VERKSAMHETSPLAN 2019
Flera ansökningar blev beviljade under 2018 och detta år är späckat med projektverksamhet.
Kansliet har utökat personalstyrkan och har nu även en ekonom på plats. Vid halvårsskiftet
gör vi avslut i föreningens största projekt hittills – RådRum – och tittar under året på nya projekt
inom samma område.

D E T HÄ R ÄR H ÅL LB A R U TVE CKL IN G SKÅ NE
Hållbar Utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden
ideell förening som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår
gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen
i samhället här i Skåne. Vi verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för våra medlemmar
och andra intresserade. Tyngden och drivkraften bakom
Hållbar Utveckling Skåne bygger på våra medlemmars
engagemang.
Föreningen är ytterst medlemsstyrd med en styrelse vald på
årsmötet. Kansliet har till uppgift att genomföra och kommunicera ut verksamheten och ta riktning framåt. Nätverken
har olika inriktning och intresseområden. Projektverksamheten är den del av verksamheten som är helt eller
delvis
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externt finansierad. Under rubriken Övrig verksamhet
samlas allt som inte är specifikt nätverk eller projekt.

Hållbar Utveckling Skåne kartlägger
verksamheten mot Agenda 2030-målen
Illustrationen nedan visar vår organisation och vilka mål
föreningen arbetar mot under året. 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.

Nätverk

Våra tre nätverk arbetar
mot dessa mål

Projekt

Detta är målen våra
projekt arbetar mot

NÄTVERK

PROJEKTVERKSAMHET

Cirkulär ekonomi / Cradlenet Syd

Accus Framtidens skyltar

Nätverket är en plattform och mötesplats för alla som är
intresserade av cirkulär ekonomi och kommer ha minst två
träffar per termin. Under april anordnas ett första frukostseminarium tillsammans med Malmö stad på temat cirkulär ekonomi och inredning. Vad vill nätverkets medlemmar
fokusera på och utforska mer? Vill du påverka innehåll
och format på aktiviteterna? Kontakta: magnus.strand@
hutskane.se

Skyltföretaget Accus driver ett Vinnova-projekt om cirkulära skyltar som avslutas under året. Projektledning sker
från Hållbar Utveckling Skåne. Projektledare: helena.nilsson @hutskane.se

Cirkulära Skåne
Under 2019–2021 driver föreningen och IUC Syd projektet
Cirkulära Skåne. Målet är att hjälpa fler kommuner att
komma igång med cirkulära upphandlingar och utöka den
verksamheten efter hand. I projektet kommer personal och
politiker i kommunerna erbjudas utbildning inom cirkulär
ekonomi och metoder för innovationsupphandling och
utveckling av modeller för delning av resurser mellan kommuner arbetas fram. Projektet kommer även stötta företag
som är intresserade av att utveckla cirkulära tjänster och
produkter som möter kommunernas behov. Deltagare
i projektet är Länsstyrelsen och kommunerna Malmö,
Helsingborg, Ystad, Trelleborg, Höör och Eslöv. Finansiärer är ERUF och Region Skåne samt projektpartners.
Projektledare: 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. Årets träffar blir den
28 februari, 2 maj, 3 september och 20 november. Under
året kommer eventuell samverkan ske mellan nätverket
och föreningens projekt Rädda Maten.
Kontaktperson: maria.larsson@miljodialog.se

Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård
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. Årets
träffar blir 5 mars, 21 maj, 10 september och 19 november.
Kontaktperson: alice.nicolle@lansstyrelsen.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 information om aktiviteter som genomförs till en bredare grupp
än de parter som är aktiva i projektet och sprida kunskap
om upphandlingsmodellen OPI (offentligt Privat Innovationssamarbete) som används i Danmark, men i ganska
liten utsträckning i Sverige. Projektet avslutas i juni 2019.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

Det gröna kulturarvet
Nätverket vänder sig till alla som arbetar med grönska
med historisk anknytning i någon form. Nätverket saknade sammankallande under 2018, men ambitionen är att
starta upp nätverket på nytt i någon form under året.

Det goda livet

STYRELSE OCH KANSLI

Det goda livet avslutas i februari med att familjerna har
avslutnings-/uppföljningsmöten med coacher och projektledare. En plan för hur de ska fortsätta arbeta och hålla
kvar sina beteendeförändringar i framtiden arbetas fram
gemensamt. Familjernas livskvalitet och klimatavtryck
mäts för att se om det är någon kvantitativ skillnad från
uppstarten av projektet. Ett avslutande Öppet hus i
Ludvigsborg genomförs den 24 februari. Projektet kommer presenteras under Hållbarhetsveckan i början av april
och på Naturskyddsföreningens rikskonferens i maj. Sparbanken Syd och Region Skånes Miljövårdsfond är finansiärer. Projektledare: lisa.necksten@hutskane.se

Styrelsemöten
Styrelsen har sju möten under året, inkluderat konstituerande styrelsemöte. Vill ni att vi ska hålla ett styrelsemöte
hos er, så kan vi diskutera era behov och er verksamhet lite
mer ingående? Välkomna att höra av er till helena.thelander@hutskane.se.

Kansli
Antalet anställda under 2019 kommer vara 8–10 personer
med olika arbetsuppgifter: verksamhetsledare, projektledare, ekonom, grafisk formgivare och kommunikatör.
Det flesta på kansliet arbetar inte heltid.

Geografiskt beställarnätverk för
Innovationsupphandling i Skåne

Kommunikation

Under 2019 arbetar Sustainable Business Hub och Hållbar
Utveckling Skåne tillsammans med ett antal skånska kommuner i ett Vinnova-finansierat projekt där vi sätter strukturer och ramar för ett långsiktigt skånskt beställarnätverk
för innovationsupphandling. Nätverket förväntas ha en
färdig form i början av 2020 och ska då fungera som stöd
när en kommun bestämmer sig för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat
med innovationsupphandling. Nätverket ska fokusera på

Föreningen kommer under året se över de olika kommunikationskanaler som används, fortsatt utveckla kommunikationen via pressmeddelandetjänsten Mynewsdesk och
göra en översyn av hemsidan.
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kompetens inom upphandling av innovationer, strukturer
som främjar innovation och genomförande av innovationsupphandlingar inom skilda behovsområden. Projektledare: lisa.necksten@hutskane.se

i augusti. Rädda Maten är ett initiativ från Länsstyrelsen,
Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsen. Initiativtagarna och Region Skånes Miljövårdsfond finansierar
satsningen. Projektledare: edith.salminen@hutskane.se

Implementering av
Handlingsplan för Kemikalier

Översta steget
En andra omgång av Översta steget ska genomföras under
2019–2020 om tillräckligt många organisationer deltar.
Arbetet med att rekrytera organisationer påbörjades i slutet av 2018 och fortsätter första kvartalet 2019. I projektet
arbetar organisationerna med att systematiskt förebygga
avfall i någon del av sin 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

Under året arbetar föreningen med implementeringen av
Region Skånes Handlingsplan för Kemikalier. Föreningens
uppgift är att analysera kunskapsluckor och -behov hos
kommuner och utifrån det arbetet identifiera relevanta
åtgärder. Projektledare: lisa.necksten@hutskane.se

ProAktiv
Under 2019 deltar föreningen i Interreg-projektet ProAktiv
vars syfte är att öka antal samarbeten för utveckling av ny
teknik, nya styrdokument och metoder för att främja ökad
produktion av förnyelsebar energi. Föreningens roll i projektet kommer vara att hjälpa till att sprida kunskap och
erfarenheter från projektet i de skånska kommunerna, liknande den roll vi haft i Interreg-projektet Cleantech TIPP.
Projektledare: lisa.necksten@hutskane.se

ÖVRIG VERKSAMHET
Årets medlemsmöten

RådRum

Årsmöte 25 april. 2018 års stipendiater kommer och
presenterar sina projekt.
Workshop 3–4 april vid konferensen Smart Smart little
village i Skurup.
Vid Lunds universitets Hållbarhetsvecka 8–13 april håller
Lisa Necksten ett föredrag om projektet Det goda livet.
Föreningen vill också belysa hur kommuner kan arbeta
mer tillsammans med civilsamhället och eventuellt görs
någon aktivitet kring detta under året.
I slutet av året har vi ambitionen att arrangera en medlemsträff för att diskutera föreningens verksamhet inför 2020.

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. Projektet avslutas i juni 2019 i Hållbar Utveckling Skånes regi och projektägarskapet går över till IM
Individuell Människohjälp.
Projektledare: magnus.strand@hutskane.se

FOJAB-samarbete kring Agenda 2030
Under 2018 påbörjades ett samarbete med FOJAB Arkitekter kring deras Agenda 2030-arbete. Vi arbetar tillsammans fram en modell för hur Hållbar Utveckling Skånes
medlemmar ska kunna stötta varandra och ge inspel till
varandras Agenda 2030-satsningar. Ambitionen är att
arbetet leder till en projektansökning på samma tema.

Rädda Maten
Under 2019 och med ambitionen om långsiktighet driver
föreningen utmaningen Rädda Maten som är kopplad
till Agenda 2030-målet 12.3 Halvera matsvinnet. Målet är
att få minst 20 av Skånes kommuner att skriva under
utmaningen och 50 andra organisationer. Inom Rädda
Maten kommer det att arrangeras studiebesök, nätverksträffar och annat som föreslås av deltagarna. En
Matsvinnsfestival kommer genomföras på Malmöfestivalen
2013

2014

Handbok Nudging
I början av året färdigställs en handbok om nudging som
kan fungera som hjälpmedel för kommuner, organisationer
och företag. Boken beskriver grunderna kring begreppet och
hur det kan användas för att bidra till en grön omställning.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Accus Framtidens skyltar
Cirkulära Skåne
Cleantech TIPP
Det goda livet
Geografiskt beställarnätverk
Handlingsplan för Kemikalier
ProAktiv
RådRum
Rädda Maten
Översta steget
Projektverksamheten vid årets start. Utökad finansiering, beviljade projektansökningar, tidsförskjutningar i pågående projekt och liknande
kan påverka årets arbete.
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Hållbar konsumtion

Workshop för hållbara inköpsprocesser

Hållbar konsumtion är ett prioriterat område som omfattar både privat och offentlig konsumtion. Föreningen
deltar i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar konsumtion som arbetar med att identifiera viktiga, prioriterade och aktuella arbetsområden inom hållbar konsumtion
och driva dessa vidare mot projektverksamhet.

Procura är ett samarbetsspel utvecklat för att öka medvetenheten om hållbara inköpsprocesser. Spelet kan spelas i
en kommun eller organisation med deltagare från olika förvaltningar/avdelningar. Alla bidrar med sina erfarenheter
kring inköp: miljö samordnare, projektledare, ekonomer,
jurister, kvalitetsutvecklare, fackexperter med flera. Spelet
kan spelas av studenter och andra utan erfarenhet av upphandling för att skapa förståelse för själva processen kring
inköp. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Lärande för hållbar utveckling
Föreningen är även 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
Hur många stipendier som delas ut avgörs av antalet
medlemsorganisationer som bidrar med medel.

Omvärldsbevakning
Hållbar Utveckling Skånes verksamhet anpassas efter sin
omvärld, behoven och möjligheterna som styrelse, medlemmar och kansli uppfattar. Om föreningen hittar finansiering sannolikt en satsning på Agenda 2030 för
småföretagare – inspirerade av Ystad kommun att göras
under året. Föreningen funderar även på att arrangera
någon form av möte på Backåkra kring cirkulära affärsmodeller på landsbygden.

Regionala åtgärdsprogrammet

Hållbar Utveckling Skåne har föreslagits aktörsroll i flera prioriterade åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2016–2020 som tagits fram av Länsstyrelsen Skåne. Mycket av vår verksamhet är direkt kopplad till dessa åtgärder.
• Kompetenscentrum för Hållbara inköp (huvudaktör): Workshop Procura, Region Skånes strategiska råd för hållbar upphandling,
projektet Cirkulära Skåne, Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne, Cleantech TIPP
• Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling (medaktör): Se ovanstående
• Stimulera cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning (medaktör): Nätverket Cirkulär Ekonomi / Cradlenet Syd,
projektet Cirkulära Skåne
• Hållbara konsumtionsmönster för ökad livskvalitet (huvudaktör): Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar Konsumtion.
Projektet Det goda livet, ProAktiv
• Förebyggande av avfall (medaktör): Nätverket Förebyggande av avfall, projektet Översta steget
• Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan (medaktör): Rädda Maten.
• Undervisning för hållbar utveckling (medaktör): Del av styrgruppen för RCE Skåne, Stipendium för lärande,
planerat arbete kring utbildningsmaterial för yrkesinriktade gymnasieutbildningar

MEDLEMSAVGIFTEN

Varje krona växlas upp tio gånger
Medlemsavgifter
Projektintäkter

FÖRENINGENS EKONOMI 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Projektintäkter
Övriga verksamhetsintäkter*
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader**
Summa kostnader

Varje krona som kommer in i form av medlemsavgift växlas i
verksamheten upp nästan tio gånger. Föreningens medlemsavgifter är olika beroende på storlek på medlemsorganisation etc.
Medlemsavgifterna utgör cirka 11% av Hållbar Utveckling Skånes
totala intäkter, men utan dessa medel skulle det vara omöjligt för
oss att söka nya projektmedel, starta upp projekt och hitta nya
samarbeten i regionen i den omfattning som görs idag.

info@hutskane.se

hutskane.se

radrumsverige.se

340 000
3 130 000
161 000
3 631 000
–3 208 000
–423 000
–3 631 000

*Övriga projektintäkter består till största delen av föreningsbidrag från
Region Skåne men även intäkter från bland annat workshops och föreläsningar.
**Övriga verksamhetskostnader är alla övriga kostnader – exempelvis lokalhyra,
mobiltelefon, försäkringar, reskostnader och liknande.

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

