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2021 I KORTHET
Heléne Modig Lövgren (Ringhals)
valdes om som ordförande.

4 NYA MEDLEMMAR
Under året har EMC fått fyra nya
medlemsföretag, av olika storlek
och bransch. Alla med den
gemensamma nämnaren att de
vill knyta nya kontakter, utbyta
erfarenheter, vässa kompetensen
och skapa förutsättningar för en
hållbar verksamhetsutveckling.
Arton medlemsföretag har
lämnat föreningen av framför allt
ekonomi- och resursrelaterade
skäl.

Coronapandemin har haft fortsatt påverkan på EMC:s verksamhet. Det
har påverkat många medlemmar ekonomiskt och resursmässigt vilket
har bidragit till ett visst medlemstapp. Pandemin har även påskyndat
den digitala omställningen vilket givit oss nya sätt att mötas samtidigt
som det fysiska mötet blivit lidande.
Tillsammans med Coompanion Halland och Varbergs kommun
har EMC fortsatt att utveckla föreningen Impact House Halland en samverkansplattform där hållbarhet och
samhällsentreprenörskap står i fokus. Impact House finns på
Östra Långgatan 47 i Varberg där EMC har sitt kontor.

Under 2021 har medarbetare både lämnat och tillkommit.
Personalomsättningen har givetvis inneburit utmaningar men också gett
oss nya perspektiv på verksamheten och idéer till utveckling av våra
koncept och vårt medlemserbjudande.

Andelen svenskar som aktivt pratar om miljö, klimat och samhällsansvar
ökar för varje år. Företagsledare inser också i ökad utsträckning det
affärskritiska i att integrera dessa frågor i sin kärnverksamhet på ett
strukturerat och transparent sätt.

10 FÖRETAG HAR UTVECKLAT NYA
AFFÄRSMÖJLIGHETER MED STÖD AV CIRKULÄR
KICKSTART
Föreningens medlemmar har gjort stora insatser och framsteg mot
ett hållbart samhälle, här är ett litet axplock:
- Ästad Vingård och restaurang Äng mottog Michelinguidens
gröna stjärna för sitt arbete inom hållbarhet.
- Varberg Energi investerade i framtidens energisystem med
lagringslösningar i nya nätbatterier.
- Föreningens bygg och fastighetsmedlemmar arbetar i flera olika
projekt för att minska klimatpåverkan och gynna biologisk
mångfald.
- Länsförsäkringar Halland investerar i en cirkulär skadehantering.
- Region Halland har tagit fram en ny strategi för hållbar tillväxt

29 BOLAG
MEDVERKADE I
KLIMATBOKSLUT
MED EMC
Konceptet Hållbarhetfrukost har
utvecklats ytterligare och blivit ett
uppskattat och stående inslag i EMC:s
utbud. Hållbarhetsfrukostarna lyfter
relevanta ämnen och ger möjlighet till
diskussion och nätverkande. Under året
har vi diskuterat alltifrån ohälsonärvaro
till solceller och Industriell symbios.

43 MEDLEMSDIALOGER HAR
GENOMFÖRTS
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Liksom förra året har den pågående pandemin haft fortsatt stor inverkan på hur både vi och våra
medlemmar bedriver sin verksamhet. Vid det här laget vet vi alla hur man delar skärm och att man alltid
ansluter till ett onlinemöte med mikrofonen avstängd. Den digitala omställningen har blivit en naturlig
del av vår vardag och kan på sätt och vis liknas vid den hållbarhetsomställning som sker i samhället idag.
Det pandemin har lärt oss är att det går ganska bra att ställa om vår vardag om vi verkligen måste och
att den stora utmaningen tycks ligga i att göra förändringsarbetet så friktionsfritt som möjligt. I spåren
av COP26 finns det många förväntningar på framför allt politiker och företag att leda utvecklingen
framåt. Det allmänna intresset för hållbarhet har nog aldrig varit så stort som det är nu vilket ger
utmärkta förutsättningar för omedelbar action och konkreta åtgärder.
Framtidens politiska beslut kommer att handla mer och mer om att bevara och skydda vår miljö. Ett
internationellt initiativ som kommer att ha stor betydelse för många är EU:s gröna taxonomi-förordning
som kommer att bli fördelaktig för företag som redan nu är i framkant i klimat- och miljöarbetet. Den
numera vedertagna ekvationen långsiktighet + hållbarhet = lönsamhet gör att företag kan se på
hållbarhetsarbetet som en självklarhet för sin affär och utvecklingen av densamma. EMC kan erbjuda
företag och organisationer viktigt stöd i detta arbete genom att tillgängliggöra kunskap, metoder,
verktyg och nätverk som accelererar dessa viktiga insatser.
Vi har sett ett visst medlemstapp under de senaste åren. Dels på grund av att många har behövt se över
sina kostnader i en utmanande ekonomisk situation, dels för att EMC har behövt vässa budskapet om
hur medlemmarna kan nyttja våra medlemserbjudanden. För att kunna möta de behov som efterfrågas
av våra medlemmar har EMC:s styrelse och kansli sett över den nuvarande strategin och finslipat den.
Genom att utföra medlemsdialoger har vi kommit närmare våra medlemmar. Medlemsdialogerna visar
att det finns ett stort värde av att vara medlem i EMC, men att tidsbrist gör det svårt att engagera sig i
de aktiviteter som erbjuds. Värdet i EMC kommer av att vara aktiv som medlem för då hittar man rätt
samarbeten, rätt projekt, rätt aktiviteter, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna snabba på den
nödvändiga omställningen. EMC ska även fortsättningsvis erbjuda aktiviteter som driver mot action och
bildar nätverk. Dessutom har projekt en värdefull plats där EMC kan samla aktörer som gemensamt tar
fram nya lösningar och ökar förändringstakten.
Sammanfattningsvis kan vi lägga ytterligare ett händelserikt år bakom oss. Nu med en tydligare vision
som kommer att ta oss vidare in i 2022 och framåt. Vi ser en värld där alla företag är med och skapar en
hållbar samhällsutveckling genom sin verksamhet. För att nå dit tror vi att verksamheterna behöver
insikt om sin egen roll och påverkan, men också se de möjligheter som detta medför för deras hållbara
affärsutveckling och samhället i stort – detta kan EMC som organisation erbjuda. Vi har sagt det förut,
men det tål att upprepas: samverkan är den viktigaste framgångsfaktorn för att kunna ta tag i de
gemensamma utmaningar som bland annat klimatförändringarna för med sig. Därför ska EMC
möjliggöra och generera hållbar och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling som inspirerar
våra medlemmar att utveckla sina affärer och verksamheter på ett hållbart, innovativt och klimatsmart
sätt.
Heléne Modig Lövgren
Styrelseordförande, EMC
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STYRELSE & VALBEREDNING
EMCs styrelse har under 2021 haft fem ordinarie möten och arbetsutskottet fyra ordinarie möten.
Dessutom har två strategihalvdagar genomförts efter en ny strategiprocess som är tänkt att vara
återkommande varje år. Utöver detta har ett antal mer informella arbetsmöten hållits. Styrelsen har
sedan årsstämman 2021 haft nedan sammansättning där arbetsutskottet utgjorts av ordförande, vice
ordförande samt andre vice ordförande.
Ordförande
Heléne Modig Lövgren
Ringhals

Första vice ordförande
Anders Bredfell
Halmstad Energi och Miljö

Andra vice ordförande
Emy Ekholm
SWECO

Ledamot
Björn Sjöström
Varberg Energi

Ledamot
Alma Ragnarsson
AITECH

Ledamot
Maria Sjöstrand
Varbergs Sparbank

Valberedningen består av:
Bjarne Johansson, Systeminstallation
Jens Melin, Falkenberg Energi
Birgitta Lennermo, TEK Kompetens
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MEDARBETARE
Under 2021 har EMC haft en del personalomsättning. I februari påbörjade Johan Adermalm sin
anställning som Content manager för att leda och driva EMC:s kommunikation. I juni avslutade Helena
Björkman sin anställning för att ta sig an nya utmaningar inom hållbarhetsområdet. I september
rekryterades Petra Löfås som ny hållbarhetsrådgivare på EMC. Projektledare Michaela Flenger har
arbetat på EMC sedan 2020.
Under 2021 har en ny medarbetarpolicy tagits fram för att förtydliga de rättigheter och skyldigheter
medarbetare på EMC har. Dokumentet är ett led i att stärka EMC:s varumärke som en god arbetsgivare.
Under 2021 har EMC:s kansli utgjorts av följande medarbetare:

Projektledare

Hållbarhetsrådgivare

Michaela Flenger
Start 2020.02.01

Petra Löfås
Start 2021.09.01

Content manager
Johan Adermalm

Hållbarhetsrådgivare
Helena Björkman

Start 2021.02.01

Anställning: 2016.08.16 – 2021.06.15
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VISION, UPPDRAG OCH STRATEGIER
Under 2021 har EMC kansli tillsammans med styrelse formulerat en Vision och vägen dit samt
föreningens uppdrag. EMC:s VISION är en värld där alla företag genom sin verksamhet är med och skapar
en hållbar samhällsutveckling. För att nå den tror vi att verksamheterna behöver insikt om sin egen roll
och påverkan men också se de möjligheter som detta medför för deras hållbara affärsutveckling. EMC
ska möjliggöra och generera hållbar och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling. Föreningen
ska tillgängliggöra kunskap, metoder, verktyg och samverkan via nätverk och projekt. På så vis kan
medlemmarna inspireras till engagemang, insikt och handling för att utveckla sina affärer och
verksamheter på ett hållbart, innovativt och klimatsmart sätt.

För att arbeta mot visionen har strategier formulerats utifrån fyra fokusområden där vi för varje
fokusområde har ett antal riktningsmål:
• EMC:s utbud ska bestå av relevanta erbjudanden som möter våra medlemmars behov.
• EMC ska ha en tillväxt av aktiva medlemmar som bidrar till och drar nytta av nätverket och
föreningens erbjudande.
• EMC ska vara en attraktiv arbetsgivare som har engagerade medlemmar och kompetenta
medarbetare.
• EMC arbetar i nära samarbete med prioriterade aktörer för att driva mot föreningens vision.
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MEDLEMMAR
Vid 2021 års slut hade EMC 108 medlemmar inklusive servicepaket. Under 2021 tillkom 4 nya
medlemmar och 18 avslutade sitt medlemskap. De skäl som angetts för avslutat medlemskap har
framför allt varit ekonomiska eller på grund av tidsbrist att engagera sig i nätverket. Samtliga aktuella
medlemmar finns listade på www.emcsverige.se.
Nedan återges EMC:s medlemsutveckling över tid, medlemsbasen fördelat på antalet anställda
respektive geografisk placering.

Storlek på medlemsföretagen (antal anställda)
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MEDLEMSDIALOGER
Under 2021 har EMC påbörjat arbetet med årligen återkommande medlemsdialoger. Detta är en av
föreningens viktigaste strategier för att arbeta mot visionen. Syftet med regelbundna medlemsdialoger
är dels att erbjuda medlemmarna ett tillfälle att diskutera och få rådgivning kring sina
hållbarhetsutmaningar, dels för EMC att lära känna medlemmarnas styrkor, utmaningar och behov.
Detta bidrar till att utveckla EMC:s erbjudanden och aktiviteter på ett för medlemmarna relevant sätt.
43 medlemsdialoger har hållits och majoriteten av medlemmarna har blivit kontaktade för att erbjudas
ett samtal.
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ERBJUDANDE & TJÄNSTER
EMC erbjuder ett brett utbud av hållbarhetstjänster som stärker medlemmars och kunders
affärsintegrerade hållbarhetsarbete. Tjänsterna levereras av EMC:s hållbarhetsrådgivare samt
projektledare och ges till förmånlig rabatt för medlemmar. Nedan finns en lista över EMC:s erbjudanden
under 2021 och mer information om varje område finns att läsa på www.emcsverige.se.

UTBILDNINGAR & SEMINARIER
EMC gör det enkelt för medlemmarna att arbeta med hållbarhet genom att erbjuda
kompetensutveckling och ämnesfördjupning via olika typer av utbildningar, webinars och seminarier.
Dessa varierar i omfattning och ämnesfördjupningen styrs av medlemmarnas eller det enskilda
företagets specifika behov. Medlemmar erhåller minst 25% rabatt i de fall det förekommer en kostnad.
Under året har flertalet utbildningar och webinars erbjudits våra medlemmar, bland annat inom följande
områden: Agenda 2030 som verktyg för en hållbar verksamhetsutveckling, GHG-protokollet,
Kolinlagring, Hållbart byggande, Hälsa, Solenergi, Cirkulär ekonomi, Innovationssamverkan och Hållbara
affärsmöjligheter genom kundinsikter.

RÅDGIVNING & PROCESSLEDNING
Genom rådgivning och processledning hjälper EMC sina medlemmar att komma till nya insikter som
stärker sitt hållbarhetsarbete. EMC kan erbjuda stöd i processen när företag skall kartlägga, utforma och
implementera en ny strategi eller integrera hållbarhet i verksamhetens övergripande strategi och
verksamhet. Under 2021 har EMC erbjudit processledning inom bland annat: Intressent- och
väsentlighetsanalys, Framtagande av handlingsplan, Projektledning inom cirkulära initiativ,
Hållbarhetsrapportering och -strategier, Kommunikation och rapportering samt Hållbarhetsperspektiv
inom kultur, utbildning och besöksnäring.

NÄTVERK
EMC gör det enkelt för företag att arbeta tematiskt med hållbarhet genom att erbjuda stöd och
erfarenhetsutbyte via kompetensutvecklande nätverk. Behovet av och formen för nätverk har
förändrats när allt fler frågor och branscher blir integrerade samtidigt som tid uttrycks som en alltmer
begränsad resurs. Därför måste EMC:s erbjudanden kring nätverk kontinuerligt utvecklas. Under
pandemiåren har också nätverkandet varit utmanande då vi varit förhindrade att träffas fysiskt. Detta
har å andra sidan givit nya insikter om möjligheterna i digitala möten. Nätverksaspekten genomsyrar
samtliga delar av EMC:s erbjudanden och vi arbetar ständigt för att skapa möjligheter för medlemmar
att mötas. Under 2021 har EMC drivit Klimatnätverket men föreningen har också använt
Hållbarhetsfrukostar för att skapa digitala mötesplatser kring olika relevanta frågeställningar. Genom
medlemsdialogerna får föreningen kunskap om sina medlemmar och kan skapa arenor och kanaler för
olika aktörer att hitta varandra i gemensamma frågeställningar. Mötesplatserna för medlemmar
kommer att utvecklas kontinuerligt för att skapa flexibla nätverk i både det digitala och fysiska rummet.

VERKTYG
EMC erbjuder digitala verktyg och processer för att stärka medlemmarnas förutsättningar att driva sin
affärs- och verksamhetsutveckling i en hållbar riktning. Mer information om verktygen
Hållbarhetsbarometern och Klimatbokslutet finns i avsnittet Hållbarhetsverktyg.
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EXKLUSIVA MEDLEMSERBJUDANDEN
Som medlem i EMC har företagen möjlighet att ta del av exklusiva medlemstjänster och -erbjudanden,
exempelvis förmånlig rabatt på våra tjänster, verktyg och utbildningar. Under 2021 har ett nytt
samarbete med Ramboll slutits som ger alla medlemmar rabatt på samtliga utbildningar som Ramboll
erbjuder. Dessutom har man som medlem möjlighet att nyttja EMC:s erbjudande Hållbarhetskompis.
Genom Hållbarhetskompis vill EMC erbjuda möjligheten att alltid ha tillgång till ett bollplank i
hållbarhetsrelaterade frågor.

PROJEKT
Externfinansierade projektsatsningar möjliggör för EMC att samla aktörer kring gemensamma
utmaningar, bredda utbudet och ta fram förmånliga tjänster för medlemmar och andra intressenter.
Mer information om aktuella projekt under 2021 finns i avsnittet Projektverksamhet.
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HÅLLBARHETSVERKTYG
EMC erbjuder digitala verktyg och processer för att stärka medlemmarnas förutsättningar att driva sin
affärs- och verksamhetsutveckling i en hållbar riktning.

HÅLLBARHETSBAROMETERN
EMC erbjuder det digitala verktyget Hållbarhetsbarometern som guidar företag genom en
självutvärderande nulägesanalys av hur hållbarhetsfrågorna hanteras i verksamheten. Verktyget är
baserat på GRI (Global Reporting Initiative) vilket är en global hållbarhetsstandard för
hållbarhetsrapportering. Verktyget hjälper organisationer att ta ett helhetsgrepp kring integreringen av
hållbarhetsfrågorna i verksamheten och redovisa sina hållbarhetsresultat. Verktyget ingår som en
kostnadsfri förmån i medlemskapet hos EMC. Mer information om Hållbarhetsbarometern finns att läsa
på www.hållbarhetsbarometern.nu.

KLIMATBOKSLUT MED EMC
Föreningen erbjuder processen Klimatbokslut med EMC. I april lanserades Klimatbokslut 2020 med 23
rapporterande bolag och i september inleddes processen med Klimatbokslutet för sjunde året. EMC har
arbetat för att utveckla processen med fokus på deltagande bolags individuella syften och mål samt att
stärka det proaktiva klimatarbetet. Under 2021 har ytterligare bolag anslutit sig till Klimatbokslutet och
vid årets slut deltog 29 bolag i processen.
Klimatbokslutet syftar till att kartlägga företagets klimatpåverkan. Resultatet lägger grunden för att vidta
rätt åtgärder i form av exempelvis affärsutveckling, effektiviseringar, och implementering av ny teknik.
EMC:s koncept innehåller nätverk för kompetensutveckling, klimatberäkningsverktyg samt en plattform
för kommunikation av klimatarbetet. Mer information om metod, deltagande bolag och publikationer
finns att läsa på www.klimatbokslutet.com.
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PROJEKTVERKSAMHET
Externfinansierade projektsatsningar möjliggör för EMC att samla aktörer kring gemensamma
utmaningar, bredda utbudet och ta fram förmånliga tjänster för medlemmar och andra intressenter.
Under 2021 har EMC drivit och medverkat i två projekt: Trähusambassadörer samt BAS – Bygga
attraktiva samhällen för företag.

TRÄHUSAMBASSADÖRER
Projektet Trähusambassadörer har drivits mellan mars 2018 och juni 2021 med en projektbudget på 2,3
miljoner. I projektet har EMC arbetat tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja för att
stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel flervåningshus i trä. Detta har
skett genom individuell rådgivning samt kunskapsförmedlande seminarier och studiebesök.
Under 2021 har projektet fortsatt att erbjuda konceptet Stör en Trähusambassadör, en process där
aktörer i byggvärdekedjan haft möjlighet att enkelt bolla sina utmaningar inom trähusbyggande med
experter. Projektet har också haft dialogmöten med aktörer i branschen för att samla kunskaper,
erfarenheter och utmaningar samt erbjudit kunskapshöjande seminarier om cirkulärt trähusbyggande
och träets klimatfördelar. Projektet avslutades november 2021.

BAS – BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN FÖR FÖRETAG
BAS är en treårig projektsatsning tillsammans med NOD (Näringslivs- och destinationskontoret i
Varberg). Projektet startade hösten 2019 och pågår fram till sommaren 2022. I projektet arbetar EMC
för att främja hållbart stadsbyggande med fokus på cirkulär omställning och hållbar mobilitet.
Genom projektet erbjuds affärsutvecklingsprocessen Cirkulär Kickstart, en strukturerad process som
syftar till att snabbt identifiera och prioritera cirkulära möjligheter samt ta fram en handlingsplan.
Utifrån deltagarnas medverkan är syftet också att identifiera hinder och utmaningar som finns för en
cirkulär omställning och med denna insikt erbjuda aktiviteter som stöttar företagen att hantera dessa.
Under 2021 har 10 bolag deltagit i processen och samtliga har utvecklat nya inspirerande
affärsmöjligheter och tagit fram handlingsplaner för att implementera dessa. De företag som deltagit
uttrycker att de med hjälp av processen erhållit en höjd kompetens och nya perspektiv vilket synliggjort
utvecklingsmöjligheter som tidigare legat dolda för dem. Under 2021 har EMC inom projektet också
tagit fram en halländsk inspirationsfilm med exempel på halländska cirkulära företag.

NÄSTA PROJEKT
Under slutet av året har nya projektidéer arbetats fram för att under 2022 kunna erbjuda nya
projektsatsningar som skall stötta EMC:s medlemmar och andra intressenter att arbeta med en hållbar
affärs och verksamhetsutveckling. Flera av dessa idéer har ursprung i de lärdomar vi gemensamt drar i
våra nätverk, projekt och samarbeten.
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KOMMUNIKATION
EMC:s externa kommunikation sker via webbsidor, nyhetsbrev, riktade e-mailutskick, sociala medier
samt genom det personliga mötet. Det senare har visat sig vara extra värdefullt hos medlemmarna i
tider av hemmajobb och digitala möten. Syftet med kommunikationen är att informera medlemmar
samt andra aktörer och intressenter om möjligheterna att stärka och bidra till den hållbara
samhällsutvecklingen genom EMC:s erbjudanden. Under 2021 har EMC lagt extra mycket fokus på att
profilera konceptet Hållbarhetsfrukost, som har blivit ett återkommande och uppskattat inslag. Tack
vare dessa har antalet e-mailprenumeranter ökat med ca 16 %.
Under året har EMC fortsatta verka för en ökad synlighet i sociala medier för att nå en bredare målgrupp
samt för att tillgängliggöra och förenkla information. Ett strategiskt beslut är att visa mer av personerna
inom organisationen, våra medlemmar och även interaktion med deltagare på EMC:s aktiviteter. Syftet
med detta är att stärka relationen med följare och för att visa på konkreta exempel på vad
medlemskapet innebär. EMC finns på följande sociala kanaler: LinkedIn, Facebook, Instagram och Vimeo
samt i den nystartade EMC-bloggen.

På EMC:s webbsida finns information om tjänster, verktyg, aktiviteter, aktuella
projekt och medlemmar. Nytt för 2021 är EMC-Bloggen. www.emcsverige.se
I EMC:s nyhetsbrev samlas aktuella erbjudanden, kommande aktiviteter och utbildningar
samt senaste nytt inom hållbarhetsområdet. www.emcsverige.se/nyhetsbrev
På EMC:s LinkedIn delas tips och råd, kommande utbildningar och aktiviteter samt de
senaste hållbarhetstrenderna. @EMC: Energi- och MijöCentrum
Via EMC:s Instagram delas arbetet i den dagliga verksamheten, de senaste
hållbarhetsuppdateringarna samt tips och erbjudanden. @emc_sverige

På EMC:s Facebooksida visas kommande aktiviteter.
@EnergiochMiljoCentrum
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EKONOMI
Under 2021 uppgick EMC:s omsättning till ca 2,3 Mkr vilket är en minskning med ca 200 tkr jämfört med
föregående år. Intäkterna utgörs av medlems- och serviceavgifter (809 tkr), projektintäkter (784 tkr)
samt sålda produkter och tjänster (725 tkr). Den främsta utgiftsposten utgörs av personalkostnader som
år 2021 uppgick till ca 1,4 Mkr. Resultatet för 2021 uppgick till 180 tkr, att jämföra med 45 tkr i
budgeterat resultat. Det positiva resultatet grundar sig främst i lägre resurstillsättning än beräknat till
följd av ytterligare år då EMC erfarit en viss personalomsättning. Som en följd av den lägre
resurstillsättningen och pandemins begränsningar har även en del budgeterade kostnader inte kunnat
arbetas upp. Komplett resultat- och balansräkning 2021 återfinns i följande avsnitt. Det budgeterade
resultatet för 2022 är 9 tkr. Budget för 2022 innehåller dock stor osäkerhet avseende samtliga intäkter
som skall öka jämfört med tidigare år samtidigt som nyanställningar kommer driva kostnadsökningar.
Detta är en plan för föreningen att investera i att utveckla verksamheten på ett relevant och värdefullt
sätt för sina aktiva medlemmar.
ÖVERSIKT
(tkr)

2021

2020

2019

Omsättning

2 318

2 484

2 847

Medlemsintäkter

809

872

904

Projektintäkter

784

970

1 238

Sålda produkter och tjänster

725

620

700

1 434

1 535

1 549

180

242

30

Personalkostnader
Resultat
BUDGET & UTFALL
INTÄKTER

Projektintäkter
Medlemsintäkter
Sålda produkter och tjänster
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

BUDGET 2022

UTFALL 2021

1 157 000
845 000
1 189 000
56 000
3 247 000

784 016

BUDGET 2021
1 185 703

808 901

1 000 000

689 052

1 025 000

36 398

20 500

2 318 366

3 231 203

351 747

710 000

1 434 207

1 837 392

119 103

145 000

1 856

55 000

116 148

215 500

28 552

111 000

86 948

112 000

2 138 560

3 185 892

179 806

685

KOSTNADER

Projektkostnader
Personalkostnader
Produktkostnader
Rese- och transportkostnader
Köpta tjänster
Kommunikation, marknadsföring och IT
Övriga kostnader
Summa kostnader
RESULTAT

445 000
2 218 000
140 000
40 000
176 000
105 000
114 000
3 238 000
9000
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RESULTATRÄKNING 2021
2021

2020

2019

Projektintäkter

784 016

970 712

1 237 876

Medlemsintäkter

808 901

871 500

904 491

Produkter och tjänster

689 052

621 060

700 115

Övriga intäkter

36 398

20 681

4 972

Summa intäkter

2 318 366

2 483 953

2 847 454

Projektkostnader (exkl.
personalkostnader)

-351 747

-361 332

-492 621

Personalkostnader

-1 434 207

-1 533 955

-1 549 334

Produktkostnader

-119 103

-110 972

-186 003

Rese- och transportkostnader

-1 856

-19 362

-71 404

Köpta tjänster

-116 148

-82 430

-297 446

Kommunikation, marknadsföring, IT

-28 552

-60 485

-90 185

Övriga kostnader

-86 948

-73 353

-127 825

Summa kostnader

-2 138 560

-2 241 889

-2 814 819

Rörelseresultat

179 806

242 064

32 635

Summa finansiella poster

-130

34

-3 034

Årets resultat

179 675

242 098

29 601

Intäkter

Kostnader
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BALANSRÄKNING 2021
2021.12.31

2020.12.31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

0
425 553
1 189 745
1 615 298

0
387 568
1 226 014
1 613 582

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

537 867
700 000
377 431
1 615 298

358 192
700 000
555 390
1 613 582
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STYRELSENS SIGNATURER
Styrelse EMC: Energi- och MiljöCentrum
Digitalt, mars 2022

Emy Ekholm

Emy Ekholm (8 Mar 2022 08:51 GMT+1)

Heléne M Lövgren (11 Mar 2022 11:18 GMT+1)

Ordförande
Heléne Modig Lövgren
Vattenfall

Alma Ragnarsson (8 Mar 2022 13:51 GMT+1)

Ledamot
Alma Ragnarsson
AItech

Första vice ordförande
Anders Bredfell
Halmstad Energi och Miljö

Maria Sjöstrand (10 Mar 2022 20:55 GMT+1)

Ledamot
Maria Sjöstrand
Varbergs Sparbank

Andra vice ordförande
Emy Ekholm
SWECO

Björn Sjöström (7 Mar 2022 16:39 GMT+1)

Ledamot
Björn Sjöström
Varberg Energi
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