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I december gjordes den första planteringen i 
LONA-projektet Gröna gårdar. Trubbhagtorn 

(Crataegus monogyna) hör till den svenska floran
och växer vanligen i hagmarker och skogsbryn. 

Den rikliga blomningen lockar till sig pollinatörer
och frukten äts av fåglar på vintern.
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Årets resultat blev ett underskott på 144.678 kronor
(+10 060) kronor. Siffror inom parentes avser 2019.

MEDLEMMAR 
78 (82) organisationer är medlemmar i föreningen,
se förteckning på sista sidan. 

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har haft sju protokollförda möten, 
inkluderat konstituerande styrelsemöte:
2020-02-10: Nya Rådhuset, Ystad 
2020-03-17: Länsstyrelsen Malmö och Zoom
2020-04-23: Årsmöte på Zoom
2020-05-27: Zoom
2020-08-26: Zoom
2020-10-07: Zoom
2020-12-11: Zoom

KANSLIETS PERSONAL
Hållbar Utveckling Skåne har under året haft 
följande personal visstids- och tillsvidareanställd: 
Marja Boström Projektledare
Anna Carlsson Ekonom
Lisa Garting Projektledare
Kristina Hambitzer Grafisk formgivare
Lisa Malm Projektledare
Nicklas Nordström Kommunikatör
Helena Nilsson Projektledare 
Edith Salminen Projektledare
Magnus Strand Projektledare 
Helena Thelander Verksamhetsledare
Jenny Thomé Ekonom

Kansliet bestod av tio personer en kort period i bör-
jan av året och i slutet av året fem. Tre projekt -
anställningar avslutades (Nicklas Nordström, Lisa
Malm, Edith Salminen). Lisa Garting flyttade från
regionen och Anna Carlsson har gått vidare med
andra uppdrag i sin firma. Magnus Strand avslu-
tade sin anställning till sommaren efter ett år av stu-
dier på halvtid. Namnen på de som arbetade på
kansliet vid årsskiftet är kursiverade.

Två praktikanter har också bidragit till arbetet
och varit en enorm tillgång på kansliet: Hanna 
Pedersen under våren och Desirée Goldring under
hösten.

Tack hela gänget för fina insatser!

Totalt har föreningen haft lite under fem heltids-
anställningar under året. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse och valberedning 

På årsstämman årsmötet den 23 april 

valde medlemmarna följande styrelse:

Ordförande

Elin HasselbergMalmö stad 

Ledamöter

Johanna Alkan Olsson
Hållbarhetsforum Lunds universitet

Per-Uno Alm Sparbanken Syd
Anna Boo Lunds stift
Anna Bruun Månsson Tomorrow Today
Carl-Magnus CarlssonMalmö universitet
Susanne Dahlberg Länsstyrelsen Skåne
Linnea Folkesson Helsingborgs stad
Trevor Graham Urbanisland
Peter Groth Region Skåne
Hugo Malm Skånes folkhögskolor i samverkan
Lotte Melin LRF Skåne
Rustan Nilsson Sysav
Agneta Nordin Agneta Nordin Media
Anton Pettersson Studiefrämjandet
Linnea Roddar Region Skåne
Christel Strömsholm Trulsson Svedala kommun

Revisorer

Patrik HenrikssonMalmö stad
Simon Jørning-Webrant Staffanstorps kommun

Revisorsuppleanter

Cecilia Andersson Lunds kommun
Markus Blom Sparbanken Syd

Valberedning

Lina Cronzell Folkhögskolan Hvilan
Maria CollingsMalmö universitet
Bodil Elmqvist COWI AB
Per-Arne NilssonMalmö stad
Susanna Winblad Region Skåne
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Årsmöte 
Detta var föreningens första digitala och troligen
även det hittills kortaste årsmötet i historien. Mötet
hölls på Zoom den 23 april och var ett mycket av-
skalat årsmöte där alla handlingar hade kopierats
ihop i ett dokument som betades av sida för sida.
Inga dragningar eller presentationer gjordes och
tyvärr hölls inte heller någon traditionell avtack-
ning av avgående styrelseordförande Susanna
Winblad som suttit ordförande sedan 2014. För-
eningen tackar Susanna för sex års engagerat och
strategiskt ordförandeskap!

Stipendium  
2020 års stipendier hade temat Närmiljö som lär-
miljö. Utlysningen gjordes i december och fem sti-
pendiater kommer väljas på styrelsens möte i mars
2021. Sparbanken Syd, Sysav, Region Skåne och
Malmö stad bidrar till att finansiera stipendierna
på 5.000 kr vardera. 

Deltagande i RCE Skåne 
RCE Skåne består av Malmö universitet, Lunds uni-
versitet, Malmö stad och Hållbar Utveckling Skåne.
RCE Skåne ställde in alla arbetsgrupps- och styr-
gruppsmöten under 2020 på grund av covid-19. 

Ett RCE (Regional Centre of Expertise on educa-
tion for sustainable development) är ett regionalt
nätverk som ska främja och sprida lärande för håll-
bar utveckling. Lärande kan ske både formellt (det
offentliga utbildningssystemet), informellt (spontan
inlärning driven av behov eller nyfikenhet hos indi-
vider) och nonformellt (organiserade studier utan-
för det offentliga utbildningssystemet). 

Deltagande i Klimatsamverkan Skåne
Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare ingår
i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar
konsumtion. Konsumtion är en viktig hållbarhets-
fråga och föreningen har arbetat med konsumtion
både på organisations- och individnivå. Området
knyter samman flera hållbarhetsaspekter. 

Arbetsgruppen träffas cirka tre gånger per ter-
min och fungerar delvis som omvärldsbevakning
för deltagarna och har vid ett flertal tillfällen även
initierat projektverksamhet och fungerat som refe-
rensgrupp för konsumtionsrelaterade projekt.
Gruppen består av representanter från Länsstyrel-
sen Skåne, Region Skåne, SLU Alnarp, Lunds kom-
mun, Lunds universitet, Malmö stad och Hållbar
Utveckling Skåne.  

Juryuppdrag
Verksamhetsledaren satt i juryn för Innocarnivals
tävlande från grundskolan. Innocarnival begrän-
sades såklart också av covid-19 men jurymöten
gick utmärkt att hålla digitalt. 

Intern och extern kommunikation 
Under året har föreningens kommunikatör arbetat
fram en ny kommunikationsstrategi och en intern
kommunikationshandbok för kansliet. Ett arbete
med att förnya hemsidan inleddes och har varit
kansliets grafiska formgivares mest omfattande upp-
drag under året. Även en av årets praktikanter har
hjälpt till med texterna till hemsidan. Föreningens
kommunikation på Facebook har kompletterats
med inlägg på Linkedin. Det är en större skara som
följer föreningen på Facebook men där har synlig-
heten också varit större. 

Föreningens verksamhet
Under rubriken föreningens verksamhet har vi samlat aktivitet som ligger utanför projekt
och nätverk.
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Föreningens nätverk
Minnesanteckningar och presentationer från nätverkens träffar ligger på föreningens hemsida. 

JORDBRUK, SKOG 
OCH VATTEN 
Nätverket hade planerat studiebesök och fysiska
träffar som blev svåra att transformera till digitala
och valde därför att ställa in årets alla möten. 
Kontaktperson: alice.nicolle@lansstyrelsen.se

FÖREBYGGANDE AV AVFALL
Nätverket har haft tre möten under 2020, ett fjärde
ställdes in på grund av pandemin. Avfall Sverige
bjöd in till den första träffen, då vi hade tema åter -
bruk. Victor Wall från Återbruket Mobilia berät-
tade om hur de har byggt upp Malmös första
återbruksgalleria. Anton Henryson från Hässle-
holm Miljö berättade om deras återbruksbutik
Magneten, som är en form av second hand i bytes-
format. Vi fick också höra om Avfall Sveriges verk-
samhet kring förebyggande och återbruk av avfall.
Åsa Hagelin och Britta Moutakis berättade.

De andra träffarna hölls digitalt. På andra träf-
fen fick vi höra om Skurups kommuns lyckade sats-
ning på minskat matsvinn, genom måltidschef
Anna-Lena Svensson och måltidsutvecklare Jenny
Kaluza Jonasson. En avfallscoach, vad gör en sådan?
Sveriges kanske första avfallscoach Josefin Stråhle
från Lunds kommun berättade om sitt uppdrag.

Den sista träffen hade fokus på ett nytt åtgärds-
program för Skånes miljömål. Vi inledde med inspi-
ration från projektet Översta steget – minskad
användning av plast, som kunde rapportera positiva
resultat. Projektledaren Maria Larsson berättade.
Därefter hade vi grupparbeten kring åtgärder för att
stimulera förebyggande av avfall, cirkulär ekonomi
och minskat matsvinn, med utgångpunkt från det 
nuvarande åtgärdsprogrammet. Tommy Persson och
Susanne Dahlberg från Länsstyrelsen ledde diskus-
sionerna och kommer att ta med sig resultatet till
det fortsatta arbetet med ett nytt åtgärdsprogram.

Nätverkets medlemmar kommer från kommuner,
kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, 
Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds universitet.
På nätverkets sändlista finns 55 personer och delta-
garantalet vid mötena brukar vara 10–15 personer.
Kontaktperson: maria.larsson@miljodialog.se

CRADLENET SYD / 
CIRKULÄR EKONOMI
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 tillsam-
mans över sektorsgränser. Under 2020 skapades en
arbetsgrupp vars främsta uppgift är att komma på
idéer till nya aktiviteter. Under 2020 ingick Matilda
Jarbin från Godsinlösen, Christopher Marton från
Lunds universitet och Lina K Wiles från Berendsen i
arbetsgruppen. Nätverkets lokala sändlista består av
cirka 300 personer. 

Aktiviteter under 2020
Under våren 2020 pausades de aktiviteter som var
planerade på grund av covid-19. När hösten kom
hade vår kunskap om, och vana vid, digitala aktivi-
teter ökat och följande webbinarier genomfördes. 

20 oktober: Kritik mot cirkulär ekonomi 
– vad kan vi lära av den?
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid
Lunds universitet, berättade om sin forskning över
kritik av begreppet cirkulär ekonomi. Utgångs-
punkten för webbinariet var att genom att lära oss
mer om vad kritiken pekar på så kan vi undvika
fallgropar och förbättra våra möjligheter att skapa
en fungerande cirkulär ekonomi. Inbjudan gick ut
både genom Cradlenet och Cradlenet syd. Webbi-
nariet hade 235 anmälda. 

1 december: När har man 
rätt att kalla sig cirkulär?
Webbinariet handlade om vilka verktyg och meto-
der som finns tillgängliga för att ta smartare, mer
cirkulära beslut samt var gränsen går mellan att be-
rätta om det positiva man gör och när vänder man
det man gör för mycket till sin fördel och det blir
greenwashing?

Inbjudna talare var Liv Andersson från Stena 
Recycling, Lina K Wiles från Berendsen och Chris-
topher Marton från Lunds universitet. Webbinariet
hade 144 anmälda. 
Kontaktperson: helena.nilsson@hutskane.se
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Projektverksamhet
Projektverksamheten är en viktig del av föreningens verksamhet. Genom projekten driver vi föränd-
ringar och bygger också vår ekonomi. Det är medlemsavgifterna som gör det möjligt för oss att söka
projektmedel och gå in med egen finansiering i vissa fall. Medlemsavgiften växlas upp ungefär tio
gånger genom projektens finansiering.  

* 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 Klimatsamverkan Skåne, projektet CIRCLES som drevs under 2017 samt Framtidens skyltar som föreningen gick in i, i början av 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projekt med fokus inköp*

KlimatVardag**

Hållbar Frisör***

Äldre Vattenkartor****

RådRum

Sektorsövergripande samv.
BISAM

Cirkulär ekonomi*****

Översta steget

Tobacco Endgame

Minskat avfall – förstudie

Rädda Maten

Kemikaliekartläggning
Det goda livet

GBIS

Cirkulära Skåne

MILSA - miljö
Gröna gårdar på Lindängen

Databaserad energistyrning

Smörgåsbord för hållbara affärer

KEMIKALIEKARTLÄGGNING
nerna Malmö, Ystad, Kristianstad och Eslöv, SKL
Kommentus och Region Skåne undersöker och för-
djupar sig i teman kring upphandling, kemikalie-
krav och förutsättningar för cirkularitet. Under
våren genomfördes två träffar där bland annat SKL
Kommentus berättade om sitt arbete med Kem -
kollen och Chemsec bjöds in för att berätta om SIN-
listan och deras verktyg. 

Utifrån ett underlag framtaget av IVL 2016 har Re-
gion Skåne antagit ”Handlingsplan för kemikalier i
Skåne 2017–2020” där ett antal insatsområden pe-
kats ut som viktiga att fokusera på inom Region
Skånes arbete med miljökvalitetsmålen Giftfri
Miljö. Hållbar Utveckling Skåne gjorde under 2019
en kartläggning samt gav ett antal åtgärds- och ak-
tivitetsförslag för arbetet under år 2020. Under
2020 fokuserades arbetet två delområden; kemika-
lier i en cirkulär ekonomi och utfasning av kemi-
kalier genom innovationsupphandling (GBIS – läs
mer på nästa sida).

En ny arbetsgrupp med inriktning på kemikalier
i en cirkulär ekonomi skapades inom ramen för Cir-
kulära Skåne. Under våren introducerades arbets-
gruppen för kommuner och offentliga aktörer som
vill fördjupa sig i arbetet med kemikalier i en cir-
kulär ekonomi. Gruppen, bestående av kommu-

Projekttid: augusti 2018–december 2020
Projektledare: Magnus Strand/Marja Boström
Projektpartners: Region Skåne
Finansiärer: Region Skåne
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GEOGRAFISKT BESTÄLLARNÄTVERK 
FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING I SKÅNE (GBIS)
Nätverket GBIS samlar kommuner som vill arbeta
med innovationsupphandling. GBIS startades upp
som ett Vinnova-finansierat projekt som avslutades
i april 2020. Fortsättningen på nätverket finansie-
rades av Region Skåne som en del av satsningen
krin en handlingsplan för kemikalier. Frågan om ke-
mikalier fick därmed en tydligare del i arbetet
genom att se hur innovationsupphandling kan vara
ett sätt att fasa ut farliga kemikalier. Under året 
arbetades framför allt med ett plast-case med ut-
maningen att hitta nya lösningar för plastanvänd-
ningen i kommuners planteringar. I dagsläget
används svart plast till krukor och brätten i plante-

Projekttid: december 2018–december 2020
Projektledare: Magnus Strand/Marja Boström
Projektpartners: Sustainable Business Hub, Malmö
stad, Staffanstorp, Ystad och Trelleborgs kommuner.
Finansiärer: Vinnova, Region Skåne och projektpartners

ringar och genom innovationsupphandling söktes
nya lösningar. Ett välbesökt webinarium med cirka
80 deltagare på temat “Handla rätt plast” arrange-
rades den 12 maj där olika aspekter och erfarenhe-
ter kring plast och upphandling lyftes från
kommuner, Upphandlingsmyndigheten och Natur-
skyddsföreningen. 

ÖVERSTA STEGET
Projektet genomfördes under 2019–2020 med
fokus på att minska plastavfallet i kommunala
verksamheter. Vårdhemmet Varagården i Bjuv ar-
betade bland annat med rutiner för användning av
engångshandskar för att minska användningen av
plast, vilket trots pandemin har medfört en mins-
kad användning med cirka 600 handskar i veckan.
Det blir cirka 31 000 handskar per år, vilket mot-
svarar en minskad användning med cirka 12 pro-
cent, och därmed lika stor minskning av avfallet
från engångshandskar. Totalt sett har Varagårdens
restavfall minskat med 24 procent, vilket dels beror
på bättre utsortering av organiskt avfall, dels på en
minskad mängd avfall i form av engångsprodukter,
förpackningar med mera. 

Skolkök i kommunerna Eslöv och Lund har
också deltagit i Översta steget för att minska mäng-
den plastavfall. I Eslöv har det bland annat resulte-
rat i att man fattat beslut om att inte skicka med
engångsdrickor på utflykter. Det blir 39 000 färre
förpackningar av engångsdricka per år och lika
många sugrör, förutsatt att barnen inte tar med sig
engångsdrickor hemifrån. Skolorna informerar för-
äldrarna om att barnen ska ta med sig egen vat-
tenflaska och varför de ska göra det. I Lund har det
gjorts en inventering av vilken plast som finns i

köken. Inventeringen har utgjort underlag för nya
rutiner och en handlingsplan för att minska mäng-
den plast samt för att få bort farliga ämnen i den
plast som köps in framöver.

Projekttid: 2019–2020
Projektledare: Maria Larsson, Marla Miljödialog
Projektpartners: Deltagande kommuner
och Länsstyrelsen Skåne.
Finansiärer: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Skåne 
och deltagande kommuner.
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CIRKULÄRA SKÅNE
Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirku-
lära Skåne i samarbete med IUC Syd. Målet är att
utveckla produkter och tjänster med cirkulära egen-
skaper som kan handlas upp av de sex kommuner
som ingår i projektet: Ystad, Trelleborg, Eslöv,
Höör, Helsingborg och Malmö. Även Region Skåne
och Länsstyrelsen är partners i projektet. De med-
verkande kommunerna får kompetensutveckling
inom cirkulär ekonomi och stöd för att skapa fun-
gerande strukturer för cirkulär upphandling. 

Arbetsgrupper där två eller fler kommuner deltar
arbetar med att ta fram cirkulär kravställning kopp-
lad till respektive område. Under året arbetade pro-
jektet med delning, IT, arbetskläder, plast och
förpackningar, fossilfria transporter, profilproduk-
ter, övergripande principer och kemikalier. Huvud-
syftet är att ta fram cirkulär kravställning. I vissa
fall handlar det om samverkan med företag och i
andra fall att arrangera webbinarium för att disku-
tera frågeställningar med andra kommuner. Vad ar-
betet fokuserar på beror på vilka hinder de olika
grupperna möter för att komma vidare inom sitt

Projekttid: januari 2019–december 2021
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Projektpartners: IUC Syd och  kommunerna Ystad,
Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Region Skåne, Länsstyrelsen, Klimatsamverkan Skåne
och projektpartners.

område. Som exempel arrangerade gruppen för 
arbetskläder ett nationellt webbinarium innan som-
maren där kommuner som ställt cirkulära krav på
arbetskläder bjöds in för att delge sina exempel.
Gruppen för fossilfria transporter arrangerade ett
nationellt webbinarium med syfte att gå igenom
olika texter kring kravställning. 

Andra aktiviteter som anordnats under  året:
15 januari: Seminarium tillsammans med 

Interregprojektet Circular PP där offentliga aktörer
som arbetar med upphandling gavs handfasta tips
om hur upphandlingar med cirkulära aspekter kan
genomföras i verksamheten. 

1 september: webbinariet Cirkulär ekonomi i
upphandling. Sofia Lingegård, forskare inom håll-
bar utveckling på KTH, berättade om sin forskning
och Elina Persson, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs
stad gav konkreta exempel på hur Helsingborg ar-
betar med cirkulär upphandling.

22 oktober: stormöte för samtliga deltagare i
projektet där resultatet från arbetsgruppernas ar-
bete så här långt presenterades. 

Under året har Cirkulära Skåne gjort en särskild
satsning på  Återbruket på Mobilia, en kreativ hub
med inriktning på hållbar produktdesign där pro-
duktion och försäljning sker under samma tak. Vi
har fungerat som rådgivare och bollplank när det
gäller Återbrukets långsiktiga, strategiska kommu-
nikation och bland annat även varit med i proces-
sen att ta fram en ny hemsida och skrivit artiklar
om olika aspekter på cirkulär ekonomi. 

UTBILDNINGSMODUL OM NATUR, MILJÖ OCH HÅLLBAR
LIVSSTIL FÖR PERSONER SOM ÄR NYA I SVERIGE
Under hösten 2019 inleddes ett uppdrag genom
Länsstyrelsen Skåne, RUS (Länsstyrelsernas natio-
nella samverkan i miljömålssystemet) och MILSA
utbildningsplattform. MILSA är en nationell sats-
ning för kommunikatörer som håller samhälls- och
hälsoinformation alla nyanlända inom etablerings-
programmet. Uppdraget har handlat om att upp-
datera befintlig information om miljö och natur
samt att ta fram nytt material kring hållbar livsstil
som bottnar i arbetet med ”Det Goda Livet”. Ma-
terialet som togs fram under hösten innefattar tre
lektionsplaner (Miljö, Natur och Hållbar Livsstil)
med tillhörande materialbank.

Under våren 2020 har materialet vidareutveck-
lats utifrån inkomna synpunkter från samhälls-
kommunikatörerna i Skåne och RUS. Efter
färdigställandet presenterades och distribuerades
materialet vid 13 digitala träffar där samtliga kom-

munikatörer i Sverige bjudits in. Materialet kom-
mer fortsättningsvis att användas av kommunika-
törer i samhällsinformationen och har även lagts
upp via RUS hemsida för fortsatt användning i ar-
betet med miljömålsarbetet. Materialet kommer
även att användas vid uppdatering av miljöinfor-
mation på hemsidan ”Information Sverige”, som är
länsstyrelsernas webbplats med information för
personer som är asylsökande eller som nyligen fått
uppehållstillstånd.  

Projekttid: september 2019–april 2020
Projektledare: Magnus Strand
Projektpartners: Länsstyrelsen Skåne (MILSA utbild-
ningsplattform), RUS (Länsstyrelsernas samordning i
miljömålsarbetet)
Finansiärer: Länsstyrelsen Skåne 
(MILSA utbildningsplattform)
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DATABASERAD ENERGISTYRNING
I OFFENTLIGA BYGGNADER

Hållbar Utveckling Skåne har en koordinerande roll
för de svenska projektdeltagarna. Projektet drivs av
den danska projektbyrån Gate 21. Projektets mål
är att spara energi, få bättre inomhusklimat och ut-
nyttja offentliga byggnaderna bättre än vad som
görs idag genom att använda energidata från kom-
munens byggnader på ett bättre sätt. Många kom-
muner arbetar med data för att skapa en översikt
och hantera sin energiförbrukning. Ofta används
inte datans fulla potential eftersom utmaningarna
kopplade till datan är många; tillgång till data sak-
nas, kommunens olika datasystemen pratar inte

med varandra och kunskap om datasystemen och
nya tekniska lösningar saknas hos vissa viktiga an-
vändargrupper på kommunen. 

Projekttid: april 2020–september 2022
Projektledare: Helena Nilsson
Projektpartners: Gate 21, Bjuv, Eslöv, Helsingborg,
Osby, Länsstyrelsen samt en rad danska kommuner,
IUC Syd och kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv,
Höör, Helsingborg och Malmö.
Finansiärer: Interreg och projektpartners

YSTADMODELLEN: FNs HÅLLBARHETSMÅL
– ETT SMÖRGÅSBORD FÖR NYA AFFÄRER

intresset och en större omställning kan starta där
arbetet med nya affärsmodeller och affärsutveck-
ling kopplat till Agenda 2030 är en ingrediens. Där
finns också själva möjligheten: en omställning i
delar av, eller hela verksamheten ger företagen nya
affärsmöjligheter och ligger därmed också i linje
med företagens intresse. Under året påbörjades pla-
nering av aktiviteter i projektet. Genomförande sker
under 2021/22.

Projektet är en satsning på små och medelstora fö-
retag. Många av dessa företag kan ha svårt att prio-
ritera hållbarhetsarbete om det inte är en del av
deras affärsidé och kärnverksamhet vilket gör att
de får svårt att klara sig i en omställning till en eko-
nomi som har sin tyngdpunkt i cirkularitet och håll-
barhet. Ystadmodellen är en serie företagsträffar
med olika teman. Det är en blandning av föredrag,
mini-workshops och mässa/utställning. Här lär sig
företagen mer om Agenda 2030 och vad hållbar-
hetsmålen betyder för ens eget företag och knyter
också nya värdefulla kontakter i sin region. För att
väcka företagens intresse fokuseras på möjligheten
att göra nya affärer. När företagen väl deltar i
Smörgåsbordet och lär sig mer väcks hållbarhets -

Projekttid: augusti 2020–december 2022
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: Region Skåne
Finansiärer: Tillväxtverket, Region Skåne

GRÖNA GÅRDAR PÅ LINDÄNGEN
Föreningen fick möjlighet att tillsammans med
Stena Fastigheter i Malmö starta ett LONA-projekt
under sommaren. Projektet förlängdes omgående
med ett år för att få möjlighet att följa tre odlings-
säsonger på platsen. Projektets målsättning är att
skapa två biotoper samt tre stödjande åtgärder för
pollinatörer på gården vid en av Stenas fastigheter
på Lindängen. Arbetet under året har mestadels be-
stått av planering av åtgärderna. Projektet kommer
anlägga en mini-skogsträdgård och en liten äng med
träd samt stödjande biotoper i form av död ved,
sand mm. De aktiviteter med hyresgäster och ett

närliggande dagis som planerades fick skjutas på
framtiden. Plantering av två trubbhagtornsträd på
den blivande ängen genomfördes i december. De
olika områdena som ställs iordning ska förses med
skyltar för att förklara för de boende varför insat-
sen görs.

Projekttid: juni 2020–december 2023
Projektledare: Helena Thelander
Projektpartners: Stena Fastigheter AB
Finansiärer: LONA, Naturvårdsverket
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Siffror inom parentes avser 2019 års resultat.

Årets resultat
Föreningens verksamhet har gett ett underskott 
på 144.678 (+10.060) kronor. 

Intäkter
Föreningens intäkter uppgår till 2.998.720
(4.021.192) kronor varav ett föreningsbidrag från
Region Skåne på 110.000 (110.000) kronor. Av 
intäkterna utgör 1.946.122  (2.687.206) kronor av
kansliet debiterad tid i föreningens projekt.   

Kostnader
Föreningens kostnader uppgår totalt till 3.195.794
(4.002.718) kronor. Av kostnaderna utgör perso-
nal kostnader 83 (82)%. 

Projektverksamheten
Projektverksamheten särredovisas i bokföringen.
När kansliet debiterar tid i projekten ger detta verk-
samhetsintäkter till föreningen.  

Vid projektavslut kan föreningens ekonomi på-
verkas 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.

Föreningens ekonomi

RESULTATRÄKNING 

Not 200101 190101
201231 –191231

INTÄKTER
Medlemsavgifter 349 100 340 000

Föreningsbidrag 1 110 000 110 000

Debiterad tid i projekt 2 1 875 155 2 687 206

Övriga intäkter 3 456 430 374 698

Debiterad projektkostn. 4 156 205 472 542

Projektnetto 5 5 952

Summa intäkter 2 952 842 4 021 192

KOSTNADER
Personalkostnader –2 550 755 –3 275 720

Medlemsaktiviteter 6 –2 539 –33 112

Lokalkostnader 7 –445 688 –198 389

Redovisningstjänster – –30 451

Telefoni, IT 8 –55 300 –93 792

Medfinansiering projekt – –26 823

Övriga 
föreningskostnader 9 –33 754 –108 987

Summa kostnader –3 193 617 –4 002 718

Resultat före avskrivningar 153 194 18 474

Avskrivningar –6 875 –6 875

Resultat efter avskrivningar 142 069
Finansiella poster –2 609 –1 539

Resultat efter 
finansiella poster –144 678 10 060
Skatt – –

ÅRETS NETTORESULTAT –144 678 10 060

BALANSRÄKNING 

Not 201231 191231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier 11 458 18 333

Summa anläggningstillgångar 11 458 18 333

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 10 307 300 672 350

Kortfristiga fordringar 9 522 7 692

Interimsfordringar 11 345 132 605 446

Skatteskuld 61 157

Likvida medel 1 413 975 849 138

Summa omsättningstillg. 2 137 085 2 134 626
SUMMA TILLGÅNGAR 2 148 543 2 152 959

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 1 223 504 1 213 444

Årets resultat –144 678 10 060

Summa eget kapital 1 078 825 1 223 504

SKULDER
Kortfristiga skulder
Interimsskulder 12 265 740 465 168

Leverantörsskulder 13 153 592 69 436

Skatteskulder och moms 561 991 213 200

Övriga kortfristiga skulder 26 000 181 651

Semesterskuld 62 395

Summa skulder 1 069 718 929 455
SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 2 148 543 2 152 959
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Not 1 Föreningsbidrag
Region Skånes föreningsbidrag blev 110 000 kr för 2020.

Not 2 Debiterad tid i projekt
Avser kansliets debiterade tid i föreningens projekt. 

Not 3 Övriga intäkter
Fakturerade tjänster som till exempel uppdrag för
Malmö universitet. Ersättning från Nätverket för Idébu-
ren sektor för delad tjänst utgör 46 049 kr. Ersättning från
Nätverket för Idéburen sektor och Folkets Hus och Par-
ker för gemensamma lokalkostnader utgör 245 452 kr.

Not 4 Debiterad projektkostnad
Intäkt kringkostnader från projektverksamheten, avser
tex lokaler och telefoni.

Not 5 Projektnetto 
En rad projekt har avslutats under året, en del med över-
skott och en del med underskott i samband med avslut.
Underskott och överskott har kvittats mot varandra och
nettot blir en liten intäkt för föreningen.

Not 6 Medlemsaktiviteter
Årets digitala medlemsaktiviteter har inte genererat 
förväntade kostnader. 

Not 7 Lokalkostnader
Förutom lokalhyra ingår städning och kopieringskost-
nader. Föreningen har betalt lokalhyra för hela den 
gemensamma lokalen och har sedan fakturerat övriga
(2) organisationer. Se not 3 för intäkter. 

NOTER
Not 8 Telefon och IT
Telefon, bredband, hemsida, support, reparation och
underhåll av datorer.

Not 9 Övriga föreningskostnader
Här ingår kanslikostnader som förbrukningsmaterial,
porto, försäkringar, resekostnader, serviceavgift till 
branschorganisationer samt kundförluster.

Not 10 Kundfordringar
En stor kundfaktura för skrivandet av en ansökan skick-
ades i slutet av året till Region Skåne. Fakturan betalas i
början av 2021.

Not 11 Interimsfordringar
Interrimsfodringar omfattar t ex bidrag från Region Skåne
som avser 2020 men som betalas ut i början av 2021, en
rekvisition till Länsstyrelsen som vi inte fått ersättning för
samt fodran för gemensamma lokalkostnader. 

Not 12 Interimsskulder
Avser skulder till pågående projekt. 

Not 13 Leverantörsskulder
Avser bland annat faktura för lokalhyra för perioden
juli–dec 2020 som kom i början av 2021. 

Per-Uno Alm Anna Boo Carl-Magnus Carlsson

Linnea Folkesson Peter Groth Hugo Malm

Lotte Melin Rustan Nilsson Agneta Nord

Elin Hasselberg Susanne Dahlberg Johanna Alkan Olsson
ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE

Anton Pettersson Linnea Roddar Christel Strömsholm Trulsson

Helena Thelander
VERKSAMHETSLEDARE

Anna Bruun Månsson bytte arbetsgivare under året och lämnade styrelsen i oktober. 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne

I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år 2020.

Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan 

för år 2020, 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 3 mars 2021

Patrik Henriksson Simon Jørning-Webrant 
MALMÖ STAD STAFFANSTORPS KOMMUN



ABF Skåne
Accus AB
ARNA i Fågelriket
Bauer Watertechnology AB, re-
gion syd
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Den Goda Jorden
Ekoll AB
Ekologgruppen
Entreprenörsstiftelsen
Eslövs kommun
Expertcentralen
Helgeå Model Forest
Helsingborgs stad
Hållbar idé
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högskolan Kristianstad
Hörby kommun
Höörs kommun
IVL Svenska Miljöinstitutet
Klippans kommun
Kommunförbundet Skåne
Kristianstads kommun
Kävlinge kommun
Landskrona Stad
Lomma kommun

LRF – Lantbrukarnas Ekonomi
Lunds kommun
Lunds stift
Lunds universitet
Länsstyrelsen Skåne
Malmö stad
Malmö universitet
Marint Kunskapscenter i
Malmö
Marla Miljödialog
Medborgarskolan Syd
Miljöpartiet de Gröna i Skåne
Naturskyddsföreningen i Skåne
NBV SYD
Osby kommun
Pecan Studio
Perstorps kommun
Position Green
Region Skåne
Regionmuseet Kristianstad
Resilient Regions Association
Röstånga Tillsammans 
Sensus Skåne-Blekinge
Simrishamns kommun
Simsalabim Förvandlingsdesign
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Skånes Kärngårdsförening

Skånska folkhögskolor 
i samverkan
SLU Sveriges 
lantbruksuniversitet
Smart Green Station 
Sparbanken Syd
Sportfiskarna, Regionkontor syd
Staffanstorps kommun
Stiftelsen Skånska Landskap
Stiftelsen TEM 
Studiefrämjandet 
i Skåne och Blekinge
Studieförbundet Vuxenskolan
Svalövs kommun
Svedala kommun
Sydvatten AB
SYSAV Industri AB
Tomakulla Partners AB
Tomelilla kommun
Tomorrow2Day 
Sustainability Consulting
Trelleborgs kommun
UnFilodiSeta
VA SYD
Ystads kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Östra Göinge kommun

Våra medlemmar
Vid årets slut hade vi 78 medlemsorganisationer.

MEDLEMSAVGIFTEN

Varje krona växlas upp tio gånger 
Varje krona som kommer in i form av medlemsavgift växlas i verksamheten
upp nästan tio gånger. Föreningens medlems avgifter 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.

Medlemsavgifter

Projektintäkter

Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö
info@hutskane.se hutskane.se facebook.com/HUTSkane    


