VERKSAMHETSPLAN 2016
Arbetet med att skapa stabil och långsiktig finansiering för RådRum är fortsatt högt prioriterat. HandlingsForum driver
under året flera olika aktiviteter kring cirkulär ekonomi och hållbara inköp bland annat på uppdrag av Klimatsamverkan
Skåne. Föreningens aktörsroll i vissa av de prioriterade åtgärderna i det reviderade regionala åtgärdsprogrammet för
miljökvalitetsmålen ska under året arbetas in i verksamheten.

NÄTVERK
Under året arbetar vi med att förtydliga nätverken så att de ska
bli lättare att hålla isär och samtidigt få en gemensam HUT
Skåne-profil. Minnesanteckningar och presentationer från
nätverkens träffar läggs på föreningens hemsida.

Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård
Årets mötesdatum är den 9 februari och 20 september.
Nätverket kommer även framöver att fokusera på vattnet
i landskapet, men med inslag av andra frågor med anknytning till gruppens namn. Mötena är halvdagar som hålls
hos någon medlem, som ställer upp med lokal och fika.
Nätverket har nu sådan styrka att det går glädjande bra
att få sakkunniga att introducera sina specialområden för
diskussion.
Kontaktperson: pernilla.olsson@lansstyrelsen.se.

Det gröna kulturarvet
Nätverket vänder sig till alla som arbetar med grönska
med historisk anknytning i någon form. Årets stora aktivitet är ett studiebesök till Bornholm. Året kommer också

att användas till att planera och förbereda för en konferens
2017. Nätverket är en mötesplats där deltagarna kan utbyta erfarenheter, dela och sprida kunskap om det gröna
kulturarvet. Nätverket har två träffar per år och ytterligare
två om studiebesök eller konferens/seminarium anordnas.
Innehållet styrs av önskemål från gruppens deltagare.
Kontaktpersoner: patrik.olsson@regionmuseet.se, erik.persson@slu.se och torrid.bengtsson@svenskakyrkan.se.

Förebyggande av avfall
Nätverket träffas två gånger per termin. Vårens första träff
är den 8 mars på NSR i Helsingborg och innehåller bland
annat rundvandring på Återbruket och information om
Frikopplingstjänster – En lösning för avfallsförebyggande,
av Anette Svingstedt och Hervé Corvellec vid Lunds universitet. Andra träffen är den 11 maj på ReTuren i Lindängen, Malmös första kvartersnära återbrukscentral i
Malmö. Höstens träffar är ännu inte planerade. Träffarna
fyller en viktig funktion för medlemmarna när det gäller
erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet.
Kontaktperson: britt-marie.fagerstrom@tyrens.se.
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Hållbar Utveckling Skånes verksamhet: Föreningen är ytterst medlemsstyrd, med en styrelse vald på årsmötet. Kansliet har till uppgift att kommunicera
med medlemmarna, hålla ihop verksamheten i stort och ta riktning framåt. Nätverken har olika inriktning och intresseområden. HandlingsForum är
det övergripande namnet på verksamhet som har med ekonomi och upphandling att göra. RådRum är rådgivningsverksamhet mot nyanlända som
drivs på olika orter. Under rubriken Kunskap samlas mer kortsiktiga, avgränsade kunskapshöjande aktiviteter och Omvärld är samlingsnamnet för
aktiviteter, uppdrag och verksamhet som har mer extern form. Förkortningarna i organisationsschemat förklaras under respektive rubrik.

HANDLINGSFORUM
Cirkulär ekonomi

Projektet inleds med konferens i Lund 24 maj. I höst året
erbjuds utbildning inom cirkulär ekonomi riktad främst
mot kommunala politiker och näringsliv och en studieresa
till en plats med intressanta exempel gällande cirkulär ekonomi. Ett HUT Skåne-nätverk kring cirkulär ekonomi
startas också. Verksamheten finansieras via Klimatsamverkan Skåne (klimatsamarbetet mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne).

medel från kommuner och det arbetet ska också intensifieras. RådRum är ett utvecklingssamarbete, HUT Skåne
är projektägare och Malmö Stad, Sensus, Malmö Högskola och Region Skåne är samarbetspartners.

Malmö
Verksamheten i Malmö finns på tre ställen – stadsdelsbiblioteket Garaget på Lindängen, stadsbiblioteket samt
Mötesplats Otto – en mötesplats för ensamkommande ban
och ungdomar.

LCC genom upphandling

Kristianstad

LCC (LifeCycleCosts) genom upphandling bygger på det
tidigare projektet SILABE (Skånska ImplementeringsLab
för Energieffektivsering) som föreningen utförde med
Länsstyrelsen Skåne som uppdragsgivare. I SILABE togs
en samarbetsmodell fram där kommuner hjälpte varandra
att använda energieffektivsiering i upphandling. SILABE
blev utsett till Guldkornsprojekt inom energi effektivisering (ett av de fyra bästa projekten inom området energieffektivisering av alla projekt genomförda i Länsstyrelsens
regi i nationellt under 2015). Guldkornsprojekt anses ha
stor potential för spridning och uppskalning. I LCC genom
upphandling kommer SILAB att användas i en modifierad
form. Projektet finansieras via Klimatsamverkan Skåne.

RådRum öppnade i Kristianstad våren 2014. Till verksamheten kommer cirka 1.500 besökare per år. Här finns en
samordnare anställd på halvtid för att planera verksamheten och stötta rådgivarna.

Upphandlingsspelet PROCURA

KUNSKAP

Upphandlingsspelet som färdigställdes under 2015 och ska
i år spelas i kommuner och andra organisationer. Först ut
är Ystad kommun som spelar spelet i januari. Malmö spelar en prov-omgång i februari som eventuellt leder till flera
spelningar. Föreningen informerar under året om att spelet
finns tillgängligt. Målet är 1–2 spelningar/månad. 25 personer kan spela spelet samtidigt och cirka två timmar får
avsättas till introduktion, spel och avslutande reflektioner.

Seminarier, workshops eller liknande som föreningen ansvarar
för, eller är med och arrangerar. Föreningen samverkar gärna
med andra organisationer kring olika aktiviteter!

Årsmötet hålls den 26 april kl 13–16 på biblioteket i Hjärup. Det blir presentationer från stipendiaterna och en
speed-dejting under fikat, som förra året.

Cleantech TIPP

Stipendium

Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) är ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som
svensk koordinerande partner. Projekt har innovation och
upphandling som fokus och HUT Skånes roll i detta är att
sprida information om de aktiviteter som genomförs till en
bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet.
Projektledare HandlingsForum: johanna.ekne@hutskane.se.

2015 delade vi ut tre stipender på 5.000 kronor. Ambitionen är att i år dela ut fler. Detta ska göras genom att söka
medel från exempelvis sparbanksstiftelserna och eventuellt
från medlemsorganisationerna. Stipendierna kommer även
fortsatt att vara på 5.000 kronor och kan sökas för olika
hållbarhetsprojekt. Projekt som beaktar flera hållbarhetsfaktorer är prioriterade! Utlysning sker i början av höstterminen. Beslut och utdelning sker i oktober/november.

RÅDRUM

Bin i pedagogiken

RådRum är en kunskapsallians för integration! Ibland behövs bara att någon lyssnar, ibland mer konkreta förslag
för att kunna ta sig vidare i vardagslivet. Under året fortsätter utvecklingen av RådRum. En ansökan till AMIF
(Asyl- Migrations- och Integrationsfonden) skrivs med
fokus på att utvecklas i Skåne men även för att testa verksamheten genom en pilot i Stockholm. En ansökan kommer skickas in till Vinnova med fokus på att ta fram en
finansieringsmodell för långsiktig finansiering. Flera andra
ansökningar ska skrivas under årets första sex månader
som ska användas i arbetet med att hitta långsiktig finansiering. HUT Skåne har gått in med eget kapital i projektet
för att kunna fortsätta driva verksamheten. Samtal kring
att skriva en IOP (Idéburet-Offentligt Partnerskapsavtal)
mellan projektets övriga partners från civil sektor och Region Skåne inleds. IOP kan även vara ett sätt att säkra

Inom projektet BISAM (Bi- och Insektsodling i samverkan)
ansvarar HUT Skåne för att hålla 2–3 träffar kring hur
verksamheten utvecklats under 2015. Att använda bin som
pedagogiskt verktyg i arbetet med barn väcker deras engagemang för frågor kring hållbar utveckling och miljöarbete. Den somaliska föreningen Hidde Iyo Daqan är
projektägare och HUT Skåne är en av flera projekpartners.
Finansiär är Allmänna Arvsfonden. Kontaktperson:
helena.thelander@hutskane.se

Simrishamn
Verksamheten i Sirmishamn öppnade i november 2015.
Lokalen som rådgivningsverksamheten bedrivs i har vi fått
kostnadsfri tillgång till fram till månadsskiftet juni/juli.
Därefter måste verksamheten hitta en ny lokal. I Simrishamn finnas en samordnare anställd på 25%.
Projektledare för RådRum är magnus.strand@hutskane.se

Årsmöte

Lärande för hållbar utveckling
Föreningen är även fortsättningsvis en del av styrgruppen
för RCE Skåne (Regional Centre of Expertise on Education for sustainable development) vilket ger möjlighet att
samordna
projekt
eller
påverkansarbete
om
lärande för hållbar utveckling.

MEDLEMMAR,
STYRELSE OCH KANSLI
Hållbar Utveckling Skåne är en medlemsstyrd förening.
Verksamheten är för våra medlemmar! Kontakta os om
du något nätverk, vill samarbeta kring ett seminarium
eller kanske skriva en projektansökan med oss!

Styrelsemöten ute hos medlemmarna
Styrelsen kommer att ha sju möten, inkluderat konstituerande styrelsemöte. Styrelsen kommer att försöka hålla
mötena hos medlemsorganisationer i ett led att lära
känna medlemmarna och deras behov närmare. Vi vill
gärna veta mer om er verksamhet och även diskutera era
tankar och önskemål kring HUT Skånes verksamhet. Vill
ni att vi ska hålla ett styrelsemöte hos er? Välkomna att
höra av er till helena.thelander@hutskane.se.

Kansli
Verksamhetsledaren ansvarar för kommunikation, föreningskontakter, projektverksamhet samt administration. Antalet anställda under 2016 kommer vara 3–5
personer beroende på aktiviteten i projekten.

Kommunikation
Under året fokuseras på att samordna kommunikationen
från kansliet och projekten. Facebook-sidan är ett viktigt
kommunikationsmedel som ska utvecklas. Antalet följare ökar i samband med aktivitet – året inleds med 332
följare och målet är att få ytterligare 200 följare under
2016. Kansliet ska undersöka möjligheten att hitta förstärkning kring dessa frågor med hjälp av en praktikant.

OMVÄRLDSBEVAKNING
Hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion är en av Klimatsamverkan Skånes
arbetsgrupper för 2015–2016. Gruppen arbetar med att
identifiera viktiga, prioriterade och aktuella arbetsområden inom hållbar konsumtion och driva dessa vidare
mot projektverksamhet. HUT Skånes verksamhetsledare
deltar i arbetsgruppen.

BUDGET 2016

Föreningens verksamhet
Intäkter
Medlemsavgifter
Föreningsbidrag
Debiterad tid i projekt
Övriga intäkter
Deb. projektkostnad*
Summa intäkter

Budget
2016
285 000
170 000
250 000
20 000
150 000
875 000

Kostnader
–630 000
Personalkostnader
–20 000
Medlemsaktiviteter
–113 000
Lokalkostnader
–80 000
Redovisningstjänster**
–16 000
Telefoni, IT
Medfinansiering
–200 000
projekt***
Övriga
–82 000
föreningskostnader****
–1 141 000
Summa kostnader
Resultat före
avskrivningar

Utfall
Utfall
Utfall
2013
2014
2015
281 280
276 480
282 360
170 000
160 000
140 000
545 750 1 001 476
264 754
51 836
14 230
15 536
42 600
43 400
82 833
785 483 1 039 880 1 547 192

–598 206
–24 900
–53 987
–76 524
–27 084

–627 971
–15 385
–83 490
–70 097
–6 146

–1 119 794
–57 471
–98 700
–45 843
–13 862

–19 706

–115 810

–84 097

2 040
–34 466
–75 661
–876 068 –953 365 –1 417 726

–266 000

–90 585

86 495

129 465

0
Avskrivningar
0
Finansiella poster
0
Skatt
BERÄKNAT RESULTAT –266 000

–2 587
11 146
0
–82 026

–2 549
24 371
0
108 317

–2 549
16 408
0
143 325

* Intäkt för uthyrning av kontorsrum till projekt.
** Gäller utfall 2013: Delar av kostnaderna för redovisningstjänsterna är
detta år bokförda på HandlingsForum/MILOU2.
***Medfinansiering i RådRum är 123 336 kr, avdrag på 7 526 kr har
gjorts för överskott i det avslutade projektet Hållbar Frisör.
**** Gäller utfall 2013: 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.

Klimat och energi
Förutsättningarna är goda för att arbeta med förnyelsebar energi. HUT Skåne bevakar vad som händer på området.

Regionala åtgärdsprogrammet
Föreningen har föreslagits en aktörsroll i flera av de prioriterade åtgärder som finns med i det nya regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016–2020 som
tagits fram av Länsstyrelsen Skåne. Åtgärdsprogrammet
är på remiss till mars 2016. Föreningen bevakar utvecklingen av detta och kommer arbeta för att inlemma de
prioriterade åtgärderna i sin verksamhet. Tidplanen för
detta är avhängig möjligheten att hitta finansiering.

Globala hållbarhetsmålen
Föreningen håller sig uppdaterad på hur Skånes kommuner arbetar med att implementera de globala hållbarhetsmålen lokalt.

Ängelholmsgatan 1A, 214 22 Malmö
info@hutskane.se
hutskane.se
handlingsforum.se
radrumskane.se
rceskane.se
facebook.com/HUTSkane
facebook.com/radrumskane

