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Verksamhetsberättelse 2018 CSR Småland, ideell förening 
 
 
Föreningens utveckling 
 
Föreningen bildades av Jenny Jakobsson, Adlignum AB, Anna Carendi, Diya Consulting AB, 
och Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB, den 29 april 2016. I november 2016 hade 
föreningen ett extrainsatt årsmöte för att välja styrelse och i april 2017 hade föreningen sitt 
första ordinarie årsmöte.  
 
Syftet med föreningen är: ”Att skapa engagemang bland företag och andra aktörer till att 
utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region, samt att vara en 
mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.” 
 
Företag, ideella föreningar, aktörer inom utbildning samt offentliga aktörer kan bli 
medlemmar i föreningen. Under 2018 gick CSR Småland från 32 till 44 medlemmar. 
Målsättningen var att nå 50 medlemmar under 2018, vilket nåddes i januari 2019.  
 
Aktiviteter under året 
 

Föreläsning om hållbara arbetsplatser 2018-01-26 
Den 26 januari arrangerades ett frukostmöte på 
Vätterhem. Med utgångspunkt i föreskrifterna för 
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) gav 
Yvonne Sjöberg från Odeas en inblick i hur en som 
företag kan arbeta praktiskt för att skapa en hållbar 
arbetsplats. Vätterhem berättade också om sitt 
arbetsmiljöarbete. Efter föreläsningen gavs tid till 
diskussion och erfarenhetsutbyte.  

 
Träff för miljödiplomerade företag 2018-02-06 
Den 6 februari arrangerade Miljöstrategen en träff för miljödiplomerade företag där Anna 
Carendi deltog och presenterade CSR Smålands verksamhet.  
 
Hållbarhetskonferens – Vägen Framåt! 2018-02-08 
Den 8 februari arrangerade CSR Småland den första hållbarhetskonferensen. Konferensen 
arrangerades i samverkan med Coompanion Jönköpings län och Jönköpings University, inom 
ramen för projektet Social Innovation för Regional Utveckling. Konferensen hölls på 
Jönköping University och svensk Streetfood stod för ekologisk lunch och fika.  
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Syftet med konferensen var att inspirera företag att genom ett miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt hållbarhetstänk utveckla sina verksamheter. Årets konferens fokuserade på 
affärsnytta och visar hur hållbarhetsarbetet är en framgångsfaktor som skapar 
konkurrensfördelar.  
 
På programmet fanns både små och stora företag, offentliga aktörer, drivna entreprenörer 
och sociala företag som delade med sig av sina erfarenheter av hur hållbarhetsarbetet har 
påverkat deras utveckling och framgång. Medverkade gjorde även Diana Madunic, Sveriges 
dåvarande ambassadör för hållbart företagande.  
 

    
 

  
För summering av konferensen kolla in vår hemsida: http://csrsmaland.se/summering-av-
konferensen-hallbara-affarer-vagen-framat/ 
 
Miljödiplomerade event – vad har det för betydelse för Jönköping? 2018-03-02 
Den 2 mars arrangerade CSR Småland ett frukostmöte på VOX Hotel tillsammans med 
Miljöstrategen och Destination Jönköping angående miljödiplomerade event. Mötet 
avslutades med en presentation av JIBS hållbarhetsprojekt - Ledarskap för hållbar utveckling. 
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Jobbmässan för nyanlända och asylsökande 2018-03-08 
Den 8 mars arrangerade föreningen Integrera Mera Jönköping en jobbmässa för nyanlända 
och asylsökande där CSR Småland var medarrangör.  
 
Sveriges miljömål leder oss mot Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen 2018-03-22  
CSR Småland var med som utställare på en konferens som arrangerades av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 
 
Årsmöte 2018-04-13 
Den 13 april var det dags för CSR Smålands årsmöte. Värd för årsmötet var Jönköping 
University. Efter det formella årsmötet berätta Cecilia Skirhammar om hur HERENCO-
koncernen arbetar med hållbarhet. Därefter fick deltagarna diskutera i grupper hur de 
önskar se CSR Smålands verksamhet utvecklas och vilka aktiviteter det önskar att CSR 
Småland arrangerar samt vilka teman som bör tas upp. Styrelsen fick med sig en lång lista 
med bra förslag på både aktiviteter och teman att ta med sig till fortsatt planering.  
 

Agenda 2030 - hur kan du som företagare bidra 
till de globala målen? 2018-09-13 
Som del av Klimatveckan i Jönköpings län 
arrangerade CSR Småland ett frukostseminarium 
om företagens roll för Agenda 2030. Deltagarna 
fick en introduktion till Agenda 2030 och de 
globala målen samt exempel på hur företag 
arbetar med målen och tips på hur företag kan 

göra för att komma igång och arbeta med dem. 
 
JU Sustainability Day - Innovation and Transformation for Sustainability 2018-09-18 
CSR Småland var medarrangörer till JU Sustainability Day. Under dagen erbjöds det en 
rad spännande föreläsningar från både näringsliv och akademien samt en rad olika 
workshops under eftermiddagen. Under lunchen fanns möjlighet till nätverkande mellan 
företag, organisationer och studenter.  
 
Validering för Inkludering 2018-09-17 
CSR Småland var medarrangörer till konferensen Validering för inkludering, som är en del av 
ett projekt finansierat av Leader Västra Småland. Syftet var att få organisationer och företag 
medvetna om hur de kan få tillgång till rätt kompetens med hjälp av validering. 
 
Motivation i förändring – en föreläsning med hälsa och välbefinnande i fokus! 2018-09-28 
Under hälsoveckan arrangerade CSR Småland ett seminarium om mål 3: hälsa och 
välbefinnande i samarbete med Friskis & Svettis och Vätterhem. Ann-Louise Carlsson på 
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Friskis & Svettis föreläste om hur en med enkla knep kan få en mer balanserad vardag. 
Föreläsningen varvades med avslappningsövningar.  
 
September – oktober 
CSR Småland var under hösten samarbetspartner till kursen Applied management of Change 
and Innovation for Sustainability på Jönköping University. Inom ramen för kursen tog fem 
grupper av studenter fram förslag på lösningar till bostadsbristen och bostadssegregationen 
i regionen, som presenterades på ett seminarium den 19 oktober. Länsstyrelsen har skapat 
ett ekonomiskt utrymme på 3 miljoner kronor som länets kommuner kan ansöka om för att 
initiera pilotprojekt utifrån studenternas idéer. Förslagen finns tillgängliga hos CSR Småland.  
 

   
 
Konferens: Hållbara Affärer genom Agenda 2030 2018-11-22 
CSR Småland bestämde sig för att anordna ännu en hållbarhetskonferens under 2018. Denna 
konferens fokuserade på hur en med stöd av Agenda 2030 och de globala målen kan driva 
hållbara affärer och bidra till en hållbar utveckling. Medverkade gjorde IKEA Torsvik, 
Vätterhem, Länsstyrelsen Jönköpings län, Jordi Hans Design, Hewlett Packard Enterprise 
Barcelona, Huskvarna och ett par företag inom ramen för Ung Företagsamhet som fokuserar 
på hållbara affärsidéer. Dessutom inledningstalade regeringens nye ambassadör för hållbart 
företagande, Jakob Kiefer, som berättade om regeringens handlingsplan för Agenda 2030 
och hur den påverkar företag. Friskis & Svettis stod för pausgympa och under pauserna 
kunde deltagarna besöka en miniutställning. Konferensen arrangerades i samverkan med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Studieförbundet Bilda och ägde rum på Jönköpings Läns 
Museum. Det sociala företaget Cykelstaden stod för mat och fika. 
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Social Business Board 2018-11-28 
CSR Småland har tillsammans med representanter från Almi, Jönköping University, 
Jönköpings kommuns näringslivsavdelning, IM Individuell Människohjälp, Science Park och 
Coompanion, deltagit i en Social Business Board. Dit har personer med en idé om en tjänst, 
produkt, process eller metod som skulle kunna vara en lösning på en aktuell 
samhällsutmaning fått komma och presentera sin idé och fått värdefull feedback och 
återkoppling på hur idén ska kunna utvecklas. Nästa Social Business Board planeras till 27 
mars 2019 och är en del av projektet Social innovation för regional utveckling som 
genomförs av Coompanion Jönköpings län och Jönköping University med finansiering av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. 
 
Träff för fåmansbolag 
Under hösten har två träffar anordnats för fåmansföretag inom CSR Småland då fokus har 
varit hur en som litet företag kan var med och göra skillnad och hur fåmansföretag kan 
samverka och stärka varandra.  
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Pilotprojekt inom Cirkulär Ekonomi 
I slutet av 2018 ansökte CSR Småland om projektmedel från Tillväxtverket och Region 
Jönköpings län om att driva ett pilotprojekt inom cirkulär ekonomi. Föreningen beviljades 
700 000 kr från Tillväxtverket och lika mycket från Region Jönköpings län.  
 
Projektet kommer att pågå under 2019. Förutom att öka medvetenheten generellt inom 
näringslivet så kommer ett 20-tal företag få ökad kunskap genom föreläsningar, möjlighet till 
erfarenhetsutbyte genom workshops samt 10 timmar individuell coachning för att ta fram 
egna handlingsplaner för utveckling av cirkulär ekonomi. 
 
Mer information finns på vår hemsida: http://csrsmaland.se/nytt-projekt-mojliggor-fler-
cirkulara-foretag-i-jonkopings-lan/ 
 
Övrigt 
 
Kommunikation 
Under året har föreningen skickat ut ett antal nyhetsbrev till medlemmar och andra som är 
intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens hemsida har uppdaterats och inlägg 
har gjorts på Facebook och Twitter. 
 
Ett par artiklar har skrivits om föreningen under året: 
http://www.aktuellanyheteriveckan.se/naumlringsliv/konferensen-hallbara-affarer-vagen-
framat 
 
https://www.jp.se/article/de-far-14-miljoner-for-att-varna-jordens-resurser/ 
 
Nomineringar 
Under 2018 blev Anna Carendi som initiativtagare till CSR Småland, utsedd till en av Sveriges 
101 mäktigaste inom hållbarhet.  
”För att bli framgångsrik och skaffa sig ”makt” i hållbarhetssfären krävs i dag nya 
egenskaper. Främst handlar det om förmågan att skapa mötesplatser och nätverk skriver 
Aktuell Hållbarhet på sin hemsida och det är nog en av anledningarna att jag som 
initiativtagare och ordförande för CSR Småland hamnat på listan. Jag är oerhört glad och 
stolt över det. Men roligast är att CSR Småland, som jag var med och startade tillsammans 
med Jenny Jakobsson och Patrik Sundberg, uppmärksammas", säger Anna Carendi. 
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Nätverksträff 2018-08-24 
I augusti deltog Anna Carendi, Patrik Holst och Jenny 
Jakobsson på en nätverksträff med andra 
hållbarhetsnätverk runt om i Sverige. Träffen hölls i 
Göteborg av CSR Västsverige. Nästa år kommer CSR 
Sweden att ordna en liknande träff för 
kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan 
nätverken.  
 
Förtroendevalda 
 
Styrelsen: 
Anna Carendi, Diya Consulting AB, ordförande 
Patrik Holst, Jönköpings Kommun, vice ordförande 
Jenny Jakobsson, Adlignum AB, ledamot 
Marcela Ramirez Pasillas, Jönköping University, ledamot 
Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län, ledamot 
Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB, ledamot 
Christina Odén, Vätterhem, ledamot 
 
Revisorer:  
Saddia Hidalgo Larsson, Hidalgo AB, revisor 
Mattias Hörberg, Elmia, revisorssuppleant  
 
Valberedning:  
Anna Benderius, Almi Företagspartner, sammankallande 
Jens Ottosson, Miljöstrategen 
Solweig Fransson, Gnosjö Automatsvarvning AB  
 


