
Hållbar Utveckling Skånes ambition är att utgöra en samlande kraft och bidra till kunskapsut-

veckling kring frågor om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbar Utveckling Skåne

är en projektdriven organisation som bygger på medlemsengagemang och fungerar som brygga

mellan olika aktörer för att hitta gemensamma lösningar för dagens och framtidens utmaningar.

Utifrån Agenda 2030 arbetar vi för att öka kommunikationen och skapa nätverk där företag,

offentliga verksamheter och föreningar tillsammans skapar förutsättningar för ett mer hållbart

Skåne. 

Föreningen är icke vinstdrivande och har funnits sedan 1998. 
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NÄTVERK
Inom Hållbar Utveckling Skåne är chansen stor att du 
hittar någon som är intresserad samma sak! Kontakta de
sammankallande under respektive nätverk för att komma
med på sändlistan och inte missa några träffar. 

Cradlenet Syd / Cirkulär ekonomi
Nätverket är en plattform och mötesplats för alla som är
intresserade av cirkulär ekonomi och har minst två aktivi-
teter per termin. En arbetsgrupp planerar nätverkets akti-
viteter utifrån vad som är aktuellt inom området och 
vad nätverkets medlemmar önskar utforska mer. Vill du 
påverka innehåll och format på aktiviteterna? Kontakta:
helena.nilsson@hutskane.se

Förebyggande av avfall
Träffarna fyller en viktig funktion för medlemmarna när
det gäller erfaren hetsutbyte på förebyggandeområdet. 
4 mars: Minska avfall i hushållen, presentation av och dis-
kussion om en lic-avhandling av och med Mimmi Bismont,
VA Syd. Digitalt möte
April–maj: Studiebesök i Helsingborg om stadens åter -
bruk, industriell symbios och strategi för cirkulär ekonomi.
8 september: Studiebesök på Siptex – den nya textil åter -
vinningsanläggningen i Malmö.
November: Ystadmodellen för hållbara affärer.
Anmäl dig till 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.
Årets första träff blir digital. Anmäl dig till Alice för att
inte missa träffarna!
Kontaktperson: alice.nicolle@lansstyrelsen.se 

PROJEKTVERKSAMHET
Projekten nedan är beviljade eller aktiva vid årsskiftet. 
Beroende på vilka projektansökningar som faller ut så 
utökas verksamheten med fler projekt eller andra initiativ.

Gröna gårdar på Lindängen

Projekttid: juni 2020–november 2023
Projektledare: Helena Thelander
Projektpartners: Stena fastigheter
Finansiärer: Naturvårdsverket LONA, projektpartners 

Projektets målsättning är att skapa flera biotoper för pol-
linatörer på gården vid en av Stenas fastigheter på Lin-
dängen. Projektet kommer under året genomföra en
“före-inventering” av växter och pollinatörer, anlägga en
mini-skogsträdgård och en liten äng samt några stödjande
biotoper i form av död ved, sand mm. Vissa aktiviteter till-
sammans med hyresgäster och ett närliggande dagis pla-
neras preliminärt utifrån situationen med covid-19.

Cirkulära Skåne

Projekttid: januari 2019–december 2021 (förlängs eventuellt).
Projektledare: Helena Nilsson
Projektpartners: IUC Syd och kommunerna Ystad, Trelleborg,
Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region
Skåne, Länsstyrelsen, Klimatsamverkan Skåne och projektpartners

Målet med projektet 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 ut-
veckling av modeller för delning av resurser mellan kom-
muner arbetas fram. Projektet arbetar också för ökat
samarbete mellan kommuner och företag för att skapa kun-
skap om vilka produkter som finns på marknaden idag.

Databaserad energistyrning 
i offentliga byggnader

Projekttid: april 2020–september 2022
Projektledare: Helena Nilsson
Projektpartners: Gate 21 (lead), Eslöv, Bjuv, Helsingborg,
Osby, Länsstyrelsen Skåne, Albertslund, Höje-Taastrup, Ishøj,
Bornholm, Guldborgsund, Frederiksberg, Sorø, Tårnby, Hille-
rød, Boligselskabet Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet
Finansiärer: Interreg ÖKS, projektpartners 

Projektet syftar till att optimera energianvändningen och
minska energiförlusterna i offentliga och allmänna bygg-
nader genom en serie åtgärder. Åtgärderna kommer att fo-
kusera på att byggnaderna är energieffektiva, att
driftskostnaderna minimeras och att det skapas en sund
ram för de aktiviteter som utförs i dem. Bakgrunden är att
många energistyrningsinsatser och renoveringar redan har
genomförts, men användningen och förståelsen av energis-
tyrning är felaktig. Därför uppnås inte de förväntade be-
sparingarna och det vill projektet förändra.

Cirkulära affärssteg

Projekttid: januari 2021–december 2022
Projektledare:Marja Boström
Projektpartners: CirEko
Finansiärer: Tillväxtverket och projektpartners

Projektets ska stärka konkurrenskraften hos små och me-
delstora företag i Skå�ne och Blekinge till att kunna möta
en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster.
Deltagarna får ökad kunskap om cirkulär aff�ärsomställ-
ning och lära sig om cirkulär ekonomi genom exempelvis
Circula workshop där deltagarna bland annat utmanas att
ta vara på affärsmöjlighet med överblivna/outnyttjade re-
surser och Workshop Circula� r Business Model Canvas
(CBMC) där deltagarna lär sig förstå och hantera verkty-
get CBMC framtaget av Tillväxtverket. Projektet kommer
att ha beröringspunkter med Ystadmodellen.

     

      

                

      

           

     

      

           

     

      

           

     

      

           

     

      

           

     

      

                

      

           

     

      

           

     

      

           

     

      

           

     

      

           

     

      

           

     

      

           
     

      

           

     

      

           

     

      

           



Projektverksamheten vid årets start. Utökad finansiering, beviljade projektansökningar, tidsförskjutningar i pågående projekt och liknande påverkar
alltid årets arbete. 

2022

Avslutad projektperiod med annan finansiering
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Ystadmodellen: Agenda 2030 – ett 
smörgåsbord för hållbara affärer

Projekttid: juni 2020–december 2022
Projektledare:Marja Boström
Projektpartners: Region Skåne (lead), deltagande kommuner
Finansiärer: Tillväxtverket, deltagande kommuner 

Projektet är en satsning på små och medelstora företag.
Många av dessa kan ha svårt att prioritera hållbarhetsar-
bete om det inte är en del av deras affärsidé och kärnverk-
samhet vilket gör det svårt att klara sig i en omställning
till en ekonomi som har sin tyngdpunkt i cirkularitet och
hållbarhet. Ystadmodellen är en serie företagsträffar med
olika teman – en blandning av föredrag, mini-workshops
och mässa/utställning. Här lär sig företagen hur man inte-
grerar hållbarhetsmålen i sin verksamhet på ett ekono-
miskt hållbart sätt och knyter nya värdefulla kontakter i
regionen. Arbetet sker i samverkan med kommuners 
näringslivskontor som har hårt belastade på grund av
covid-19. Företagsträffarna startar därför tidigast hösten
2021. Tillväxtverket har förlängt finansieringen så vi har
också hela 2022 på oss att genomföra projektet.

Det goda livet Sofielund

Projekttid: mars 2021–december 2021
Projektledare: ej tillsatt
Projektpartners:Malmö stad, Sparbanken Syd
Finansiärer: Tillväxtverket, Sparbanken Syd 

Att leva hållbart är inte detsamma som att leva snålt och
tråkigt! I projektet får deltagarna olika målbeteenden att
utföra i vardagen och stöd av personer som är experter
inom utvalda områden – exempelvis kock, bankrådgivare,
eller energirådgivare som delar med sig av inspiration,
verktyg och rådgivning. Vilka områden vi väljer att foku-
sera på bero på vilka behov vi ser utifrån vilka som anmä-
ler sitt deltagande, utvärderingar i tidigare projekt och att
vi vill skapa en tydlig koppling till ett lärande utifrån
Agenda 2030. Vi kommer sannolikt arbeta med åtmins-
tone några av följande områden: Mat (slänga mindre, äta
mer vegetariskt, närproducerat mm), Konsumtion (köpa
färre saker, laga istället för köpa nytt mm), Transporter
(registrera sina resvanor, åka mer kollektivt mm), Energi
(energianvändning i bostaden, byta till hållbar energi mm).



FÖRENINGENS EKONOMI 2021
Intäkter
Medlemsavgifter                                                                   350 000
Projektintäkter (debiterad tid och OH-kostnader)          2 897 317
Övriga verksamhetsintäkter*                                               150 000
Summa intäkter                                                      3 397 317
Kostnader
Personalkostnader                                                           –3 013 000
Övriga verksamhetskostnader**                                       –335 000 
Summa kostnader                                                 –3 348 000
*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
info@hutskane.se hutskane.se facebook.com/HUTSkane    

ÖVRIG VERKSAMHET

Webinarier, seminarier och konferenser
Ingen verksamhet är ännu planerad.

Hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion är ett prioriterat område som om -
fattar både privat och offentlig konsumtion. Föreningen
deltar i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar kon-
sumtion som arbetar med att identifiera viktiga, priorite-
rade och aktuella arbetsområd en inom hållbar konsumtion
och driva dessa vidare mot projektverksamhet.

Regionala Agenda 2030-gruppen
Föreningen är med i den regionala Agenda 2030-gruppen
som bevakar arbetet med Agenda 2030 och försöker hitta
samordningsvinster mellan olika regionala initiativ. 

Lärande för hållbar utveckling
Föreningen ingår i RCE Skåne (Regional Centre of Exper-
tise 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. Vanligen
delas fem stipendier ut årligen. 

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

STYRELSE OCH KANSLI 

Styrelsemöten
Styrelsen har sju möten under året, inkluderat konstitu-
erande styrelsemöte. Då föreningens arbetsfält är alla håll-
barhetsområden, sektorsövergripande och regionalt är en
av styrelsens viktigaste uppgifter att omvärldsbevaka för
att ge en bred bild av vad som händer i regionen. Styrelsens
roll är också bland annat att ha ett övergripande strategiskt
perspektiv och se till att föreningen kopplar ihop sig med
relevanta aktörer i olika sammanhang och ingår i pro-
jektsamarbeten som leder föreningen framåt. 

Kansli
Beroende på vilka projekt som faller ut så kommer 5–7
personer vara anställda i föreningen med uppgifterna verk-
samhetsledare, projekt ledare, ekonom, grafisk formgivare
och kommunikatör under året. 

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


