VERKSAMHETSPLAN 2017
Kansliets arbete fokuseras under året på kommunikationsstrategier och -planer för föreningen, de olika projekten och
verksamheterna. Ambitionen är att skapa en större tydlighet och samstämmighet mellan projekten, nätverken och övriga
aktiviteter.
Flera ansökningar gällande cirkulär ekonomi och beteendeförändringar skickades in i slutet av 2016 som vi ännu
inte fått besked kring. Kansliet har beredskap för att planera om, eller nyrekrytera om verksamheten kräver det.

NÄTVERK
Minnesanteckningar och presentationer från nätverkens träffar
läggs på föreningens hemsida.

Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård

Förebyggande av avfall

Nätverket fokuserar på vattnet i landskapet, men med inslag av andra frågor med anknytning till gruppens namn.
Mötena är halvdagar två gånger per termin som hålls hos
någon medlem, som ställer upp med lokal och fika.
Kontaktperson: alice.nicolle@lansstyrelsen.se

Nätverket träffas två gånger per termin. Träffarna fyller
en viktig funktion för medlemmarna när det gäller erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet. Nätverket är
under kommande två år även referensgrupp för projektet
Översta steget som föreningen driver med finansiering från
Region Skånes miljövårdsfond.
Kontaktperson: maria.larsson@miljodialog.se

Det gröna kulturarvet
Nätverket vänder sig till alla som arbetar med grönska
med historisk anknytning i någon form. Nätverket är en
mötesplats där deltagarna kan utbyta erfarenheter samt
dela och sprida kunskap om det gröna kulturarvet. Nätverket har två träffar per år och ytterligare två om studiebesök eller konferens/seminarium anordnas. Nätverket
kommer i juni göra en exkursion till Bornholm. Innehållet
styrs av önskemål från gruppens deltagare.
Kontaktpersoner: tony.svensson@regionmuseet.se,
torrid.bengtsson@svenskakyrkan.se

Nytt nätverk under 2017?
Diskussioner påbörjades under 2016 om ett nytt nätverk
som skulle ha tvärsektoriell samverkan kopplat till forskning och utbildning som tema. Det finns utmaningar i fleroch tvärvetenskaplig forskning som är viktig att belysa och
diskutera. Malmö högskola och Hållbarhetsforum vid
Lunds universitet diskuterar frågan vidare för att se om
det är ett nätverk som ska startas eller om det kan ske samordning i andra former.

HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE
Medlemmar
Styrelse
Kansli
Nätverk
• Jordbruk, skogsbruk
och landskapsvård
• Gröna kulturarvet
• Förebyggande
av avfall

Projektverksamhet

• LCC genom upphandling
• CIRCLES
• Cleantech TIPP
• Översta steget
• BISAM
• RådRum

Övrig verksamhet under 2017

• Möten: Årsmöte, Agenda 2030, Divestering,
Rundabordssamtal om fossilfritt
• Sol-el
• Hållbar konsumtion
• Upphandlingsspelet PROCURA
• Hållbara evenemang
• Lärande för hållbar utveckling: Stipendium,
RCE Skåne, utbildningsmaterial
• Omvärldsbevakning
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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. Projektverksamheten är den del av verksamheten
som är helt eller delvis externt finansierad. Under rubriken Övrig verksamhet under 2017 samlas de aktiviteter
som är riktade mot medlemmer, ej externt finansierade eller aktiviteter som
mer har prägel av konsultverksamhet
än projektverksamhet.

Årets projektverksamhet

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LCC genom upphandling
CIRCLES
Cleantech TIPP
Översta steget
BISAM
RådRum
Projektverksamheten så som den ser ut vid årets start. Ytterligare eller utökad finansiering, beviljade projektansökningar,
tidsförskjutningar i pågående projekt och liknande kan påverka årets arbete.

PROJEKTVERKSAMHET

mation om aktiviteter som genomförs till en bredare grupp
än de parter som är aktiva i projektet. Kontaktperson:
kaj.svensson@hutskane.se

LCC genom upphandling
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 energieffektivisering i upphandling. SILABE
utsågs till Guldkornsprojekt inom energieffektivisering (ett
av de fyra bästa projekten inom området energieffektivisering av alla projekt genomförda i Länsstyrelsens regi i
nationellt under 2015). I LCC genom upphandling används en modifierad variant av SILABE. Projektet finansieras via Klimatsamverkan Skåne och Klimatsamverkan
Skånes arbetsgrupp Hållbar konsumtion är styrgrupp.
Projektet avslutas under 2017. Projektledare: helena.
nilsson@hutskane.se

Översta steget
Projektet Översta steget pågår mellan 2017–2018. I projektet kommer minst fyra skånska kommuner delta och
arbeta med att systematiskt förebygga avfall i någon del av
kommunens verksamhet. I projektet används en metod som
tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda
resultat. Kontaktperson på Hållbar Utveckling Skåne:
helena.thelander@hutskane.se.
Projektledare: maria.larsson@miljodialog.se

BISAM
Arvsfondsprojektet BISAM (Bi- och Insektsodling i samverkan) avslutas under 2017. Föreningen bidrar i år med
att planera och genomföra ett antal aktiviteter i BISAMs
tält i Barnlandet på Malmöfestivalen i augusti. Kontaktperson på Hållbar Utveckling Skåne: helena.thelander
@hutskane.se. Projektledare: lasse@bisam.eu

CIRCLES
Hållbar Utveckling Skåne har tillsammans med produktionsföretaget Ecophon erhållit medel från Vinnova för att
genomföra en förstudie med syfte att identifiera möjligheter för det skånska näringslivet att arbeta cirkulärt, med
Ecophon som praktiskt exempel. Ecophon är ett företag
med säte i Skåne som utvecklar och producerar akustiksystem. Företaget har 750 anställda och säljer produkter i
44 länder. Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar
konsumtion är styrgrupp. Förstudien avslutas under 2017.
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se

RådRum
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 verksamheten. Nya RådRum kommer etableras i Hörby, Höör, Eslöv och sannolikt
Helsingborg. RådRum är ett utvecklingssamarbete där
Hållbar Utveckling Skåne är projektägare och Malmö
Stad, Sensus, IM Individuell Människohjälp och Region
Skåne är samarbetspartners. RådRum finansieras av verksamhetens partners och AMIF (Arbete-, Migrations- och
Integrationsfonden), MUCF (Myndigheten för Ungdom
och Civilsamhälle), FINSAM-förbunden FINSAM Lund
och MittSkåne samt Bromölla kommun.
Projektledare: magnus.strand@hutskane.se

Cleantech TIPP
Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) är ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som
svensk koordinerande partner och danska Gate 21 som
lead partner. Projektet har innovation och upphandling
som fokus och föreningens roll i detta är att sprida infor-
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ÖVRIG VERKSAMHET

Hållbar konsumtion

Föreningen samverkar gärna med andra organisationer kring
olika aktiviteter!

Hållbar konsumtion är ett prioriterat område som omfattar både privat och offentlig konsumtion. Vi kommer försöka utveckla arbetet med offentlig upphandling under
året genom nya projektansökningar kring LCC och samverkan mellan kommuner.
Föreningen har blivit tillfrågade om att vara med i en
Mistra-ansökan kring hållbar konsumtion och beteendeförändringar. Ansökan kommer lämnas in i mars 2017.
Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare deltar i
Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar konsumtion.
Gruppen arbetar med att identifiera viktiga, prioriterade
och aktuella arbetsområden inom hållbar konsumtion och
driva dessa vidare mot projektverksamhet.

Årsmöte
Årsmötet hålls den 27 april kl 13–16. Utöver stämmoförhandlingar finns även presentationer från 2016 års stipendiater och speed-dejting med föreningens projekt och
nätverk på programmet.

Agenda 2030
Det välbesökta seminariet om Agenda 2030 som föreningen arrangerade i november 2016 kommer följas upp
med ytterligare aktivitet under hösten. Föreningen håller
sig uppdaterad på hur Skånes kommuner arbetar med att
implementera de globala hållbarhetsmålen lokalt.

Upphandlingsspelet PROCURA
Upphandlingsspelet kommer marknadsföras under året för
att försöka öka antalet spelningar. Det har också framförts
önskemål på att göra förenklade spel med olika teman vilket vi tittar på under året.

Divestering
Inom Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar Konsumtion där föreningen ingår, planeras ett seminarium om
divestering den 16 maj. Seminariet kommer hållas i Lund,
som en del av Lunds universitets hållbarhetsvecka.

Hållbara evenemang
Folkets hus och parker vill höja hållbarhetsnivån på sina
interna evenemang. Föreningen hjälper under året till att
ta fram ett kort informationsmaterial, en checklista, och
en beställningssedel som kan användas vid planering och
genomförande av större evenemang.

Rundabordssamtal om fossilfritt 2030
I samarbete med Sparbanken Syd och Klimatsamverkan
Skåne arrangerar Hållbar Utveckling Skåne ett rundabordssamtal kring en fossilfri framtid i början av mars. Samtalet
sker i samband med att Svante Axelsson, nationell samordnare av regeringens initiativ Fossifritt Sverige besöker Skåne
för att inviga Leader-projektet Solel Syd. Fokus för samtalet
kommer vara sektorsövergripande samordning och beteendeförändring. Utöver Svante Axelsson och Skånes landshövding Anneli Hulthén deltar representanter för Hållbar
Utveckling Skåne, Wihlborgs fastigheter, Kraftringen,
Lunds universitet, Klimatsamverkan Skåne och tankesmedjan Intelligence Watch.

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.

Stipendium
2016 års stipendium hade ett tema: marin nedskärpning. Det
är första gången föreningen provar att rikta stipendiet mot
en särskild typ av projekt. Ansökningstiden löper ut i mars
2017 och därefter utvärderar vi om det var en lyckad satsning. De tre stipendierna på 5.000 kronor vardera finansierades av föreningen, Sparbanken Syd och Region Skåne.
Föreningen har haft en ambition att försöka dela ut
ännu fler stipendier men inte hittat externa medel för detta.

Solel
Förutsättningarna är goda för att arbeta med förnyelsebar
energi. I Ystad startas Solel Syd, ett Leader-finansierat solelsprojekt i mars. Hållbar Utveckling Skåne bevakar utvecklingen av projektet och försöker under våren samla
kommunerna i Leaderområdet Söderslätt för att göra en
liknande satsning.

Hållbar Utveckling Skånes verksamhets kopplingar
till det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2016–2020
Kompetenscentrum för Hållbara inköp (huvudaktör): Projektet LCC genom upphandling,
upphandlingsspelet PROCURA, ny projektansökan inskickad till Energimyndigheten
Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling (medaktör): Se ovanstående

Stimulera en cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning (medaktör):
Projektet CIRCLES, diskussioner kring att starta lokalförening av CradleNet pågår
Hållbara konsumtionsmönster för öka livskvalitet (huvudaktör): Involverad i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp
Hållbar Konsumtion. Flera ansökningar inskickade. Diskussioner kring en Mistra-ansökan.
Förebyggande av avfall (medaktör): Nätverket Förebyggande av avfall, projektet Översta steget
Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan (medaktör): Ingen aktivitet för närvarande

Undervisning för hållbar utveckling (medaktör): Del av styrgruppen för RCE Skåne, Stipendium för lärande, BISAM,
planerat arbete kring utbildningsmaterial för yrkesinriktade gymnasieutbildningar
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Eventuellt satsar vi på att skriva ansökningar till mindre
stiftelser för att se om det kan generera medel.

Regionala åtgärdsprogrammet
Föreningen har föreslagits aktörsroll i flera av de prioriterade åtgärder som finns med i det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2016–2020 som
tagits fram av Länsstyrelsen Skåne. Flera av de projekt
vi driver är direkt kopplade till dessa åtgärder. Föreningen vill under året undersöka möjligheten att ta fram
utbildningsmaterial för yrkesinriktade gymnasieutbildningar utifrån den kunskap respektive grupp behöver om
miljö i sitt kommande arbetsliv. En sådan satsning kopplar till åtgärden undervisning för hållbar utveckling.

Omvärldsbevakning
Hållbar Utveckling Skånes verksamhet anpassas efter sin
omvärld, behoven och möjligheterna som styrelse, medlemmar och kansli uppfattar.

MEDLEMMAR,
STYRELSE OCH KANSLI
Hållbar Utveckling Skåne är en medlemsstyrd förening.
Verksamheten är för våra medlemmar! Kontakta oss om
du har en idé om ett nytt 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 vill gärna 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 Hållbar Utveckling Skånes verksamhet. Vill
ni att vi ska hålla ett styrelsemöte hos er? Välkomna att
höra av er till helena.thelander@hutskane.se.

BUDGET 2017

Föreningens verksamhet
Budget
2017
Intäkter
342 000
Medlemsavgifter
120 000
Föreningsbidrag
390 000
Debiterad tid i projekt
88 000
Övriga intäkter
160 000
Deb. projektkostnad*
1 100 000
Summa intäkter

Utfall
2016
300 600
125 000
312 274
2 564
262 555
1 002 993

Utfall
Utfall
2014
2015
276 480
282 360
160 000
140 000
545 750
264 754
14 230
15 536
43 400
82 833
785 483 1 039 880

Kostnader
–633 183 –598 206
–940 000
Personalkostnader
–24 900
–8 198
–10 000
Medlemsaktiviteter
–53 987
–140 927
–147 000
Lokalkostnader
–76 524
–105 229
–85 000
Redovisningstjänster
–27 084
–18 285
–55 000
Telefoni, IT**
Medfinansiering
–19 706
–22 442
–70 000
projekt***
Övriga
–75 661
–99 716
–77 500
föreningskostnader
–1 384 500 –1 030 980 –876 068
Summa kostnader
Resultat före
avskrivningar

–627 971
–15 385
–83 490
–70 097
–6 146
–115 810
–34 466
–953 365

–284 500

–27 987

–90 585

86 495

0
Avskrivningar
0
Finansiella poster
0
Skatt
BERÄKNAT RESULTAT –284 500

–2 570
3 445
0
–27 112

–2 587
11 146
0
–82 026

–2 549
24 371
0
108 317

* Intäkt från projekt: kontorsrum etc.
** Ökad kostnad på grund av satsningar kring kommunikation.
***Medfinansiering i projektet RådRum.

Kansli
Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för
verksamheten. Antalet anställda under 2017 kommer
vara 7–8 personer. De flesta är anställda i projekten, men
sedan hösten 2016 finns kommunikatör och grafisk
formgivare anställda på deltid i föreningen.
Kansliet kommer under året att flytta till nya lokaler
då den nuvarande på Ängelholmsgatan är såld till ett privat bolag som flyttar in till årsskiftet. Vi delar nuvarande
lokaler med flera andra regionala nätverk och föreningar – det är ett mycket bra sammanhang för oss alla
och vi kommer prioritera att försöka hitta lokaler där vi
kan fortsätta sitta tillsammans.

Kommunikation
Kommunikatör och grafisk formgivare har under året
uppdrag att samordna och förtydliga kommunikationen
från kansliet och projekten. Föreningen kommer övergå
till pressmeddelandetjänsten MyNewsdesk som primär
kommunikationskanal. Facebooksidan är också ett viktigt kommunikationsmedel. Under 2016 mer än fördubblades antalet följare. 2017 inleds med 688 följare
och målet är ett fyrsiffrigt antal följare vid årets slut.

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