
 

Verksamhetsplan 2022 CSR Småland, ideell förening 
 

Strategi 
Under 2019 antog CSR Smålands styrelse en strategi för att utveckla verksamheten som vi 
fortsätter att arbeta utefter under 2022 för att nå visionen:  

Att bidra till Sveriges mest hållbara region. 
 
Verksamheten ska kännetecknas av kunskap, driv, engagemang och aktivt nätverkande.  
 
Mål 2030: 

• CSR Småland ses som den naturliga plattformen för organisationer som vill utveckla 
sitt hållbarhetsarbete. 

• Föreningens medlemmar har ett framgångsrikt och strategiskt hållbarhetsarbete. 

• Alla medlemmar ser nyttan och värdet av att arbeta med hållbarhet. 

• Föreningen har verksamhet och medlemmar i hela Småland. 

• CSR Småland har inspirerat 1 000 organisationer till att utveckla sitt 
hållbarhetsarbete. 

 
Strategin omfattar tre områden: 

1. Kunskap & erfarenhetsutbyte – Vi ökar medlemmarnas kunskap om hållbarhet och 
dess värde. 

2. Kommunikation & opinionsbildning – Vi ökar samhällets kunskap om hållbarhet och 
dess värde. 

3. Plattform för samverkan – Vi ökar möjligheten till samverkan med olika aktörer. 

 
Aktiviteter under året  
För att öka medlemmarnas kunskap om hållbarhet och för att möjliggöra för samverkan 
mellan olika aktörer inom vårt nätverk kommer vi under året att ha ett antal träffar med 
olika teman. Det kan handla om föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar. Några 
inbokade aktiviteter under året är: 
 

• 27/1 Hållbarhet i leverantörskedjan (i samverkan med Science Park) 

• Digital studiecirkel för att diskutera tankar och teorier om ett hållbart samhälle 
med utgångspunkt i The Doughnut Economics – Seven Ways to Think Like a 21st-
Century Economist av Kate Raworth, tre tillfällen: 27 januari, 3 februari, 10 
februari. 

• 2/3 Ekosystemtjänster för företag, tillsammans med Länsstyrelsen och Atteviks. 

• 1/4 Årsmöte. Årsmöte, föreläsning och workshop om föreningens framtida 
verksamhet utifrån medlemmarnas behov.   



 
• 16/5 Vandring på Östra Vätterbranterna med fokus på biologisk mångfald och 

orkidéer. Vandringen leds av Mikael Gustafsson, lektor i geovetenskap vid 
Högskolan för lärande och kommunikation på JU. 

• Hållbarhetskonferens 15/9: Tillsammans med A Sustainable Tomorrow kommer vi 
även i år att bjuda på en digilog hållbarhetskonferens, troligtvis en hubb i 
Jönköping. 

• Regional hållbarhetskonferens (ännu ej fastställt), under oktober/november, i 
samverkan med näringslivsbolag på flera platser i länet. 

• Från linjärt till cirkulärt - varför och hur? (datum ej bestämt) 

• The Doughnut economics - en introduktion (datum ej bestämt) 

• Hållbar finansiering och kapitalmarknadens aktörers ansvar (datum ej bestämt) 

• Seminarium på Klimatveckan 

• Delta på JU Sustainability Festival 
 
Kom gärna med förslag på föreläsningar, studiebesök eller andra aktiviteter som ni som 
medlemmar önskar sker inom ramen för CSR Småland. Mejla till info@csrsmaland.se 
 

Satsning på cirkulär ekonomi i Jönköpings län 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2021-2025 syftar till att främja klimat- och 
energiarbetet inom länets verksamheter och därmed bidra till att minska klimatutsläppen i 
samhället i stort. Den långsiktiga visionen är ett klimatsmart plusenergilän år 2045.  
 
En åtgärd inom området Näringsliv och affärsutveckling handlar om att anordna workshops 
för omställning till cirkulär ekonomi. Ansvarig för åtgärden är CSR Småland och kommunerna 
i Jönköpings län.  
 
Under 2022-2025 ska minst en workshop om cirkulär ekonomi genomförs i alla länets 
kommuner. Målgruppen för workshopen är företag i länet. CSR Småland ansvarar för 
upplägg och innehåll. Kommunen står för lokal och fika samt sköter det praktiska kring 
arrangemanget som skicka inbjudan, ta emot anmälningar etc. Arrangemanget finansieras av 
deltagaravgifter. Målsättningen är 4 workshops under 2022.  
 

Nätverk för erfarenhetsutbyte och ökad samverkan  
För att öka takten i medlemsorganisationernas hållbarhetsarbete finns ett behov av att 
samlas kring en specifik hållbarhetsfråga för att få ökad kunskap om området och för att 
byta erfarenheter med personer som arbetar med liknande frågeställningar. Deltagarnas 
roller, intressen och önskemål avgör innehållet i träffarna. Prismodell för att delta i något av 
nätverken varierar och vi testar oss fram för att hitta en bra modell. Det gäller även 
ersättningsmodell för nätverksledare. 
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Hållbar Arbetsplats – nätverksledare sökes! 
Tvärfunktionellt och tvärsektoriellt nätverk för ledare som vill skapa 
förutsättningar för att människor ska må bra och trivas på sin 
arbetsplats. I detta nätverk möts olika branscher och roller med det 
gemensamma målet att motverka psykisk ohälsa och skapa en 
attraktiv och hållbar arbetsplats. Vi hoppas kunna starta igång detta 
nätverk under året.  
 
Hållbar Kommunikation – nystart 2 mars! 
Hållbar kommunikation handlar om att kommunicera 
hållbarhetsarbete – att utforma budskap och välja kanaler. Det 
handlar om att lyfta fram och integrera hållbarhetsarbetet i 
företagets kommunikation, att utforma budskap för olika 
målgrupper, förklara komplexa saker enklare och skapa 
tillgänglighet, samt att göra det som ger bäst effekt för den tid och 
de pengar som kan avsättas. Nätverket hålls ihop av Ulrika 

Gotthardsson, Uttryckeriet. Priset för att delta i detta nätverk kan hållas nere då deltagarna 
ansvarar för att hålla i en varsin nätverksträff.  
 
Hållbarhet i leverantörskedjan – start i maj! 
Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan handlar om att utveckla och implementera en 
metodik för att på ett strukturerat sätt hantera frågor kring socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Metodiken har som mål att generera både 
samhällsnytta och affärsvärde och är utvecklad för att passa små och medelstora företag 
som har begränsade resurser. Målet med nätverket är att deltagande företag ska påbörja ett 
aktivt arbete kring hållbarhet i leverantörskedjan. Nätverket riktar sig till de som köper in 
eller upphandlar råvaror eller produkter där det finns en leverantörskedja som sträcker sig 
utanför Sveriges och ofta utanför Europas gränser. Nätverket kommer ledas av Patrik 
Sundberg, Sundberg Sustainability/Hållbarhetsteamet och beräknas starta i maj.  
 
Hållbarhetschefer – tillsammans med Handelskammaren Jönköpings län 
Tillsammans med Handelskammaren i Jönköpings län har CSR Småland dragit igång ett 
nätverk för hållbarhetschefer. I dagsläget deltar 10 personer men det finns möjlighet att ta 
in fler om det finns intresserade. Under 2022 planeras 4 träffar. Mer info finns på 
Handelskammarens hemsida. Medlemmar i Handelskammaren eller CSR Småland har 
rabatterat pris. Nätverket leds av Anna Carendi och Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet.  
 

 
 
 



 

Övrigt 
 
Kommunikation 
Kommunikation till medlemsorganisationer sker via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier 
(Facebook, LinkedIn och Instagram). Dessa kanaler används också för att öka samhällets 
kunskaper om hållbarhet. Vi uppmanar alla medlemmar att följa/gilla CSR Småland i olika 
sociala kanaler samt att gilla/dela våra inlägg. 
 
Vi vill på ett bättre sätt under 2022 lyfta fram våra medlemmar och deras hållbarhetsarbete 
samt att uppmärksamma internationella hållbarhetsdagar och initiativ som t ex 
Världsmiljödagen, Earth Hour, Overshoot day.  
 
CSR Smålands kansli 
CSR Småland har anlitat Hållbarhetsteamet AB att sköta föreningens administration och 
marknadsföring på cirka 25% av en heltid.  
 
Det finns dock ett behov av att utöka bemanning på CSR Småland med ytterligare 25-75% 
med syfte att kunna genomföra fler utbildningar, seminarier, nätverksträffar och workshops 
för att öka kunskapen, motivationen och möjliggöra för företag att utbyta erfarenheter och 
skapa nya samarbeten.   
 
Finansiering 
Under året kommer vi fortsätta att undersöka möjligheten till finansiering utöver 
medlemsavgifter för att kunna förstärka föreningens kapacitet ytterligare. Vi kommer se 
över möjligheten till föreningsbidrag, stöd från stiftelser och projektmedel etcetera.  
 
Kunskapsbank för våra medlemmar 
Vi ser att det finns ett behov av att samla kunskapsmaterial för våra medlemmar på vår 
hemsida. Det kan handla om checklistor, mallar, workshopövningar och andra verktyg som 
medlemsorganisationerna kan använda sig av för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. I mån 
av resurser kommer denna kunskapsbank att uppdateras under året.  
 
Regional närvaro 
Vi vill öka samarbetet med näringslivskontoren och öka vår närvaro i övriga delar av 
Småland, genom aktiviteter och samverkan. 
 
 
 
 
 



 

 
Budget 2022 
 

Intäkter  

Medlemsavgifter 250 000 

Workshops cirkulär ekonomi, 4 workshops à 30 000 kr 120 000 

Nätverk hållbar kommunikation 10 500 

Hållbarhetskonferens (deltagaravg) 40 000 

Sponsring hållbarhetskonferens/Sparbanksstiftelsen Alfa 25 000 

Nätverk leverantörskedjan 45 000 

Summa intäkter 490 500 

  

Kostnader  

Administratör/marknadskoordinator 247 500 

Kansli (hyra, porto, papper etc) 22 500 

Redovisningsbyrå  10 000 

Marknadsföring 5 000 

Workshopledare cirkulär ekonomi, 4 workshops à 25 000 kr 100 000 

Hållbarhetskonferens (hubbavgift + projektledning) 68 750 

Nätverk leverantörskedjan (nätverksledare) 36 000 

Summa kostnader 489 750 

  

Resultat 750 

 


