Under sommaren 2021 anlades mini-skogsträdgården på Stena fastigheters
Gröna gård på Lindängen. En del av LONA-projektet Gröna gårdar.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årets resultat blev ett överskott på 188.728 kronor
(–144.678) kronor. Siffror inom parentes avser 2020.

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

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har haft sju protokollförda möten,
inkluderat konstituerande styrelsemöte. Alla
möten genomfördes under året digitalt.

KANSLIETS PERSONAL
Hållbar Utveckling Skåne har under året haft
följande personal visstids- och tillsvidareanställd:
Marja Boström
Projektledare
Sonia Denkiewicz
Projektledare
Kristina Hambitzer
Grafisk formgivare
Helena Nilsson
Projektledare
Helena Thelander
Verksamhetsledare
Jenny Thomé
Ekonom

Styrelse och valberedning
På årsstämman årsmötet den 22 april
valde medlemmarna följande styrelse:
Ordförande
Elin Hasselberg Malmö stad
Ledamöter
Johanna Alkan Olsson
Hållbarhetsforum Lunds universitet
Per-Uno Alm Sparbanken Syd
Anna Boo Lunds stift
Carl-Magnus Carlsson Malmö universitet
Susanne Dahlberg Länsstyrelsen Skåne
Linnea Folkesson Helsingborgs stad
Trevor Graham Urbanisland
Peter Groth Region Skåne
Hugo Malm Skånes folkhögskolor i samverkan

Två praktikanter har också bidragit till arbetet och
varit en enorm tillgång på kansliet: Hannes Boman
under våren och Josefin Gannfelt under hösten.
Tack hela gänget för fina insatser!
Totalt har föreningen haft lite under fem heltidsanställningar under året.

Maja Manner AFRY
Lotte Melin LRF Skåne
Rustan Nilsson Sysav
Oscar Pelin Simrishamns kommun
Anton Pettersson Studiefrämjandet
Revisorer
Patrik Henriksson Malmö stad
Simon Jørning-Webrant Staffanstorps kommun
Revisorsuppleanter
Cecilia Andersson Lunds kommun
Markus Blom Sparbanken Syd
Valberedning
Lina Cronzell Folkhögskolan Hvilan
Filippa Borgström Klimatkommunerna
Per-Arne Nilsson Malmö stad
Susanna Winblad Region Skåne
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Projektverksamhet

Projektverksamheten är en viktig del av föreningens verksamhet. Genom projekten driver vi förändringar 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.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Projekt med fokus inköp*
KlimatVardag**
Äldre Vattenkartor***
RådRum
BISAM
Sektorsövergripande samverkan
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
Cirkulära affärssteg
Cirkulär region
Circular builders
BRINC
Backcasting
* 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
*** 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.

BACKCASTING
Projektets syfte är att testa metoden ”backcasting”
som bygger på att ha ett strategiskt förhållningssätt
när man identifierar vilka förändringar som behöver göras för att uppnå en hållbar utveckling inom
sitt företag, sin organisation eller i en större kontext. Ett antal skånska företag väljs ut för att se hur
metoden tas emot och vilka resultat den kan ge.
Metoden testas i första hand med avgränsningen
kemikaliehantering. Stöttning i arbetet kommer att
erhållas från Karl-Henrik Robért som har varit en
av skaparna till modellen och jobbat med frågan i
30 år, Erica Scott som har jobbat med modellen
övergripande i Åland och Lisa Wälitalo som har undersökt hur kommunala och regionala utövare kan
få tillräckligt stöd för att öka sektorsövergripande
strategiskt hållbarhetsarbete i sina verksamheter,
däribland Åland.

Projekttid: augusti 2021–december 2022
Projektledare: sonia.denkiewicz@hutskane.se
Projektpartners: Region Skåne, deltagande företag
Finansiär: Region Skåne
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BRINC
BRINC, Brokering Cross-border Innovation
through Cluster, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta
och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av marknadsundersökningar för att
identifiera marknadens kapacitet och potential att
svara upp mot behovet. Detta för att underlätta för
offentliga organisationer att tidigt få del av små och

medelstora företags innovationskraft. Med vår
hjälp kommer vissa av de deltagande offentliga organisationerna ha genomfört innovationsupphandlingar under projekttiden.

Projekttid: december 2021–december 2024
Projektledare: marja.bostrom@hutskane.se
Projektpartners: CLEAN (lead), ACR+,
Sustainable Business Hub
Finansiär: EUs COSME-program och projektpartners

CIRCULAR BUILDERS
I projektet Circular Builders utvecklar, testa och förankrar vi cirkulära lösningar tillsammans med nio
kommuner i Sverige och Danmark. Kommunerna
kommer att utveckla lösningar för att ställa cirkulära krav i anbud för rivning, renovering och nybyggnation. Som planerare och beställare kommer
kommunerna att integrera cirkulära principer i strategier, planer, policyer och specifika bygg- och byggprojekt. Dialog och samarbete med marknads- och
civilsamhällets aktörer som arbetar med cirkulära
bygglösningar är en viktig del av projektet. Det
kommer att bidra till att driva marknaden för begagnade byggmaterial och cirkulära lösningar.

Projekttid: april 2020–september 2022
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Projektpartners: Gate 21 (lead), Eslöv, Bjuv, Helsingborg, Osby, Länsstyrelsen Skåne, Albertslund, Höje-Taastrup, Ishøj, Bornholm, Guldborgsund, Frederiksberg,
Sorø, Tårnby, Hillerød, Boligselskabet Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet
Finansiär: Interreg ÖKS och projektpartners

Bilen är från projektets kickoff i Köpenhamn i september
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CIRKULÄRA AFFÄRSSTEG
Projektets syfte är att stötta små och medelstora företag (SMF) i Skåne och Blekinge att ställa om till
en cirkulär ekonomi, så att de kan stärka sin konkurrenskraft för att kunna möta en ökad efterfrågan på hållbara cirkulära produkter och tjänster.
Detta genom att de får gå en kostnadsfri informationssserie som består av:
Steg 1: Intro – Kunskap om cirkulär ekonomi
Steg 2: Circula – en kreativ workshop
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag
Steg 4: CBMC – Om cirkulär affärsmodellering
Steg 5: CAT-scan, Circular Assessment Tool
Steg 6: Cirkulär upphandling
Finalsteg: Cirkulär målsättning

Under våren 2021 skapade vi kunskapsserien och
under hösten körde vi tre omgångar (två i Skåne
och en i Blekinge) med totalt 16 deltagande SMFer
(målet är att minst 40 ska ha genomfört serien).

Projekttid: januari 2021–april 2023
Projektledare: marja.bostrom@hutskane.se
Projektpartners: CirEko (Lead)
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden
och projektpartners

CIRKULÄRA SKÅNE
Projektets mål är att främja cirkulär upphandling i
kommuner genom att kompetensutveckla och
skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. Samtidigt stödjer vi företag att nå fram till
kommunerna med sina cirkulära affärsidéer. Projektet har arbetat med cirkulära krav inom områdena: Arbetskläder/textilier, Bygg, Delning,
Fossilfria transporter, IT, Kemikalier, Plast och förpackningar,Profilprodukter, Övergripande principer
Genom samverkan mellan kommuner och andra
aktörer har grupperna tagit fram verktyg och strategier för att upphandla cirkulärt inom dessa områden. Det har också producerats ett gäng
kunskapsseminarier som de flesta finns inspelade
och
utlagda
på
projektets
hemsida
https://www.hutskane.se/cirkulara-skane/

Projekttid: januari 2019–mars 2022
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Projektpartners: IUC Syd och kommunerna Ystad,
Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Region Skåne, Länsstyrelsen, Klimatsamverkan Skåne
och projektpartners.

Bilden är tagen från Cirkulära Skånes digitala slutkonferens, som hade en liten live-publik i form av Nätverket för
ensamma upphandlare (som upplöstes efter deras årsmöte efteråt, p g a det positiva att upphandlarna i kommunerna får fler kollegor och inte är ensamma mer).
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DATABASERAD ENERGISTYRNING
I OFFENTLIGA BYGGNADER
Projektets mål är att förbättra användning av energidata från kommunens byggnader för att spara
energi, få bättre inomhusklimat och att utnyttja
byggnaderna bättre till förmån för medborgarna
och klimatet. Projektet fokuserar på fyra delar:
• Arbeta med helhetsfokus när det kommer till
drift av byggnader. Underhåll, energieffektivitet
och bra inomhusklimat beaktas tillsammans med
ekonomi.
• Etablera databaserade energisystem utifrån kommunernas behov, samt involvera förvaltning, fastighetsadministration, fastighetsansvariga och
användare i användningen av lösningarna.
• Öka kompetensen hos alla som kan vara drivkrafter för energibesparing och bättre användning av byggnaderna.

• Skapa en möjlighet att övervaka alla kommunens byggnader för att kunna bestämma vilka insatser som är rätt både för den enskilda
byggnaden och generellt.

Projekttid: juni 2021–september 2022
Projektledare: helena.nilsson@hutskane.se
Projektpartners: Gate 21 (lead), Helsingborgs stad,
Tomelilla kommun, Laholms kommun, Malmö stad,
LKF, Sustainable Business Hub, Slagelse kommun,
Odsherred kommun, Köge kommun, Bornholms regionkommun
Finansiärer: Interreg ÖKS och projektpartners

DET GODA LIVET SOFIELUND
I Det Goda Livet Sofielund tog vi Agenda 2030 till
ett individperspektiv. Lyckoforskning visar att det
som får oss att må bra på riktigt har låg påverkan
på miljön, som tex nära relationer, fritid och god
och nyttig mat. Syftet med Det Goda Livet Sofielund var att motivera hushåll till att leva mer hållbart. Vi arbetade med att deltagarna fick olika
målbeteenden att utföra i vardagen och stöd av personer som är experter inom utvalda fokusområden.
Att leva hållbart är inte detsamma som att leva snålt
och tråkigt. Områden vi valde att fokusera på berodde på vilka behov vi såg utifrån vilka som anmälde sitt deltagande, utvärderingar i tidigare
projekt och att vi ville skapa en tydlig koppling till
ett lärande utifrån Agenda 2030.
Från mars 2021 till februari 2022 följde vi sex
hushåll som förutom samtal med experter med
fokus på hälsa, mat och ekonomi fick ta del av olika
aktiviteter som anordnades med syfte att inspirera
och lära. Även andra intresserade hushåll runtom i
Malmö hade möjlighet att ta del av aktiviteterna
med olika teman som odling, matlagning, friluftsliv
i staden och mindfulness. Resultatet från projektet
kommer att sammanställas i en slutrapport under
februari 2022.
Projekttid: mars 2021–februari 2022
Projektledare: sonia.denkiewicz@hutskane.se
Projektpartners: Malmö stad, Sparbanken Syd
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) via Tillväxtverket och projektpartners
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Bilden kommer från en av sommaraktiviteterna som
hölls under sommaren i Enskifteshagen 2021, ”Lär dig
mer om insekter och träd”.
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GRÖNA GÅRDEN PÅ LINDÄNGEN
I projektet har vi sammanställt en växtlista för Stenas gårdar. Listan är jämförd mot listor över invasiva arter och även listor över arter som gynnar
pollinatörer.
Tre hästskoformade ytor har planterats med
ängsblommor med tre olika metoder för att kunna
jämföra effektiviteten. Död ved har placerats ut på
en solig skyddad yta intill de tidigare planterade träden. En inventering av pollinatörer gjordes under
året, den visade att det finns en bra sandyta som
skulle kunna utvecklas för att bli mer attraktiv som

boplats. Odlingslådor ordnades i juni 2021 och
flera av dem blev uppbokade direkt. En miniskogsträdgård etablerades under försommaren. Där finns
tre fruktträd och en antal bärbuskar (krusbär och
vinbär), kryddväxter och smultron. En workshop i
vinterodling hölls i november 2021.
Projekttid: juni 2020–november 2023
Projektledare: helena.thelander@hutskane.se
Projektpartners: Stena fastigheter
Finansiärer: LONA-medel och projektpartners

HANDLINGSPLAN FÖR CIRKULÄR EKONOMI
I SKÅNE – EN FÖRSTUDIE
Hur ställer aktörer i Skåne sig till en omställning
till cirkulär ekonomi? Handlingsplan för cirkulär
ekonomi i Skåne – en förstudie är framtagen för att
svara på den frågan. I arbetet med förstudien har
vi velat ta reda på vad aktörer från alla samhällssektorer i Skåne tycker om att ta fram en gemensam handlingsplan för omställning, vad en
handlingsplan bör innehålla och hur arbetet kan
läggas upp. Handlingsplan för cirkulär ekonomi i
Skåne – en förstudie genomfördes under våren och

sommaren 2021 och rapporten blev klar i oktober.
Den återfinns på https://www.hutskane.se/cirkularregion/
Projekttid: mars 2021–oktober 2021
Projektteam: Helena Nilsson, Marja Boström,
Sonia Denkiewicz och Helena Thelander
Projektpartners: Region Skåne och Länsstyrelsen
Skåne
Finansiärer: Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne
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YSTADMODELLEN: FNs HÅLLBARHETSMÅL
– ETT SMÖRGÅSBORD FÖR NYA AFFÄRER
Projektet är en satsning på små och medelstora företag. Många av dessa företag kan ha svårt att prioritera 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 ekonomi som har sin tyngdpunkt i cirkularitet och hållbarhet. Ystadmodellen är en serie företagsträffar
med olika teman. Här lär sig företagen mer om
Agenda 2030 och vad hållbarhetsmålen betyder för
ens eget företag och knyter också nya värdefulla
kontakter i sin region. Det tidigare målet i projektet
var att genomföra hela Ystadmodellen i två kommunkluster i Skåne, men efter dialog med näringslivsansvariga i kommuner i Skåne så har
förutsättningarna ändrats. För att stärka upp
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näringslivsavdelningarna, så de själva ska kunna
kommunicera affärsnyttan i hållbarhetsarbete och
hjälpa sina företag i frågan så genomförde vi en digital workshop under 2021 (20 kommuner medverkade).
Projekttid: augusti 2020–maj 2023
Projektledare: sonia.denkiewicz@hutskane.se
Projektpartners: Region Skåne
Finansiärer: Tillväxtverket, Region Skåne

Bilden är tagen under den digitala workshopen för
Skånes kommunala näringslivsavdelningar. Workshopledare Karin Lintrup, Bewegung AB.
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Övrigt

Nätverk

Årsmöte
För andra gången hölls årsmötet via Zoom. Speeddejting med stipendiaterna gjordes i olika zoomrum och det fungerade över förväntan bra även om
fysiska presentationer och att kunna röra sig mellan
olika rum är att föredra!

Deltagande i RCE Skåne
RCE Skåne består av Malmö universitet, Lunds universitet, Malmö stad och Hållbar Utveckling Skåne.
RCE Skåne ställde in alla arbetsgrupps- och styrgruppsmöten under 2021 på grund av covid-19.

Deltagande i Klimatsamverkan Skåne
Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare ingår
i Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar
konsumtion. Arbetsgruppen träffas cirka tre gånger
per termin och fungerar delvis som omvärldsbevakning för deltagarna och har vid ett flertal tillfällen även initierat projektverksamhet och fungerat
som referensgrupp för konsumtionsrelaterade projekt. Gruppen består av representanter från Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, SLU Alnarp, Lunds
kommun, Lunds universitet, Malmö stad och Hållbar Utveckling Skåne.

Intern och extern kommunikation
Under året hade föreningen ingen kommunikatör
anställd. Kansliet har fokuserat på att hålla ett kontinuerligt flöde av inlägg på Facebook och även på
Linkedin. Linkedin är sedan 2021 en ny kommunikationskanal och antalet följare ökar stadigt. I början av året hade sidan 492 följare och den
31 december 2021 hade sidan 937 följare. Facebook-sidan hade i början av året 1.613 följare och
den 31 december var antalet 1.853.

MuniComps slutkonferens
Vi arrangerade, 7 oktober 2021, forskningsprojektet MuniComps digitala slutkonferens. MuniComp
har undersökt kommunernas tillämpning av ekologisk kompensation i fysisk planering. Medverkande
var Högskolan Kristianstad, Ecogain, IVL, Holmboe & Skarp, WSP samt Lomma och Helsingborg.
Vi var rådgivande till dagens upplägg, skapade inbjudan och anmälningssida, promotade eventet i sociala media och nätverk, skapade och sände
(bildredigerade) utsändningen som en Teams livehändelse, kommunicerade mejlledes med de som anmält sig både före och efter sändningen samt klippte
inspelningen och lade ut den på vår youtube-kanal
så att den finns tillgänglig i efterhand.

JORDBRUK, SKOG
OCH VATTEN
Nätverket höll en nätverksträff den 27 april med 43
deltagare och arrangerade ett studiebesök med
fokus utvecklingen av en hållbar blåstruktur i västra
Höör.
Kontaktperson: alice.nicolle@lansstyrelsen.se

FÖREBYGGANDE AV AVFALL
Nätverket har haft fyra möten under 2021.
4 mars: Minska avfall i hushållen, presentation av
och diskussion om en lic-avhandling av och med
Mimmi Bismont, VA Syd. Digitalt möte
18 maj: Ystadmodellen för cirkulär ekonomi och
hållbart företagande
24 september: Studiebesök på Siptex – den nya textilåtervinningsanläggningen i Malmö.
9 november höll nätverket tillsammans med Länsstyrelsen Skåne ett seminarium om hur vi utvecklar
arbetet med att förebygga avfall och ställer om till
hållbar konsumtion och produktion.
Nätverkets medlemmar kommer från kommuner,
kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen,
Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds universitet.
På nätverkets sändlista finns över 60 personer och
deltagarantalet 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 tillsammans över sektorsgränser. Under 2020 skapades en
arbetsgrupp vars främsta uppgift är att komma på
idéer till nya aktiviteter. Under 2021 har främst Christopher Marton och Helena Nilsson utgjort arbetsgruppen för attarrangera aktiviteter i nätverket.
Rekrytering av nya volontärer påbörjades i slutet av
2021. Nätverkets lokala sändlista består av cirka 300
personer. Under året har flera frukostwebinarier genomförts. Webinarierna marknadsförs både i våra
egna kanaler men ligger även i Cradlenets kalender.
Kontaktperson: helena.nilsson@hutskane.se
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Föreningens ekonomi
Siffror inom parentes avser 2020 års resultat.

Årets resultat

Kostnader

Föreningens verksamhet har gett ett underskott
på (–144.678) kronor.

Föreningens kostnader uppgår totalt till 3.195.794
(4.002.718) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader 83 (82)%.

Intäkter
Föreningens intäkter uppgår till 3.803.638
(2.952.842) kronor varav ett föreningsbidrag från
Region Skåne på 190.000 (110.000) kronor. Av
intäkterna utgör 2.463.344 (1.875.155) kronor av
kansliet debiterad tid i föreningens projekt.

RESULTATRÄKNING
Not
INTÄKTER
Medlemsavgifter

210101
211231

200101
201231

344 100

349 100

1

190 000

110 000

Debiterad tid i projekt

2

2 463 344

1 875 155

Övriga intäkter

3

375 274

456 430

Debiterad projektkostn. 4

440 329

156 205

–14

–

–9 395

5 952

3 803 638

2 952 842

Projektnetto

5

Summa intäkter

Personalkostnader

–3 114 068

–2 550 755

Medlemsaktiviteter

6

–25 563

–2 539

Lokalkostnader

7

–390 114

–445 688

–13 000

–

–27 093

–55 300

–

–

–34 738

–33 754

1 123

–

Redovisningstjänster
8

Medfinansiering projekt
Övriga
föreningskostnader

9

Ingående moms
Summa kostnader

–3 603 453 –3 193 617

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

10

Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster
Resultat efter
finansiella poster
Skatt
ÅRETS NETTORESULTAT
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TILLGÅNGAR

Not

211231

200 186

–135 194

–11 458

–6 875

188 728

142 069

–

–2 609

188 728

–144 678

–

–

188 728

–144 678

201231

Anläggningstillgångar 11
Inventarier

0

11 458

Summa anläggningstillgångar

0

11 458

156 911

307 300

–

9 522

115 418

345 132

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

12

Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar

13

Skatteskuld

74 612

61 157

2 027 750

1 413 975

2 374 691

2 137 085

Likvida medel

KOSTNADER

Telefoni, IT

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

Föreningsbidrag

Öres- och kronutjämn.

Projektverksamheten

Summa omsättningstillg.
SUMMA TILLGÅNGAR

2 374 691

2 148 543

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

1 078 824

1 223 504

188 729

–144 678

1 267 553

1 078 825

405 169

265 740

2 649

153 592

603 775

561 991

SKULDER

Kortfristiga skulder
Interimsskulder

14

Leverantörsskulder
Skatteskulder och moms
Övriga kortfristiga skulder
Semesterskuld
Summa skulder

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL
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638

26 000

94 906

62 395

1 107 138

1 069 718

2 374 691

2 148 543

NOTER
Not 1 Föreningsbidrag
Region Skånes föreningsbidrag blev 190 000 kr för 2021.
Not 2 Debiterad tid i projekt
Avser kansliets debiterade tid i föreningens projekt.
Not 3 Övriga intäkter
I posten ingår ersättning från Nätverket idéburen sektor
Skåne för delad tjänst på 45 212 kr samt 900 kr för medfinansiering av dataverktyg, intäkter för gemensamma
lokalkostnader 286 346 kr, intäkter för stipendium 20 000
kr samt intäkter för sålda kopior 2 816 kr. 20 000 kr avser
tjänst som sålts till Högskolan i Kristianstad.
Not 4 Debiterad projektkostnad
Intäkt för overheadkostnader från projektverksamheten,
avser tex lokaler och telefoni.
Not 5 Projektnetto
Några gamla bokföringsfel kopplade till projekten har
rättats till under året. Intäkter har kvittats mot kostnader
och summan blir en kostnad för föreningen.
Not 6 Medlemsaktiviteter
I början av året delades fem stipendier ut. I övrigt har
inte möten eller andra aktiviteter inneburit kostnader då
de enbart varit digitala.
Not 7 Lokalkostnader
Förutom lokalhyra ingår städning, övrigt underhåll,
bredband och kopieringskostnader. Föreningen har betalt lokalhyra och bredband för den gemensamma lokalen och har sedan fakturerat övriga (4) organisationer. Se
not 3 för intäkter.

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. Även serviceavgift till
branschorganisationer, medlemsavgifter samt förluster
på obetalda medlemsavgifter från tidigare år finns här.
Not 10 Avskrivningar
Med årets avskrivning är samtliga inventarier avskrivna.
Not 11 Anläggningstillgångar
Föreningens anläggningstillgångar är inventarier som
vid periodens slut är 0 kr, se not 10.
Not 12 Kundfordringar
Medfinansiering av stipendium för 2022, 64 500 kr, ofakturerat stipendium 2021, 5 000 kr, obetald medlemsavgift 400 kr, gemensamma lokalkostnader 67 498 kr samt
delad tjänst med Nätverket idéburen sektor Skåne
19 513 kronor.
Not 13 Interimsfordringar
Lokalhyra för kvartal 1, 2022 som betaldes i slutet av
2021.
Not 14 Interimsskulder
Avser skulder till pågående projekt.

Elin Hasselberg

Susanne Dahlberg

ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Johanna Alkan Olsson

Per-Uno Alm

Anna Boo

Carl-Magnus Carlsson

Linnea Folkesson

Trevor Graham

Peter Groth

Hugo Malm

Maja Manner

Lotte Melin

Rustan Nilsson

Oscar Pelin

Anton Pettersson

Helena Thelander
VERKSAMHETSLEDARE

Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse 2021 | 11

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne
I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år 2021.
Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan
för år 2021, 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 8 mars 2022
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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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Våra medlemmar
Vid årets slut hade vi 73 medlemsorganisationer.
ABF Skåne
Accus AB
Bauer Watertechnology AB,
region syd
Begagnade kontorsmöbler Öresund AB
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Den Goda Jorden
Ekoll AB
Ekologigruppen
Eslövs kommun
Expertcentralen
Helgeå Model Forest
Helsingborgs stad
Hållbar idé
Hållbart Byggande i Syd
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 AB
Medborgarskolan Syd
Miljöpartiet de Gröna i Skåne
Naturskyddsföreningen i Skåne
Osby kommun
Pecan Studio
Perstorps kommun
PlanetPeople AB
Position Green
Region Skåne
Regionmuseet Kristianstad
Resilient Regions Association

Röstånga Tillsammans
Sensus Skåne-Blekinge
SGS Stations AB
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Skånes Kärngårdsförening
SLU Sveriges lantbruksuniversitet
Sparbanken Syd
Sportfiskarna 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
Trelleborgs kommun
VA SYD
Ystads kommun

MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgifter
Projektintäkter

Varje krona växlas upp tio gånger

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.
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info@hutskane.se

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

