VERKSAMHETSPLAN

Låt oss fira 2018 tillsammans!
2018 fyller vår förening tjugo år. Tjugo år av strategiskt och praktiskt arbete i samverkan med er och andra
samhällsaktörer för att bidra till en hållbar utveckling i Skåne. Med blicken på det globala och fötterna
i det lokala har medlemsorganisationer, styrelse och kansli tillsammans ökat medvetenheten om vad ett
hållbart samhälle för alla innebär och vad vi måste göra för att nå dit.

20 år: från Agenda 21 till Agenda 2030
Under 2018 vill vi tillsammans med er arrangera aktiviteter med de globala hållbarhetsmålen som tema.
Det känns naturligt med tanke på våra rötter i Agenda 21 och som ett viktigt avstamp för kommande
arbete mot de nya målen. Vi vill arrangera gemensamma frukostmöten, debatter, seminarier, studiebesök, rundabordssamtal, exkursioner, konferenser, webinarier, workshops eller något helt annat!
Vi välkomnar era initiativ! Nedan finns en sammanställning av aktiviteter som vi och andra arrangerar
under 2018. Sammanställningen kommer att utvecklas och fyllas på. Den kommer finnas på hemsidan
www.hutskane.se.
Aktiviteter som föreningen arrangerar eller deltar i.
Hjälp till att fylla på listan! Kontakta kansliet med dina idéer och förslag!
29 jan
6 feb
7 feb
1 mars
3 april
5–6 april
27 april
17 april
20 april
23–27 april
27 april

Nätverket Cirkulär ekonomi om cirkulär design
Nätverket Jordbruk, skogsbruk och landskapsvårdhar möte om fosfor
Nätverket Cirkulär ekonomi: Circular Mapping
workshop
Nätverket Förebyggande av avfall har möte
på IKEA
Matsvinnsfrukost med näringslivet hos
landshövdingen
Innocarnival
Nätverket Cirkulär ekonomi har frukostmöte
om mikroplast
Nätverket Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård
SYSAV-dagen
Hållbarhetsveckan i Lund
Nätverket Cirkulär ekonomi har frukostmöte om
cirkulära affärsmodeller

27 april
27 april

Hållbar Utveckling Skånes årsmöte
Hållbar Utveckling Skåne 20 år: från Agenda 21
till Agenda 2030
16 maj
Matsvinnsfrukost med offentlig sektor hos
landshövdingen
21–25 maj
Nordic Clean Energy week
23 maj
Nätverket Förebyggande av avfall har möte i Eslöv
28 maj–1 juni Skåne Innovation Week
1–3 juni
Matsvinnsfestivalen i Malmö
7 juni
Politikermöte om matsvinn i Malmö
26 septr
Nätverket Förebyggande av avfall har möte
16 okt
Nätverket Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård
19–20 okt
Art, Ecology & Science filmfestival i Sjöbo
9–10 nov
Agenda 2030-konferens
29 nov
Nätverket Förebyggande av avfall har möte

Nätverk

Våra tre nätverk arbetar
mot dessa mål

Projekt

Detta är målen våra
projekt arbetar mot

I år börjar Hållbar Utveckling Skåne kartlägga verksamheten mot Agenda 2030-målen. Illustrationen visar vilka mål projekt
och nätverkar arbetar mot i år. I följande Agenda 2030-mål finns föreningens grundvärderingar som vi vill ska genomsyra vår
verksamhet: 4 – lärande om hållbar utveckling, 5 – jämställd representation i våra aktiviteter, 8 – intern arbetsmiljö, men även
att arbeta för att bryta kopplingen mellan tillväxt och miljöförstöring, 10 – minskade klyftor i samhället, 16 – inkludering och
17 – sektorsövergripande samverkan. Vi kommer på sikt fördjupa kartläggningen till delmålsnivå.

Detta är Hållbar Utveckling Skåne
77 medlemsorganisationer
Styrelsen
Kansliet
Nätverk

• Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård
• Gröna kulturarvet
• Förebyggande av avfall
• Cirkulär ekonomi / Cradlenet Syd

Projektverksamhet

• Accus Framtidens Skyltar
• Cleantech TIPP
• Översta steget
• RådRum
• Det goda livet

Övrig verksamhet

• Möten och seminarier
• Klimatsamverkan Skåne: Hållbar konsumtion
• Upphandlingsspelet PROCURA
• Lärande för hållbar utveckling: Stipendium,
RCE Skåne, utbildningsmaterial
• Omvärldsbevakning

Föreningen är ytterst medlemsstyrd med en styrelse vald på årsmötet. Kansliet har till uppgift att kommunicera ut verksamheten 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 samlas allt som inte är specifikt nätverk eller projekt.

NÄTVERK
Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård

Cirkulär ekonomi / Cradlenet Syd

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: gosta.regnell@lansstyrelsen.se

Föreningens nätverk Cirkulär ekonomi har blivit ett lokalt
nätverk inom Cradlenet – Cradlenet Syd. Vår sändlista har
över 350 namn och det är många som aktiva och vill delta
på nätverkets träffar och även engagera sig i planeringen.
Nätverket kommer att ha minst två träffar per termin och
det finns också planer på att göra studieresor, workshops
och annat. Kontaktperson: helena.nilsson@hutskane.se

Förebyggande av avfall
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 och dela
kunskap om det gröna kulturarvet. Nätverket är vilande i
början av 2018 då sammankallande saknas.

som fokus och föreningens roll i detta är att sprida information om aktiviteter som genomförs till en bredare grupp
än de parter som är aktiva i projektet. Kontaktperson:
kaj.svensson@hutskane.se

PROJEKTVERKSAMHET
Accus Framtidens skyltar
Skyltföretaget Accus har ett Vinnova-projekt om cirkulära skyltar som kommer pågå under två år. Projektledning sker från Hållbar Utveckling Skåne. Projektledare:
helena.nilsson@hutskane.se

Det goda livet
Sparbanken Syd och Region Skånes Miljövårdsfond har
finansierat en pilotstudie på det beteendepåverkande projektet Det goda livet, där fokus är förändring hos individen
mot långsiktig hälsa, bättre ekonomi och ett holistiskt hållbarhetstänk. Till hösten 2018 planerar vi att söka medel
från Vinnova för ett genomförandeprojekt som ska bygga
på erfarenheterna från piloten. Projektledare: helena.
nilsson@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
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RådRum

heten och fokus sätts på hur verksamheten ska se ut efter
juni 2019 då finansieringen från AMIF upphör.
Projektledare: magnus.strand@hutskane.se

RådRum är en kunskapsallians för integration! Ibland behövs bara att någon lyssnar, ibland mer konkreta förslag
för att kunna ta sig vidare i vardagslivet. RådRum är ett
utvecklingssamarbete där Hållbar Utveckling Skåne är
projektägare och Malmö Stad, Sensus, IM Individuell
Människohjälp och Region Skåne är samarbetspartners.
Projektet finansieras av verksamhetens partners och AMIF
(Arbete-, Migrations- och Integrationsfonden), MUCF
(Myndigheten för Ungdom och Civilsamhälle), FINSAMförbunden FINSAM Lund och MittSkåne samt Bromölla
kommun. Under året fortsätter utvecklingen av verksam2013

2014

Översta steget
Projektet Översta steget avslutas i slutet av 2018. I projektet arbetar fyra skånska kommuner 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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Accus Vinnova
Cleantech TIPP
Det goda livet
RådRum
Översta steget
Projektverksamheten vid årets start. Utökad finansiering, beviljade projektansökningar, tidsförskjutningar i pågående projekt och liknande
kan påverka årets arbete.

ÖVRIG VERKSAMHET
ERUF-ansökan

Sustainable Startup

Tillsammans med IUC Syd skriver föreningen en ERUFansökan med fokus på cirkulär upphandling och delandeekonomi. Cirkulär ekonomi har väckt många kommuners
intresse de senaste åren, men hittills har ingen kommun i
Skåne börjat arbeta med frågan på allvar. Projektet Cirkulära Skåne ska ge kommunerna stöd i att förverkliga mål
kring cirkulär ekonomi som det kan vara svårt att uppnå
på egen hand. Målet med projektet är att underlätta samverkan mellan kommuner och även med näringsliv för att
dra nytta av varandras erfarenheter är ett effektivt sätt att
arbeta för en cirkulär ekonomi. Ansökan skickas in i juni.

Sustainable Startup är en idé som utvecklats av fem studenter på Malmö Universitet. Sustainable Startup handlar
om att coacha startup-företag i bygga in hållbarhet med
fokus på Agenda 2030 i affärsverksamheten redan från
början. Idén har potential och föreningen kommer söka
samarbeten och finansiering för att försöka genomföra en
pilot under året.

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.

Hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion är ett prioriterat område som omfattar både privat och offentlig konsumtion. 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.

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.

Upphandlingsspelet PROCURA

Omvärldsbevakning

Upphandlingsspelet marknadsförs under året för att öka
antalet spelningar. Kontakt oss om du vill veta mer, eller
boka en workshop!

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

Stipendium
Även hösten 2018 kommer stipendier för lärande för hållbar utveckling att delas ut. Hur många avgörs av vilka
medlemsorganisationer som vill bidra med medel.
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MEDLEMMAR,
STYRELSE OCH KANSLI

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 har 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.

Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för
verksamheten. Antalet anställda under 2018 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.

Kommunikation
Föreningen kommer under året utveckla sin kommunikation via pressmeddelandetjänsten MyNewsdesk. En översyn av hemsidan kommer också att göras. 2017 avslutades
med 918 följare på facebook, en ökning under året med
strax över 30%. Vi nådde alltså nästan vårt fyrsiffriga mål
och sätter årets mål till 1 200 följare.

Hållbar Utveckling Skånes verksamhets koppling till det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2016–2020
Kompetenscentrum för Hållbara inköp (huvudaktör): Upphandlingsspelet PROCURA, ingår i Region Skånes strategiska råd för hållbar
upphandling.
Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling (medaktör): Se ovanstående
Stimulera cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning (medaktör): Driver nätverket Cirkulär Ekonomi / Cradlenet Syd
Hållbara konsumtionsmönster för öka livskvalitet (huvudaktör): Involverad i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar Konsumtion.
Pilotstudien Det goda livet startar 2018.
Förebyggande av avfall (medaktör): Nätverket Förebyggande av avfall, projektet Översta steget
Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan (medaktör): Arrangerar matsvinnsaktiviteter tillsammans med andra regionala aktörer till våren.
Undervisning för hållbar utveckling (medaktör): Del av styrgruppen för RCE Skåne, Stipendium för lärande,
planerat arbete kring utbildningsmaterial för yrkesinriktade gymnasieutbildningar

BUDGET FÖRENINGSVERKSAMHETEN 2018
Intäkter
Medlemsavgifter
Föreningsbidrag
Debiterad tid i projekt*
Övriga intäkter
Debiterad projektkostnad**
Summa intäkter

Budget 2018
325 000
125 000
1 229 000
15 000
276 000
1 970 000

Utfall 2017
333 800
125 000
519 325
52 930
269 333
1 300 388

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

Utfall 2015
282 360
140 000
264 754
15 536
82 833
785 483

Utfall 2014
276 480
160 000
545 750
14 230
43 400
1 039 880

Kostnader
Personalkostnader*
Medlemsaktiviteter
Lokalkostnader
Redovisningstjänster
Telefoni, IT***
Medfinansiering projekt****
Övriga föreningskostnader
Summa kostnader

–1 618 000
–90 000
–126 000
–160 000
–71 000
–70 000
–39 000
–2 174 000

–685 647
–71 079
–153 002
–142 093
–58 481
–62 902
–72 216
–1 245 420

–633 183
–8 198
–140 927
–105 229
–18 285
–22 442
–99 716
–1 030 980

–598 206
–24 900
–53 987
–76 524
–27 084
–19 706
–75 661
–876 068

–627 971
–15 385
–83 490
–70 097
–6 146
–115 800
–34 466
–953 365

Resultat före avskrivningar

–204 000

56 104

–27 987

–90 585

86 495

–2 000
3 000
0

–2 292
1 156
0

–2 570
3 445
0

–2 587
11 146
0

–2 549
24 371
0

–203 000

54 968

–27 112

–82 026

108 317

Avskrivningar
Finansiella poster
Skatt
BERÄKNAT RESULTAT

* Beloppet skiljer sig i budget 2018 från tidigare år på grund av nya redovisningsmetoder. I detta belopp ingår verksamhetsledare,
övrig kanslipersonal samt tillsvidareanställd projektledare. Tidigare år har endast verksamhetsledarens timmar redovisats via föreningen.
** OH-kostnader som täcks via projekten: kontorsrum, mobiltelefon, internet etc.
*** I beloppet ingår abonnemang på Mynewsdesk, personalens mobiltelefoner, bredband och
en konsult för backuplösningar. Beloppet för mobiltelefon har ökat då vi har varit fler anställda
under 2017 och har abonnemangen bundna till en viss utsatt tid.
****Medfinansiering i projektet RådRum.

info@hutskane.se

hutskane.se

radrumsverige.se

Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö
facebook.com/HUTSkane facebook.com/radrumsverige

