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

2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Siffror inom parentes avser 2016 års resultat.
Årets resultat blev 54 968 (–27 112) kronor.

MEDLEMMAR
77 (78) organisationer är medlemmar i föreningen.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har haft sju protokollförda möten,
inkluderat det konstituerande styrelsemötet:
170131: Kommunförbundet Skåne, Lund
170316: Hållbar Utveckling Skåne, Malmö
170427: Sparbanken Syd, Ystad
170530: Studio Meetingpoint, Malmö
170831: Rydsgård, Ystad
171010: Holma folkhögskola, Lund
171207: Hållbar Utveckling Skåne, Malmö

KANSLIET
I september lämnade kansliet lokalerna på Ängelholmsgatan för att istället flytta in på Ledebursgatan 5 i Malmö. De nya lokalerna delas med
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, Folkets
Hus och Parker och Rädda Barnen.

KANSLIETS PERSONAL
Hållbar Utveckling Skåne har under året haft
följande personal visstids- och tillsvidareanställd:
Helena Thelander
Verksamhetsledare
Kaj Svensson
Kommunikatör
Kristina Hambitzer
Grafisk formgivare
Projektledare
Helena Nilsson
Sylvia Löfberg
Projektledare
Sebastian Holmström Projektassistent
Magnus Strand
Projektledare RådRum
Susanna Udvardi
Samordnare RådRum
Simrishamn
Tagreed Eid
Samordnare RådRum
Simrishamn
Yaser Al Kafri
Samordnare RådRum
Kristianstad
Sylvia, Sebastian och Tagreed anställdes i september. Susanna avslutade sin anställning i mars. Övrig
personal har arbetat hela året med olika omfattning
på tjänsterna. Totalt har föreningen haft strax över
fem heltidsanställningar under året.
Föreningen har även haft 14 personer anställda på
kortare anställningar – på timme eller som vikarier
i RådRums verksamhet.

Följande styrelse och valberedning valdes på årsmötet den 27 april
Ordförande
Susanna Winblad Ystad kommun
Ledamöter
Per-Uno Alm Sparbanken Syd
Anna Bruun Månsson
Tomorrow Today
Susanne Dahlberg
Länsstyrelsen Skåne
Anna Ekberg Hållbarhetsforum
Lunds universitet
Linnea Folkesson
Helsingborgs stad
Peter Groth Region Skåne
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Annika Hansson
Trelleborgs kommun
Therese Jephson Kommunförbundet Skåne
Hugo Malm Holma folkhögskola
Lotte Melin LRF Skåne
Rustan Nilsson SYSAV
Per-Ola Ormes Malmö stad
Christel Strömsholm Trulsson
Svedala kommun
Revisorer
Patrik Henriksson Malmö stad
Simon Jørning-Webrant
Staffanstorps kommun
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Revisorsuppleanter
Cecilia Andersson Lunds kommun
Vakant
Valberedning
Åsa Abrahamsson Höörs kommun
(sammankallande)
Per-Inge Andersson,
Hyllie Park Folkhögskola
Lina Cronzell Sensus studieförbund
Bodil Elmqvist COWI AB
Johan Krook Ekologgruppen

Föreningens verksamhet
Mycket arbete har fokuserat kring att säkra finansiering, undersöka nya områden inom
hållbarhetsfrågorna och arbete med att stärka upp kansliet.

Studiebesök och rundabordssamtal
Den 2 mars arrangerade föreningen tillsammans
med Sparbanken Syd, Länsstyrelsen Skåne, Region
Skåne och Wihlborgs fastigheter ett studiebesök på
Gängtappen (Sveriges första skyskrapa, färdigställd
1958) och ett rundabordssamtal med bland andra
landshövding Anneli Hulthén och Svante Axelsson,
nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 2030
som under året reste runt och lyssnar pratade om
möjligheterna men också letade efter hindren för en
fossifri framtid.
Samtalets fokus var på att de goda historierna
om det fossilfria samhället ska berättas och det är
delvis detta som Hållbar Utveckling Skånes kommande satsning Det goda livet kommer handla om.
I Det goda livet ska vi arbeta med beteendeförändringar hos individer med utgångspunkt i deras egen
önskan om ett bättre liv, med bieffekten att livet blir
mer klimatsmart. Beteendeförändringar är viktigt
eftersom alla har potential att påverka – goda förebilder skapar positiva följdeffekter.
Vid samtalet deltog Per-Uno Alm, strateg för
hållbar tillväxt Sparbanken Syd, Ahmed Al-Qassam, ordförande PUSH Sverige, Svante Axelsson,
nationell samordnare Fossilfritt Sverige 2030,
Staffan Fredlund, miljöchef Wihlborgs Fastigheter,
Desirée Grahn, chef Energikontoret Skåne, Anneli
Hulthén, landshövding Skåne län, Mätta Ivarsson,
ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region
Skåne, Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter,
Annelie Johansson, miljövårdsdirektör Länsstyrelsen Skåne, Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd,
Anders Olshov, initiativtagare tankesmedjan Intelligence Watch, Katarina Skalare, hållbarhetsstrateg
Kraftringen, Helena Thelander, verksamhetsledare
Hållbar Utveckling Skåne.

Årsmöte med speed-dejting
Årets årsmöte hölls den 27 april på Sparbanken Syd
i Ystad inleddes med fika och speed-dejting med
Hållbar Utveckling Skånes verksamheter.
På årsmötesförhandlingarna som följde röstade
stämman för andra gången igenom att ta bort suppelanter ur styrelsen och betrakta alla ledamöter
som ordinarie. Därmed är stadgeändringen genomförd. Argumentet för stadgeförändringen är att styrelsen för Hållbar Utveckling Skåne är en delvis

arbetande styrelse och i det egentliga styrelsearbetet
görs ingen skillnad på ledamot och suppleant.
Under den sista timmen presenterade 2016 års
stipendiater sina projekt. Föreningen delade ut tre
stipendier varav Sparbanken Syd och Region Skåne
varsitt. Stipendiet hade för första gången ett tema:
marin nedskräpning.
Årets stipendiater blev Nermina Jaganjac och
klass 7 på Pilbäcksskolan i Malmö, Kristina Rowett
klass 2–9-klass på grundsärskolan i Simrishamn och
Gertrud Söderdahl och klass 4 på Lerbergsskolan i
Höganäs. Flera elever ur Gertrud Söderdahls klass
hade rest från Höganäs för att presentera sitt arbete
på årsmötet.

Verkstad: Agenda 2030
Den 22 september arrangerade Malmö stad, Hållbar Utveckling Skåne och Klimatsamverkan Skåne
en konferens om Agenda 2030. Konferensen hölls
på Moriskan i Malmö och var fullsatt. Förmiddagen var gemensam med tre olika föredragshållare.
Eftermiddagen var tre parallella spår varav Hållbar
Utveckling var med och ansvarade för två: en workshop om Agenda 2030 där Tomorrow Today var
workshopledare och ett seminarium om divestering.
Divesteringsseminariet arrangerades i samverkan
med Klimatsamverkan Skåne med Dolores Öhman
som moderator.

Remissvar om
divestering av AP-fonderna
Divesteringsseminariet som arrangerades i september ledde till kontakter med engagerade personer
som driver påverkansarbete kring att divestera APfonderna. Föreningen fick på så vis möjlighet att
skriva under ett remissvar till Finansdepartementet
angåene ändrade regler för AP-fonderna tillsammans med Afrikagrupperna, Amnesty International,
Emmaus Stockholm, FairAction, FIAN, Sverige Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Fossil Free
Sverige, Föreningen Ordfront, Greenpeace, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna,
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska
läkare mot kärnvapen, Svenska missionsrådet,
Sveriges Konsumenter, Diakonia, Naturskyddsföreningen, Holma och Kvarnby Folkhögskolor.
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Procura – workshop för
hållbara inköpsprocesser

Innovationsprojekt
vid Malmö Högskola

Procura är ett samarbetsspel som är utvecklat för att
öka medvetenheten om hållbara inköpsprocesser.
Spelet kan spelas i en kommun eller organisation
med deltagare från olika förvaltningar/avdelningar.
Alla bidrar då med sina erfarenheter kring inköp:
miljösamordnare, projektledare, ekonomer, jurister,
kvalitetsutvecklare, fackexperter med flera. Spelet
kan också spelas av studenter eller andra utan egen
erfarenhet kring upphandling för att skapa förståelse för själva processen kring inköp. Procura spelas i små grupper som gemensamt söker lösningarna
på spelets utmaningar. Det finns ingen given “rätt
väg” – spelet är designat för att skapa utrymme för
diskussioner utifrån egna erfarenheter och idéer.
Under året spelades Procura av studenter från SLU.

Under hösten 2017 genomförde Malmö högskola
kursen Innovationsprojekt där företag och organisationer skickar en utmaning som studenterna
arbetar med under 15 veckor. Studenterna kommer
från olika utbildningar och arbetar tillsammans i
team om 4–5 studenter med att identifiera behov
och intressenter utifrån en problemställning. Baserat på denna problemställning formulerar studenterna idéer, koncept, och prototyper.
Föreningen skickade in utmaningen ”Hur ska vi
få näringslivet att arbeta med våra frågor”. Studenterna hittade en nisch och en idé som känns väldigt bra. I korthet handlar det om att coacha
startup-företag i Agenda 2030 och hållbarhet.
Det är en viktig och påverkansbar målgrupp och
där små insatser kan påverka startup-företagets
inriktning och värderingar för lång tid framåt. Föreningen kommer söka pengar för att utveckla idén
under 2018.

Hållbarhetsguide
för Folkets Hus och Parker
Folkets Hus och Parker har fattat ett strategiskt beslut att arbeta mer med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Föreningen fick i uppdrag att ta fram en
hållbarhetsguide som Folkets Hus och Parker kan
använda som checklista vid större arrangemang.

Stipendium
Stipendiet som föreningen årligen delar ut blev
under 2016 skjutet till våren 2017. Tre stipendier
delades ut på temat marin nedskräpning. Föreningen inledde ett samarbete med Teater Sagohuset som firade 30-årsjubileum och genomförde
ett stort havsmiljöprojekt i Folkparken i Lund tillsammans med bland andra Lunds universitet. Arrangemanget Sjätte kontinenten bestod av två
teaterföreställningar Den Sjätte kontinenten av
Daniel Pennac och Fimbulvinter av America Vera
Zavala samt en tvärvetenskaplig utställning om
plaster i haven som tagits fram av forskare och studenter vid Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, näraktörer inom återvinning och miljö och
utställningsarkitekten Matlinah Omiti. Föreningens
stipendiater fanns med i utställningen.
2017 års stipendier har temat Agenda 2030. Stipendiaterna valdes i december och kommer presentera sitt arbete på kommande årsstämma.

Antologi om cirkulär ekonomi
Under året har föreningen skrivit ett bidrag till en
antologi med exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Antologin sammanställs av Carl Dalhammar
och Leonidas Milios på Internationella Miljöinstitutet och skribenter är främst studenter, forskare
och företag.
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Intern och extern kommunikation
Hållbar Utveckling Skånes facebooksida ökade
under året antalet följare. Vi inledde 2017 med 688
följare och avslutade i december med 918 följare.
Facebook-sidan används för att sprida information
om föreningens aktiviteter, men även medlemmars
aktiviteter och annan information med hållbarhetsfokus. På Facebook är det enkelt att interagera,
kommentera och skicka vidare information.
De mest uppmärksammade inläggen under året
var utlysningar av tjänster och stipendieutlysningen.
Under året har kansliet arbetat med att effektiviseras både kommunikation och administration kring
kommunikationen. Det har krävts mer arbetstid från
kansliet än beräknat så alla anställda har inte helt
flyttat in i vårt Office 365. Arbetet med att gå över
till att använda MyNewsdesk som primär kanal för
pressmeddelanden och annan kortare information
har fördröjts. MyNewsdesk används visserligen,
men inte i den utsträckning som vi planerat ännu.
Under hösten av vi Anna Wallin från Lunds universitet som praktikant. Anna gjorde en medlemsundersökning som bestod av en enkätundersökning
och ett antal djupintervjuer med personer ur olika
sektorer i samhället. Målsättningen var att ta reda
på hur föreningen uppfattas av medlemmarna, om
medlemskapet motsvarar förväntningarna etc. Det
var glädjande att se att kansliets och styrelsens uppfattning om föreningen stämmer bra överens med
medlemmarnas.
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RCE SKÅNE

KLIMATSAMVERKAN 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. Under 2017 saknade föreningen
representation i RCE Skåne.

Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare ingår
i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar
konsumtion. Konsumtion är en viktig hållbarhetsfråga och föreningen har arbetat med konsumtion
både på organisations- och individnivå. Området
knyter samman flera hållbarhetsaspekter.
Arbetsgruppen träffas cirka tre gånger per termin och fungerar delvis som omvärldsbevakning
för deltagarna. Arbetsgruppen är också styrgrupp
för projektet Circles som drivits under året. I arbetsgruppen ingår representanter från Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, SLU Alnarp, Lunds
kommun, Lunds universitet, Malmö stad och Hållbar Utveckling Skåne.
Under året arbetsgruppen arbetat med att göra
inspel till den nya klimat- och energistrategin samt
arrangera ett divesteringsseminarium under en
Agenda 2030-konferens i september i Malmö som
Malmö stad tog initiativ till.

Föreningens nätverk

Minnesanteckningar och presentationer från nätverkens träffar ligger på föreningens hemsida.

JORDBRUK, SKOGSBRUK
OCH LANDSKAPSVÅRD

Nätverket har haft tre möten med olika teman.
SLU i Alnarp var värd för första mötet och mötet
var kopplat till SLU Alnarps verksamhet inom landskapsvård. Christine Haaland inledde meden överblick över hela SLU Alnarps verksamhet. Jesper
Persson pratade om miljökompensation. Jörg
Brunet och Per-Ola Hedwall tog upp floraförändringar i Sveriges skogar och bakomliggande
orsaker medans Kristina Blennow pratade om medborgares värderingar och syn på klimatförändringarna. Besöket på SLU avslutades med att Björn
Wiström guidade mötesdeltagarna genom landskapslaboratoriet.
Andra och tredje mötet hölls på Länsstyrelsen
Skåne. Under andra mötet berättade Tuve Lundström från Naturvårdsingenjörerna hur Vinslövssjön restaurerades och Nils Carlsson från
Länsstyrelsen Skåne tåg upp problematiken med invasiva arter. Lukas Österling från Länsstyrelsen
Skåne informerade om arbetet med att återskapa

svämplan och visade vilka kartverktyg som finns att
tillgå via Länsstyrelsens hemsida.
Det tredje mötet hade sjörestaureringar som
tema och var väldigt välbesökt. Syftet med mötet
var att få information om olika åtgärdstyper och
inspirera till nya åtgärdsprojekt i skånska sjöar.
Under mötet berättade Richard Nilsson från Ringsjöns Vattenråd vilka åtgärder som har genomförts
i Ringsjön och vilka resultat som uppnåtts genom
dessa. Håkan Sandsten från Calluna berättade om
arbetet med naturanpassad reglering av sjöar
medan Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt från Klara Vatten presenterade hur de jobbar med reduktionsfiske som åtgärd för övergödda
sjöar. Jonas Johansson från Höjeåns vattenråd pratade om kommande åtgärder i Häckebergasjön,
men nämnde också möjligheter för åtgärder i
Vomb- och Sövdesjön. Andréas Hedrén från Växjö
kommun presenterade vilka olika typer av åtgärder
som har genomförts och kommer att genomföras i
Växsjösjöarna. Helena Annadotter och Johan
Forsblad från Regito gav en överblick över Finjasjöns åtgärdsarbete och tillstånd, och Pål Carlquist
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från fiskevårdsområdesföreningen Ballingslövsjön
och Ottarpasjön avslutade mötet med att uppdatera
hur långt arbetet med höjningen av vattennivåerna
i dessa sjöar hade kommit.
Under årets sista möte informerade Länsstyrelsen Skåne även om att stödformerna LOVA och
LONA kommer att vara tillgängliga för anläggande
av våtmarker.
Kontaktperson: Alice Nicolle, Länsstyrelsen Skåne.

FÖREBYGGANDE AV AVFALL
Nätverket har haft fyra möten under 2017. Första
träffen var på Sysav, med fokus på vad avfallet
innehåller. I juni bjöd Sparbanken Syd in till ett seminarium om cirkulär ekonomi och förebyggande
av avfall, med en bredare inbjudan än bara till nätverket. Höstens första träff hade fokus på forskning
kring förebyggande, med Lunds universitet som
värd. Året avslutades med ett möte i Hållbar Utveckling Skånes nya lokaler. Då fick vi veta mer
bland annat om föreningens arbete för cirkulär ekonomi och om forskning kring beteendepåverkan för
att klättra uppåt i avfallstrappan.
Under året har ett projekt kring förebyggande av
avfall i kommunal verksamhet dragit igång, Översta
steget. Det är fristående från nätverket, men följs
och diskuteras på träffarna.
Nätverkets medlemmar kommer från kommuner,
kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region
Skåne, Avfall Sverige och Lunds universitet. På nätverkets sändlista finns ett 40-tal personer och deltagarantalet vid mötena brukar vara 12–18 personer.
Kontaktperson: Maria Larsson, Marla Miljödialog.

DET GRÖNA KULTURARVET
Nätverket hade under 2017 ett mellanår där ingen
verksamhet bedrevs.

CIRKULÄR EKONOMI/
CRADLENET SYD
Nätverket riktar sig till alla som intresserar sig för
möjligheter och utmaningar med cirkulär ekonomi
i Skåne. Syftet är att skapa en mötesplats och ett
forum där vi utbyter erfarenheter och lär oss nytt
tillsammans över sektorsgränser. Nätverket startades som en del av projektet Circles men kommer
fortsätta att drivas som våra andra nätverk framöver. Nätverket blev under slutet av 2017 en del av
det nationella nätverket för cirkulär ekonomi Cradlenet och blev därför Cradlenet Syd. Därmed finns
Cradlenet i Malmö, Göteborg, Stockholm och
Umeå. Det innebär att vi får en starkare plattform
och mer spridning för våra aktiviteter. 2017 hade
vi ett frukostmöte den 30 maj inom Skåne Innovation Week där Ola Alterå presenterade utredningen
om Cirkulär ekonomi och en nätverksträff den
16 oktober där temat var hur byggindustrin kan bli
cirkulära redan idag samt en diskussion kring
Sebastian Holmströms vinnande bidrag till Sustainergies Cup.
Nätverkets sändlista består av över 350 personer och på träffarna deltar cirka 20–25 personer.
Kontaktperson: Helena Nilsson, Hållbar Utveckling Skåne.

Nätverksträff i nätverket Cirkulär ekonomi/Cradlenet Syd.
6 |

Verksamhetsberättelse 2017. Hållbar Utveckling Skåne

Projektverksamhet
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Projekt med fokus inköp*
KlimatVardag**
Hållbar Frisör***
Äldre Vattenkartor****
RådRum
BISAM
Sektorsövergripande samv.
Cirkulär ekonomi*****
Översta steget
Tobacco Endgame
Minskat avfall – förstudie
* Omfattar MILOU, MILOU mål II och MILOU2, SILABE-GU, Sociala hänsyn i Malmö stads inköpsprocesser, LCC-Forumåret och Cleantech TIPP
** Projektet genomfördes i två omgångar, 2010 och 2012
*** Även förstudien Småföretagare och hållbar utveckling
**** Projektet genomfördes i tre olika faser/projekt
***** Omfattar projektet Cirkulär Ekonomi som finansierades av Klimatsamverka Skåne samt det ettåriga projektet CIRCLES

LCC-FORUMÅRET

H

LCC-livscykelkostnadsberäkningar är kraftfulla
verktyg
för att göra hållbara inköp. Med projektet
*
ville vi uppnå ökade kompetens hos deltagande
kommuner, ett levande offentligt samtal om betydelsen av att upphandla hållbart och ett ökat intresse hos andra kommuner att arbeta med LCC
som en del av upphandling. I LCC-Forumåret deltog sex kommuner som under projektets gång
skulle arbeta med att göra LCC-beräkningar på
upphandlingar.
Projektets två sista träffar hölls under 2017 där
arbetet följdes upp och möjligheter och svårigheter

med LCC diskuterades. Representant från Upphandlingsmyndigheten deltog. Projektet slutredovisades i mitten av 2017. Klimatsamverkan Skånes
arbetsgrupp Hållbar Konsumtion var styrgrupp.

Projekttid: 2016–2017
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Projektpartners: Svedala kommun, Lunds kommun,
Malmö stad, Trelleborgs kommun, Ängelholms
kommune och Helsingborgs stad.
Finansiärer: Klimatsamverkan Skåne

CLEANTECH TIPP
Projektet har innovation och upphandling som
fokus och föreningens roll i detta är att sprida information om de aktiviteter som genomförs till en
bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet. Under året har ett antal inbjudningar, pressmeddelanden och artiklar om Cleantech TIPP och
Offentligt Privat Innovationssamarbete har publicerats i Mynewsdesk, på Facebook och hutskane.se.
I november arrangerade föreningen två seminarium
som syftade till att ge projektdeltagarna fördjupad
kunskap i upphandlingsformen offentligt privat innovationsarbete (OPI). Seminariedagarna var även
öppna för upp andra intresserade som till exempel
upphandlare och miljöstrateger i kommunerna.
Både seminarierna var mycket uppskattade.

Projekttid: Mars 2016–februari 2019
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Projektpartners: Köpenhamns kommun, Frederiksbergs kommun, Høje-Taastrups kommun, Allerøds kommun, Albertslunds kommun, Malmö stad, Helsingborg
stad, Öresundskraft, NSR AB, BOFA, Sysav Utveckling,
Sustainable Business Hub, Dansk SymbioseCenter,
Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Aalborg
Universitet, Lunds Universitet, Processio och Concito.
Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak och
projektpartners
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RÅDRUM
RådRum ger människor som är nya i Sverige och
verksamheten råd och hjälp för att finna sig tillrätta
i det svenska samhället.
Rådgivningen ges av frivilliga som gått en utbildning speciellt framtagen för RådRum. Utbildningarna sker i studiecirkelform och omfattar fem
träffar, motsvarande cirka 15 studietimmar.
Utbildningen innehåller många praktiska övningar
som stärker rådgivaren i sin roll att bemöta olika
individer i deras situation. Utbildningen genomsyras av alla människors lika rätt och värde.
Rådgivarna rekryteras till hälften bland nyanlända och deltagare i projektet får bland annat
språkträning samtidigt som de ger stöd till besökarna genom rådgivning. Den utbildning och erfarenhet frivilligrådgivarna får har även visat sig vara
meriterande på arbetsmarknaden.

Beviljade ansökningar
Projektet med finansiering från Asyl-, Migrationsoch Integrationsfonden (AMIF) har nått halvvägs
och fortlöper fram till juni 2019. Under våren 2017
beviljades en ansökan om ytterligare ett år av satsningen kring det lokala resurscentret som drivs på
Rosengårds Folkets Hus sedan 2016. Stödet handläggs av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) och är en treårig satsning
men med ettåriga projekt. Under pågående projekt
är Rosengårds Folkets Hus med som samarbetspart
i projektet.
Under året beviljades även två ansökningar av
Länsstyrelsens utvecklingsmedel §37a. De ansökningarna finansierar främst samordnartjänster och
möjlliggör fortsatt verksamhet i Bromölla där kommunen var med och gav stöd under perioden oktober 2016–oktober 2017. Den andra ansökan

Invigning RådRum i Eslöv.
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möjliggör en ny etablering av
RådRum i Knivsta och blir en del
av RådRum i Stockholmsregionen. Under året har också samarbetet med FINSAM MittSkåne
fortsatt och förlängts ett år till.
I Lund har en IOP-överenskommelse tecknats mellan kommunen
och de idéburna organisationerna
inom RådRum, IM Individuell
Människohjälp, Sensus och Hållbar Utveckling Skåne. Det ger
möjlighet att fortsätta driva RådRum i Lund, Eslöv,
Hörby och Höör.

Nya RådRum öppnas
Under 2017 öppnades RådRum i Hörby, Eslöv och
Höör. RådRum finns sedan tidigare i Kristianstad,
Simrishamn, Lund, Bromölla, på tre platser
i Malmö samt i Sollentuna och på Södermalm i
Stockholm.

Många besökare – stort behov
Fler och fler besökare hittar till RådRum. Under
2017 har RådRum haft 4079 besök varav 1450 var
kvinnor (35%) och omkring 3830 (94%) besökare
ur målgruppen nyanlända med ursprung utanför
Europa. När det gäller könsfördelning ser vi en positiv utveckling på de flesta platser, där det blir en
mer jämnfördelning kring vem som besöker RådRum. Under perioden oktober–december 2017 var
andelen kvinnliga besökare 42%.
Vi får i verksamheten varje vecka en bekräftelse
på att RådRum möter det behov som finns av en
plats dit man kan komma med olika typer av frågor
och få hjälp och stöd att hitta vägar framåt.
RådRum fick under hösten Lunds kommuns Integrationspris för insatserna under året. En fin och
rolig utmärkelse som gladde alla frivilliga som varit
engagerade under året. Det innebar också 20 000 kr
i prispengar vilket stärker verksamheten ytterligare.
Partners i verksamheten är Hållbar Utveckling
Skåne, IM Individuell Människohjälp, Sensus,
Malmö stad, Region Skåne.
Projekttid: mars 2013 och fortlöpande
Projektledare: magnus.strand@hutskane.se
Projektpartners: Malmö stad, Studieförbundet Sensus,
Region Skåne, IM Individuell Människohjälp
Finansiärer: AMIF, MUCF, FINSAM, Europeiska Integrationsfonden, Hållbar Utveckling Skåne och övriga
projektpartners, Innovationsplattform Malmö Sydost,
Bromölla kommun och Sparbanken Syd.
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BISAM
BISAM avslutades i september med en veckas olika
arrangemang på Studiefrämjandet i Malmö. Hållbar Utveckling Skåne ansvarade för att arrangera ett
seminarium om urbana pollinatörer: bin och humlor i staden. Till seminariet hade vi bjudit in Anna
Kaczorowska från Chalmers som presenterade
forskningsprojektet Bee Connect. Det lokala arbetet representerandes av Lasse Flygare, projektledare
för BISAM samt Annika Kruuse, Miljöförvaltningen
och Jonatan Malmberg från Scandinavian Green
Roof som berättade vad som görs i Malmö för
de vilda pollinatörerna. Birgitta Andersson från
Ängdala Gård berättade hur det är att driva professionell biodling och Johanna Yourstone från Lunds

universitet berättade om olika humlearter, pollinering och plantering.
Under året satte föreningen Miljöverkstaden i
Helsingborg i kontakt med projektet och detta resulterar förhoppningsvis i ett uppstartat BISAM
även i Helsingborg.

Projekttid: 2014–2017
Projektledare: Lasse Flygare, Hidde Iyo Dhaqan
Projektpartners: Hidde Iyo Dhaqan, Hållbar Utveckling
Skåne, Studiefrämjandet, ABF, Region Skåne,
Coompanion Skåne.
Finansiär: Allmänna Arvsfonden

CIRCLES
Under året har föreningen i samverkan med Klimatsamverkan Skåne och företaget Ecophon arbetat
med förstudien Circles. Vårens fokus var att stötta
Ecophon i att ta fram en handlingsplan för att arbeta med cirkulär ekonomi. Skyltföretaget Accus
som under våren också drev ett Vinnova-finansierat
projekt kring cirkulär ekonomi bjöds in för att delta
i arbetet. Intresset kring cirkulär ekonomi och projektets aktiviteter har varit stort. Inom projektet har
två konferenser genomförts, båda har lockat många
besökare. Fyra workshops riktade till skånska företag har genomförts samt två större föreläsningar om
cirkulär ekonomi, en på Skånes regionala forum och
en på Lunds kommuns inspirationsdagar.
Projektet har bidragit med att höja kunskapen
kring cirkulär ekonomi i Skåne, skapa en plattform
för fortsatt erfarenhetsutbyte och till att företaget

Ecophon påbörjat ett konkret arbete för att bli ett
mer cirkulärt företag. Den 6 december 2017 anordnades slutkonferens i projektet i form av en
halvdagskonferens på temat affärsmöjligheter i en
cirkulär ekonomi. På konferensen deltog 90 personer från kommuner, företag, myndigheter, organisationer, föreningar och akademin som lyssnade till
Inregos grundare Henrik Nilsson, Carl Zide från
Loop Rocks, Rasmus Ekberg från Ecophon och
Emma Öhrvall och Jonathan Mattebo Persson från
Kollaborativ Ekonomi Göteborg.

Projekttid: 2017
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Projektpartners: Ecophon, Klimatsamverkan Skåne.
Finansiärer: Vinnova och projektpartners

ÖVERSTA STEGET
Projektets syfte är att minska avfallsmängderna i
offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med
att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade
pengar, i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster.
Eslövs, Lomma, Lunds och Svedala kommun deltar i projektet. Lomma kommun fokuserar på ITavfall medan övriga jobbar med matsvinn på en
skola, ett äldreboende och en förskola.
Verksamheterna som deltar i Översta steget har
kommit igång med arbetet att förebygga avfall. De
har diskuterat vilka åtgärder som skulle kunna vara
med i en handlingsplan och även beslutat hur de ska
mäta och följa upp arbetet. De har haft workshopar
om hur flödet av material, händelser och information ser ut i verksamheten, varför det uppstår avfall

och vad man kan göra för att minska avfallet.
Lomma kommuns IT-avdelning och äldreboendet Linegården i Lund har tagit fram handlingsplaner och
de andra är på gång med det. Under 2018 är fokus
på att genomföra åtgärder och följa upp hur det går.
Projektet har en budget på 472.000 kronor varav
Region Skånes Miljövårdsfond står för 236.000 kr,
deltagande kommuner för 138.000 och Länsstyrelsen och Hållbar Utveckling Skåne för 98.000 kr.

Projekttid: 2017–2018
Projektledare: Maria Larsson, Marla Miljödialog
Projektpartners: Deltagande kommuner och Region
Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
Finansiärer: Region Skånes miljövårdsfond och
deltagande kommuner.
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TOBACCO ENDGAME
Mellan september 2017 och januari 2018 drevs projektet Tobacco Endgame på uppdrag av Region
Skåne. Projektets mål var att ge nyanlända tillgång
till rökavvänjningsinformation.
Samarbete har framförallt skett med RådRum,
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne samt kommuner
i Skåne. 13 personer ur målgruppen har intervjuats
om tobak och rökvanor. Intervjupersonerna har hittats via verksamheten RådRum.
Med utgångspunkt i scanningen producerades en
folder med olika argument för att sluta röka. Foldern finns i två versioner för målgrupperna nyanlända vuxna och nyanlända ungdomar. I foldern
finns tobaksinformation på svenska, engelska, tigrinja, somaliska, arabiska och dari.
Foldern ska ge tankar om hur ett tobaksfritt liv
skulle kunna vara till fördel för individen, men även
hur samhället påverkas socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Att lyfta in några argument med andra
hållbarhetsperspektiv var ett sätt att försöka intressera människor som motiveras av andra faktorer än
sin egen hälsa. Oavsett vilket argument som påverkar en person så är den långsiktiga vinsten vid rökstopp bättre hälsostatus.
För att sprida informationen anställdes sex personer som också är engagerade som frivilliga inom

RådRum. Tobaksrådgivarna talade följande språk:
svenska, engelska, dari och arabiska. De har med
foldern samt annat material som arbetsredskap varit
ute och informerat om tobak ur samtliga hållbarhetsperspektiv. De har arbetat med dialog (motiverande samtal) kring tobaksfrågan. Syftet med
dialogen har varit att väcka tanken hos mottagaren
varför hen röker och vad hen behöver för att
minska/sluta med sitt tobaksbruk.
Tobaksrådgivarna förbereddes genom en endagsutbildning där hälsokommunikation, motiverande
samtal, tobak ur ett hållbarhetsperspektiv och praktiska övningar ingick.
12.875 foldrar har distribuerats och 70 rådgivningstillfällen genomförts bland annat på SFI i Sjöbo,
Ystad och Kristianstad, gymnasieskolor i Trelleborg, Medborgarskolan Simrishamn, Folkhögskolan
i Tomelilla, Humanus i Ystad, Folkets hus Rosengård, språkcaféer hos Röda korset och Wesleykyrkan,
Glokala Folkhögskolan, Urbana hembygdsgården i
Kristianstad och olika HVB-hem. Cirka 700 personer har deltagit vid rådgivningstillfällena.
Projekttid: september 2017–januari 2018
Projektledare: Sylvia Löfberg, Hållbar Utveckling Skåne
Finansiär: Region Skåne

MINSKAT AVFALL VID NYBYGGNATION
Minskat avfall vid nyproduktion startades i september 2017 med målet att ta fram en prototyp till
ett upphandlingsverktyg som kan användas vid offentlig upphandling för att få ner mängden avfall.
Under projektet undersöktes vad som är viktigt för
ett dynamiskt, ändamålsenligt och uppföljningsbart verktyg. Fem workshops med en bred expertgrupp där representanter från akademin,
näringslivet och offentliga myndigheter genomfördes. Den sektorsövergripande representationen i
gruppen gav samlat väldigt olika infallsvinklar och
stor kunskap om vad som fungerar för byggbranschen. Stort fokus har lagts på att försöka få ihop
den ekonomiska och ekologiska hållbarheten och
inte ta fram krav som är kontraproduktiva och driver upp kostnaderna för administration.
Projektledningen hade stöd av en extern processledare mellan workshoptillfällena. Vid projektets slut
skickades en enkät ut för att se hur projektet uppfattades. Resultatet av enkäten sammanställs under
våren 2018. Projektets slutrapport skrivs av en
arbetsgrupp bestående av två forskare från Lunds
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Universitet samt Trelleborg kommuns hållbarhetschef
och projektledningen på Hållbar Utveckling Skåne.
Slutrapporten är en vägvisare för vad som bör fokuseras på framöver och som till exempelvis Upphandlingsmyndigheten kan inkludera i sitt arbete
och en gedigen grund för ett genomförandeprojekt.
Projekttid: september 2017–februari 2018
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Deltagare/expertgrupp: Helcio De Lima (Sysav),
Johanna Alkan Olsson (Lunds Universitet), Stefan Olander (Lunds Universitet), Jouri Kanters (Lunds Universitet),
Lina Wedin Hansson (Trelleborgs kommun), Daniel Rosen
(Trelleborgs kommun), Johan Sandberg (Cefur, Ronneby
kommun), Carl Enqvist (Skanska), Martin Sjöström (Svedala bygg), Maria Ahlm (IVL), Staffan Fredlund (Wihlborgs
fastigheter), Kristina Fägerskiöld (Helsingborgs stad),
Pernilla Löfås (NCC) och Annika Hansson (NCC).
Referensgrupp: Joakim Thorneus (Upphandlingsmyndigheten), Camilla Liljekow (Bengt Dahlgrens konsultbyrå) och Birgitta Aava Olsson (Trafikverket)
Finansiärer: Re:Source och projektpartners
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Föreningens ekonomi
Siffror inom parentes avser 2016 års resultat.

Kostnader

Årets resultat

Föreningens kostnader uppgår totalt till 1 245 420
(1 030 980) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader 55 (61)%.

Föreningens verksamhet har gett ett överskott
på 54 968 (–27 112) kronor. Föreningens soliditet
(andel eget kapital) uppgår till 39,2 (39,8)%.

Intäkter
Föreningens intäkter uppgår till 1 300 388
(1 002 993) kronor varav ett föreningsbidrag från
Region Skåne på 125 000 (125.000) kronor.
449 093 (312 274) kronor utgör av kansliet debiterad tid i föreningens projekt.

RESULTATRÄKNING
Not
INTÄKTER
Medlemsavgifter

Projektverksamheten
Projektverksamheten särredovisas i bokföringen.
När kansliet debiterar tid i projekten ger detta verksamhetsintäkter till föreningen.
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
användas för att täcka underskott i andra projekt.

BALANSRÄKNING

170101
–171231

160101
–161231

333 800

300 600

Anläggningstillgångar

TILLGÅNGAR

1

125 000

125 000

Inventarier

Debiterad tid i projekt

2

519 325

312 274

Övriga intäkter

3

52 930

2 564

Summa
anläggningstillgångar

Föreningsbidrag

Debiterad projektkostn. 4
Summa intäkter

269 333

262 555

1 300 388

1 002 993

Personalkostnader
5

Lokalkostnader

–685 647

–633 183

–71 079

–8 198

–153 002

–140 927

Redovisningstjänster

6

–142 093

–105 229

Telefoni, IT

7

–58 481

–18 285

–62 902

–25 442

Medfinansiering projekt
Övriga
föreningskostnader

8

Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

–72 216

–99 716

–1 245 420 –1 030 980
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Resultat efter
finansiella poster
Skatt
ÅRETS NETTORESULTAT

56 104

–27 987

–2 292

–2 570

53 812

–30 557

1 156

3 445

54 968

–27 112

0

0

54 968

–27 112

171231

161231

32 083

0

32 083

0

94 500

152 375

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar

KOSTNADER
Medlemsaktiviteter

Not

Interimsfordringar

–110 307

699

7 457

28 843

2 809 911

2 542 803

2 801 560

2 724 720
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Likvida medel
Summa
omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2 833 644

2 724 720

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Ingående eget kapital

1 056 138

Årets resultat

1 085 252

54 969

–27 112

1 111 106

1 058 140

752 064

229 233

Leverantörsskulder

213 609

114 383

Skatteskulder och moms

176 539

279 477

Övriga kortfristiga skulder

580 325

1 043 487

1 722 537

1 666 580

2 833 644

2 724 720

Summa eget kapital
SKULDER

Kortfristiga skulder
Interimsskulder

Summa skulder

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL
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NOTER
Not 1 Föreningsbidrag
Region Skånes föreningsbidrag blev 125 000 kr för 2017.
Not 2 Debiterad tid i projekt
Avser verksamhetsledarens debiterade tid i föreningens
projektverksamhet.
Not 3 Övriga intäkter
Bidrag till stipendier från
Region Skåne, Sparbanken Syd, SYSAV
15 000
Ersättning kostnader NÄTVERKET*
62 408
*NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne har betalar 10%
av Kristina Hambitzers arbetstid samt hälften av lokalomkostnader i form av bredband och kaffe etc.
Not 4 Debiterad projektkostnad
Intäkt för kontorsrum och andra kringkostnader från vår
projektverksamhet.
Not 5 Medlemsaktiviteter
Konferensen om Agenda 2030 och divestering var mest
kostsamt under året, men föreningen fick ett bidrag från
Region Skåne / Klimatsamverkan Skåne för att genomföra den så det reella beloppet är lägre – runt 15.000 kr.

Not 6 Redovisningstjänster
Kostnaden för redovisningtjänster har ökat i samband
med att vi blivit fler anställda.
Not 7 Telefon och IT
Den höga kostnaden beror bland annat på att vi under
året haft Lunicore studentkonsulter som hjälpt till att
implementera ett nytt e-postsystem.
Not 8 Övriga föreningskostnader
I posten övriga föreningskostnader ingår bland annat
förbrukningsmaterial, trycksaker, porto, försäkringar, tidskrifter och facklitteratur.
Not 9 Finansiella poster
Intäkter från föreningens räntekonto.
Not 10 Interimsposter
Interimsposterna avser fordringar respektive skulder
gentemot pågående projekt.

Susanna Winblad

Per-Ola Ormes

ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Per-Uno Alm

Anna Bruun Månsson

Susanne Dahlberg

Anna Ekberg

Linnea Folkesson

Peter Groth

Annika Hansson

Therese Jephson

Hugo Malm

Lotte Melin

Rustan Nilsson

Christel Strömsholm Trulsson

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 2017.
Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan
för år 2017, 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 7 mars 2018

Patrik Henriksson

Simon Jørning-Webrant

M A L M Ö S TA D

S TA F FA N S T O R P S K O M M U N
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Ledebursgatan 5
211 55 Malmö
info@hutskane.se
hutskane.se
facebook.com/HUTSkane
facebook.com/radrumskane

Omslagsbild: En bild från den soliga invigningen av RådRum i stationsbyggnaden i Eslöv den 9 maj 2017.
På bilden syns några av de frivilliga rådgivare som gått utbildning och är spända på att komma igång med rådgivningen.
Foto: Kaj Svensson, Hållbar Utveckling Skåne

