

Susanna Winblad

Ann Åkerman

ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Catja Appelros

Torrid Bengtsson

Susanne Dahlberg

Annika Eklund

Marie-Louise Folkesson

Annika Hansson

Jaromir Korostenski

Lotte Melin

Per-Ola Ormes

Erik Persson

Per-Uno Alm

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 2015.
Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan
för år 2015, 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 14 mars 2016

Patrik Henriksson

Simon Jørning-Webrant

M A L M Ö S TA D

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE
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info@hutskane.se
hutskane.se
handlingsforum.se
rceskane.se
facebook.com/HUTSkane
facebook.com/radrumskane

Omslagsbild: HUT Skånes styrelse på studiebesök vid Hamiltonhill
I samband med årsmötet gjorde styrelsen för HUT Skåne ett studiebesök tillsammans med Ricky Nilsson på Naturvårdsingenjörerna. Ricky visade
oss den nyanlagda våtmarken Hamiltonhill strax utanför Kristianstad. Området vid Hamiltonhill har tidigare dikats ut vid flera tillfällen. Markägarna
har försökt bruka marken med hjälp av vallar som skydd för vattnet. Det har varit tvunget att pumpa ut vatten för att kunna bruka marken.
Våtmarken vid Hamiltonhill slutfördes 2014, projektet har pågått under fem–sex år. Våtmarken är på 57 hektar och tar emot både dagvatten från
närområdet och dräneringsvatten från den omgivande åkermarken.

