Verksamhetsberättelse 2021

© Håll Sverige Rent
Rosterigränd 4, 117 61 Stockholm
08-505 263 00, info@hsr.se
www.hållsverigerent.se

Har du också sett engångsmuggar,
fimpar och plastpåsar ligga och skräpa
på marken? Det har vi! Skräpet finns
överallt omkring oss, och fastän det är
olagligt att skräpa ner i Sverige hittar vi
skräp i havet, på höga bergstoppar och
alla platser där emellan.
Och det blir lätt att man gör som alla
andra. En plats som redan är skräpig
riskerar alltså att bli ännu skräpigare.
Men vi vet att det går att stoppa skräpet,
om vi gör det tillsammans. Därför behöver vi bli fler som inte skräpar ner!
Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent
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Stiftelsen Håll Sverige Rent
Nedskräpningen är ett av vår tids största
samhällsproblem. Skräpet skadar djur
och natur, förstör haven, gör städer
otrygga och kostar samhället mycket
pengar – helt i onödan. Därför behöver
vi stoppa nedskräpningen.
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell
organisation som grundades 1983 av
Naturvårdsverket och Returpack AB i
syfte att motverka nedskräpning, främja
återvinning samt öka individers och
organisationers miljöansvar. Nedskräpning är ett problem som inte är omhändertaget inom ramen för avfallstrappan
och problemet glöms därför ofta bort.
Men det går bara att arbeta cirkulärt
om skräpet kommer med i diskussionen
kring avfall. Vi behöver stoppa läckaget.

Vi utbildar och inspirerar barn och unga
för att skapa framtidstro och handlingskompetens, i första hand genom Sveriges
största skolnätverk Grön Flagg men
även med aktiviteter och läromedel. Vi
samlar också den senaste kunskapen
om nedskräpning genom mätningar,
undersökningar och kontakter med
forskningsvärlden. På så sätt kan vi
arbeta förebyggande tillsammans med
kommuner och andra samhällsaktörer
för att hitta konkreta verktyg för att
minska nedskräpningen.

Håll Sverige Rents vision är att ingen
skräpar ner. Allt vi gör syftar till att ta
Sverige närmare visionen, oavsett om
det rör sig om tidsbegränsade kampanjer eller långsiktiga projekt. Våra grundvärderingar; engagemang, kunskap och
tillsammans präglar vårt arbete, våra
budskap och vårt varumärke.

Håll Sverige Rents arbete finansieras
av bidrag och projektmedel från företag
och myndigheter. Håll Sverige Rent har
även ett så kallat 90-konto, vilket bland
annat innebär att vi granskas av Svensk
Insamlingskontroll och uppfyller dess
krav.

Håll Sverige Rent har (som enda organisation) ett nationellt fokus på nedskräpningsfrågan och ett av våra mål
är att minska nedskräpningen med 50
procent till 2025. För att nå dit måste vi
förändra attityder och beteenden kring
nedskräpning, och stärka normen av att
det inte är okej att skräpa ner. Det gör vi
bland annat genom att skapa möjligheter för människor att engagera sig mot
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skräpet. På så sätt stärker vi känslan av
att vi tillsammans kan göra skillnad. De
nationella skräpplockardagarna är ett
exempel där hundratusentals barn och
vuxna deltagit genom åren.

Finansering

Håll Sverige Rent är även medlem i GIVA
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd). GIVA verkar för etisk och professionell insamling och har utarbetat etiska
råd och regler samt en kvalitetskod som
alla dess medlemmar förbundit sig att
följa. Koden granskas av extern revisor.
Håll Sverige Rent är registrerat i
Länsstyrelsens stiftelseregister.

Naturvårdsverket
Håll Sverige Rent har via Naturvårdsverkets regleringsbrev 2021 erhållit 5
miljoner från fonden för ideella organisationer och 5 miljoner för att främja
regeringens arbete med en cirkulär
ekonomi. Stiftelsen fick dessutom via
vårändringsbudgeten ytterligare 10
miljoner för att genomföra insatser
som ska bidra till att minska den ökade
nedskräpningen under pandemin.

Styrelsen har bestått av 11 styrelseledamöter och under 2021 har styrelsen haft
fyra protokollförda möten. Styrelsemedlemmarnas närvaro på dessa möten anges
i parantesen.
Martin Eriksson (1), avgående 210331
Naturvårdsverket, ordförande

Berit Oscarsson (4), invald 210401
Naturvårdsverket, ordförande

Maria Ohlman (3), invald 210409
Genom de extra resurserna får vi
möjlighet att fortsätta vårt arbete med
att uppmärksamma människor på att
förebygga nedskräpning är ett viktigt
steg i den omvandling vi måste göra för
ett klimatsmart och cirkulärt samhälle.

Naturvårdsverket

Bengt Lagerman (4)
Returpack

Göran Andersson (4)
Friluftsfrämjandet

Stina Lindblad (2), utträde 210531
Naturskyddsföreningen

Förvaltning
Stiftelsen Håll Sverige Rent har 28
anställda tjänstemän som leds av verkställande direktören. Huvudkontoret
ligger i Stockholm.

Hanna Berheim Brudin (1), invald 210923
Naturskyddsföreningen

Håkan Ohlsson (1), utträde 210419
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Henrik Nilsson (2), invald 210505
Svenskt producentansvar AB

Jenny Engström (4)
Svenska Turistföreningen

Per-Olov Ottosson (4)
Skolverket

Anna-Carin Gripwall (3)
Avfall Sverige

Marie Hagberg-Backlund, (2)
Trafikverket

Fredrik Bäck (0), utträde 210201
SKR

Charlotte Löfgren (1), invald 210923
SKR
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Vision område Natur

Tillsammans håller
vi naturen ren

Varje år hamnar mängder av skräp i
den svenska naturen. Skräpet skadar
naturen och alla djur som lever där.
Det senaste årets pandemi har också
gjort att ovanligt många människor har
tillbringat sin sommarsemester hemma
i Sverige och flera aktörer vittnar om
att besökstrycket i naturen ökar. Därför
behövs extra insatser för att bibehålla
naturen ren.
Håll Sverige Rent ville under 2021 utöka
kommunikationen från ett tidigare fokus
på fjällnatur till att nu även nå och engagera människor som vistas i den mer
stads- och tätortsnära naturen - de som
upptäcker ”naturen runt hörnet”.
Mycket av skräpet i den stadsnära
naturen kommer från sånt vi äter och
dricker. Vi valde därför att fokusera på
nedskräpning som uppstått till följd av
picknick. Håll Sverige Rents mätningar
visar nämligen att sannolikheten för att
vi ska kunna lägga ut vår picknickfilt i
en park och ha skräpfritt en meter runt
oss nästan är obefintlig – bara 0,06%
procent. Det ville vi ändra på!
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Mindre picknickskräp med
sommarens plocknick-kampanj!
Under sommaren 2021 lanserade vi
konceptet Plocknick. Alltså en skräpfri
picknick som inte bara är mysig utan
också bra för miljön. Ju fler som testar
plocknick, desto mindre skräp. Och fler
trevliga platser att äta sin utemåltid på.
Budskapet om Plocknick både syntes och
hördes runt om hela Sverige under kampanjperioden från vecka 26 till vecka 30.
Bland annat i radio, på utomhustavlor, i
poddar och sociala medier. Vi startade
även en kampanjwebb, gjorde utskick
till våra direktkontakter, delade inlägg
i sociala medier samt tävlade ut smarta
flergångsprylar.
Vi samarbetade med Hanna Olvenmark,
känd från kontot @portionenundertian
med nära 200k följare.

Enligt den uppföljande mätningen kan
vi glädjande nog se att nära hälften av
Sveriges befolkning, hela 44 %, intygar
att de sett eller hört kampanjen. Av dessa
uppger också 71% genom fritextsvar att
kampanjen handlar om att plocka upp
efter sig, ta med sitt skräp eller att inte
skräpa ner. Det är också 17 % som uppger
att budskapet är att hålla naturen ren.
Drygt 30 % säger att reklamkampanjen
gjort dem mer medvetna om nedskräpning i naturen
Trafiken till Håll Sverige Rents kampanjsida om ren natur ökade med 674%
jämfört med samma period förra året
och totalt sett har över 68 000 kontakter
engagerat sig i kampanjen på något sätt.
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Vision område Natur

Tillsammans håller
vi naturen ren
Årets Naturbonus!

Kampanj om Allemansrätten

Tack vare Naturkompaniet och deras
Naturbonus har vi kunnat fortsätta vårt
arbete för en ren natur i fjällen men
också med ett större fokus på stads- och
tätortsnära natur.

Under 2021 har vi haft vi en satsning för
att öka kunskapen om Allemansrätten
hos bland annat nya svenskar.

Vi har bland annat placerat ut informationsskyltar och påsholkar i flera
av Sveriges populära och mest besökta
naturreservat. På skyltarna och påsholkarna informerar vi om skräpets
konsekvenser för djur och natur, samt
uppmanar människor till att ta med sig
sitt eget (och ibland även andras) skräp.
Ur holkarna kan besökare dessutom ta
en påse för att plocka skräp i.
Vi har även delat ut 5000 återanvändbara skräppåsar i Naturkompaniets
butiker.

I maj-juni genomförde vi därför en digital kampanj med information på bland
annat på lätt svenska. Under kampanjperioden publicerade vi en artikelserie i
3 delar på alkompis.se - Sveriges största
nyhetskanal med svenska nyheter och
samhällsinformation på arabiska. Vi
placerade också ut påsholkar i stadsnära
natur med information om Allemansrätten. De som ville testa sina kunskaper om Allemansrätten kunde också
genomföra en frågesport på svenska, lätt
svenska eller engelska på vår hemsida.

Skräpmätning i naturområden
och nationalparker
Under 2021 mättes skräpet i naturmiljöer
på 12 olika platser i Sverige, varav 5 i fjällen. Mätningarna i naturmiljö genomfördes av 2 kommuner och 5 nationalparker.
I nationalparkerna var den vanligaste
enskilda skräpsorten cigarettfimpen som
utgjorde 19% av skräpet. Den vanligaste
materialkategorin i nationalparkerna var
plast som utgjorde 27% av skräpet.
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Skräpet i Kebnekaise har
minskat med 80 procent!
För tredje året i rad har Svenska Turistföreningen och Håll Sverige Rent tillsammans skräpkampanjat och räknat hur
mycket skräp som slängs ute på fjället.
Glädjande nog visar resultatet att skräpet
minskar trots det ökade vandringsintresset. På Kebnekaise har nedskräpningen minskat med hela 80 procent och
i Storulvån med 25 procent sommaren
2021 jämfört med föregående år.
Vid tre tillfällen under juli, augusti och
september genomfördes skräpmätningar
på fem platser i våra svenska fjäll; Kebnekaise, Helags, Sylarna, Storulvån och
Grövelsjön. Även i år toppar snusprillan
som det vanligaste skräpet (53%) förutom på Kebnekaise där det hittades mest
toalettpapper.

Skräpfika till fjällvandrare!
Förutom att dela ut skräppåsar, kommunicera både inför och under vandringen
så har vi också bjudit på en så kallad
skräpfika med kaffe och bulle till alla
vandrare som kommit tillbaka med en
fylld skräppåse från fjället.
Under 2021 var det hela sex av STF:s fjällstationer som bjöd på skräpfika.

Friluftslivets år – #luftenärfri
2021 var Friluftslivets år, ett initiativ
som drevs av Svenskt Friluftsliv. Håll
Sverige Rent har varit samarbetspartner
i detta, och alla våra stora skräpplockarkampanjer har haft koppling till
#luftenärfri. Bland annat har vi haft ett
mycket gott samarbete med Scouterna
under Skräpplockardagarna, där vi fått
möjlighet att aktivera fler barn och unga
i en pedagogisk utomhusaktivitet.
Håll Sverige Rent anordnade även ett
webbinarium om avfallshantering i
skyddad natur tillsammans med STF och
Luften är Fri under maj månad. I december deltog vi också på en konferens i Åre
om Friluftslivets år.
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Vision område Stad

Tryggt och trivsamt
i mina kvarter
Skräpmätningar
Under sommaren 2021 har skräpmätningar genomförts i följande miljöer:
• Större och mindre tätorter
• Parker
• Öppna ytor såsom tågstation eller torg
• Badplatser
• Rinnande vatten
• Naturmiljöer
• Mindre områden såsom längs med en
gång/cykelväg eller utanför ett centrum
(pilot i år)
Vi har haft 57 beställda kommunmätningar i stadsmiljö (Större och mindre
tätort, parker, öppna ytor och mindre
områden) i 40 olika kommuner. Totalt är
det nu ca 70 kommuner som regelbundet
mäter skräp enligt metoder utvecklade
av Håll Sverige Rent i samarbete med
Statistiska centralbyrån.

Nedskräpning från
byggnationer i Stockholms stad
Stockholms stad har tagit fram en
handlingsplan för minskad spridning av
mikroplast där nedskräpning bedöms
vara en av de största källorna till mikroplast i miljön. Byggsektorn använder cirka 20 procent av all plast som konsumeras inom EU och en del av det blir förstås
skräp som sprider sig till närmiljön. Det
är svårt att uppskatta hur stor mängd
plast (både makro- och mikroplast) som
kommer från byggarbetsplatser och därför var en åtgärd i handlingsplanen att
utreda hur stor omfattningen är.
Stockholms stad gav under 2021 Håll
Sverige Rent i uppdrag att fortsätta pilotstudien som genomfördes året innan
genom att mäta det byggrelaterade plastskräpet utanför alla pågående nybyggnationer större än 20 lägenheter.
Mätningarna visade att det fanns över
6200 skräpföremål av plast i närmiljön
utanför de 47 byggnationerna, motsvarande 33 kg och drygt 3600 liter plast en
slumpmässigt vald dag under perioden.
I genomsnitt per byggnation blir det 135
skräpföremål, motsvarande 0,72 kg och
79 liter.
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Skräpet längs vägar
Nedskräpning längs med större vägar i
storstäder upplevs som ett stort problem.
Det handlar främst om konsumentrelaterat skräp och dumpningar.
Sedan 2018 har Håll Sverige Rent samarbetat med Trafikverket i ett pilotprojekt med syfte att skapa mer kunskap
om den faktiska skräpsituationen längs
vägrenen och vid rastplatser. Under 2021
har arbetet fortsatt, detta år med fokus
på att minska det tobaksrelaterade skräpet genom att sätta in en ny åtgärd i form
av avgränsade rökområden vid rastplatserna Sillekrog och Mora Stenar.
Vi har även gjort ytterligare uppföljningsmätningar. Mätningarna visar inga
enhetliga svar men ger en indikation
på att antalet fimpar har minskat från
föregående mätningar efter att rökområdena infördes. Detta var den sista fasen
i pilotprojektet som avslutades i september 2021.

Pandemiskräpet
En Novusundersökning om munskydd som skräp genomfördes på
uppdrag av Håll Sverige Rent i april.
Resultaten visar att 80 procent av
svenskarna har sett munskydd ligga
på marken under det senaste året
och av dem var det närmare 70 procent som hade sett det varje dag eller
någon gång per vecka.

Nudgingkampanj i Göteborg
ledde till färre fimpar
Under juni månad genomförde Håll
Sverige Rent, Beteendelabbet, Göteborgs
stad och Philip Morris en informationskampanj i Majorna och vid Sillviksbadet
i Göteborg. Målet var att minska nedskräpningen av fimpar från cigaretter.
Genom att informera om fimparnas
skadliga miljöpåverkan via klistermärken och på så kallade ”ballot bins”, där
rökare kunde svara på en fråga genom
att kasta sin fimp i ett av två hål i en
låda, lyckades nedskräpningen minska
med hela 61 procent.
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Vision område Stad

Tryggt och trivsamt
i mina kvarter
Samarbete med kommuner

Håll Sverige Rent-konferensen

Aktiviteten hos kommunerna har varit
hög under året, och de har i hög grad
bidragit till framgången i Håll Sverige
Rents kampanjer. Tillsammans har vi
informerat om och arbetat för att minska
nedskräpningen med fokus på fimpar
och vi har provat olika nudgingkampanjer i syfte att förändra beteenden.
Under 2021 har antalet kommuner som
är medlemmar i Håll Sverige Rent ökat
till 127 stycken och 7 av 10 svenskar,
över 7 miljoner, bor nu i en Håll Sverige
Rent-kommun.

Håll Sverige Rent-konferensen hölls även
detta år digitalt under tre förmiddagar i
månadsskiftet november/december och
med ett tydligt fokus på kommuner. De
tre förmiddagarna fokuserade på skräpet
i staden, skräpet i vatten och skräpet
i naturen och deltagandet var högt.
Redan två veckor efter konferensen hade
i genomsnitt över tusen personer sett
inspelningarna från de tre dagarna.

Håll Sverige Rents Kommunindex för
2021 visar också att andelen kommuner
som i avfallsplanen har både mål och
åtgärder för att minska nedskräpningen
har ökat till 71 %, vilket är glädjande och
ett resultat av de föreskrifter som kom
från Naturvårdsverket 2017 i kombination med det påverkansarbete som Håll
Sverige Rent utför för att få upp kvaliteten i avfallsplanerna.
För att skapa synlighet ute i kommunerna har vi har också inlett ett samarbete
med ett företag som folierar papperskorgar åt kommuner, där tanken är att
Håll Sverige Rent ska kunna synas på
papperskorgar som förr i tiden, fast på
ett modernt sätt och med passande lokala och nationella budskap.
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För andra året i rad utsågs Gävle till
Årets Håll Sverige Rent-kommun.

Samhällsstäd med Kriminalvården
Tillsammans med Kriminalvården har
vi inlett ett pilotprojekt kallat Samhällsstäd. Det går ut på att engagera frivårdens samhällstjänstklienter i städarbete
där kommunerna är med och pekar ut
områden som kan behöva städas och
också tar hand om det insamlade skräpet. Tanken är att städningen ska ske
inom områden som kanske inte städas
regelbundet, såsom skogsområden,
stränder eller industriområden.
Målet är att skapa en meningsfull sysselsättning som också leder till nytta för
samhället genom en renare och tryggare
miljö i kommunerna. Piloten omfattar
Dalarnas samtliga kommuner som ingår
i Frivården Faluns verksamhetsområde.

Skräpfri bostadsgård
Många upplever ett problem med nedskräpning inom bostadsområden. Att det
är skräpigt kan göra att människor inte
trivs och att de känner sig otrygga. Under året har vi startat upp ett pilotprojekt tillsammans med det kommunala
bostadsbolaget Signalisten i Solna stad,
med fokus på bostadsområdet Hagalund.
I september 2021 genomförde vi skräpmätningar i området och påbörjade
därefter arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för att bidra till en renare gård.
Detta är den första bostadsgården som
Håll Sverige Rent genomför mätningar på och är ett steg i arbetet med att
utveckla en metod för mätningar inom
bostadsområden samt utveckling av
konceptet Skräpfri bostadsgård.
Under hösten har vi även inlett ett
samarbete med representanter från bostadsbolag, kommun och forskning samt
ordnat en workshopserie med dessa, ett
så kallat idélabb, med temat nedskräpning inom bostadsområden. Vid två
workshoptillfällen har vi fokuserat på att
förstå problembilden av nedskräpning
inom bostadsområden samt utforskat
olika idéer till lösningar.

Lansering av Språkplock!
Tillsammans med KompisSverige, en
förening som skapar möten mellan nya
och etablerade svenskar för att främja
integrationen i samhället, lanserade
vi och genomförde i maj ett så kallat
språkplock.
Under språkplocket träffades nya och
etablerade svenskar för att tillsammans
plocka skräp i sitt närområde och prata
svenska med varandra.
Aktiviteten genomfördes i fyra kommuner i syfte att nå ut till nya målgrupper
och stärka känslan av att vi tillsammans
håller Sverige rent. Att plocka skräp ihop
gör upplevelsen roligare!
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Vision område Hav

Ingen mer plast
i våra hav och vatten
Skräpmätning på badplatser

Schysst Fiske

Under 2020 testades för första gången en
metod för att mäta skräpet på badplatser,
så väl vid sjöar som vid havet. Metoden
testades i samarbete med Sysav och tre
badplatser valdes ut i Lomma, Svedala
och Vellinge där mätningar utfördes.

Förlorade fiskeredskap bedöms vara det
skräp i havet som orsakar mest skada på
djurlivet. På botten kommer redskapen
att fortsätta fånga fisk och skaldjur långt
efter att de har gått förlorade. Fritidsfiskare är en av de grupper som beräknas
stå för en stor del av de förlorade fiskeredskapen i svenska vatten och utgör
därmed en stor orsak till den marina
nedskräpningen.

Under sommaren 2021 följde vi upp med
nya mätningar som kompletterades med
att testa en rad åtgärder för att minska
nedskräpningen på platserna. Bland
annat sattes påsholkar upp i syfte att
underlätta för badgästerna att få med
sitt eget, och ibland andras, skräp hem.
Och resultatet av årets mätningar visar
glädjande nog en minskning av antal
observerade skräp.
Arbetet med att testa både mätningar
och åtgärder i kombination för att minska nedskräpningen har resulterat
i konceptet Skräpfri badplats.
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I samband med hummerpremiären i slutet av september 2021 genomförde Håll
Sverige Rent för tredje året i rad en kampanj riktat mot fritidsfiskare på västkusten, i syfte att öka kunskapen om marin
nedskräpning hos målgruppen, minska
tillförseln av skräp till våra vatten samt
informera om inrapporteringssystemet
GhostGuard.
Under kampanjperioden nådde vi en
räckvidd på ca 294 000 personer. Nästan 2000 personer har också interagerat
genom att exempelvis besöka kampanjsidan, delat inlägg i sociala medier eller
genomfört en frågesport.

Fiskereturen
Fiskereturen är ett initiativ från Håll
Sverige Rent, Sotenäs kommun, Båtskroten och Fiskareföreningen Norden, med
finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. 2021 är andra året projektet
genomförs.
Under året har Fiskereturen samlat in
över 100 ton uttjänta fiskeredskap runt
om i landet. Förutom yrkesfiskare har vi
i år även riktat oss till fritidsfiskare med
mycket gott resultat. Pilotprojekt för
just fritidsfisket gjordes med särskilda
insatser på östkusten i Trosa, Södertörns
skärgård och på Skansen. En stor annonskampanj som nådde över 600 000
fritidsfiskare gick också under sommaren riktad både mot öst- och västkusten
samt fritidsfiskare vid våra största sjöar.
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Vision område Hav

Ingen mer plast
i våra hav och vatten
Optimist för havet

Ett dopp på Östersjödagen!

Tillsammans med Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet
har vi under tre år (2018–2020) drivit
projektet Optimist för havet i syfte att
synliggöra och minska den marina
nedskräpningen, bland annat genom
att samla in plast från havet och bygga
optimistjollar. Projektet finansierades av
Postkodlotteriet.

Den 26 augusti deltog vi på Östersjödagen genom att vara med när Rena
Mälaren genomförde ett skräpdyk på
Skeppsholmen i Stockholm. I regnet och
rusket passade tre av oss som var där
också på att bada för ett renare Östersjön. Östersjödoppet är något som vi
planerar att jobba vidare på och utöka
till nästa år.

Projektet förlängdes på grund av pandemin och under 2021 har projektet slutrapporterats och de fem Optimistjollar
som skapats har hittat nya sammanhang
att leva vidare i; tre av jollarna används
under seglarläger inom Svenska Seglarförbundets verksamhet och de två övriga
skänkte Håll Sverige Rent under våren
till Sjöhistoriska museet i Stockholm
där de med start i somras, kommer att
seglas inom Sjöhistoriskas ungdomsaktiviteter.

På Skräpdykets dag i september var vi
med när DiveTeams 14 dykare under en
timme plockade upp 440 kg skräp från
Södra hamnen i Lysekil. Som vanligt var
ölburkar och glasflaskor i topp men vi
hittade även åtta bildäck, två cyklar, en
kundvagn, en vägskylt och en kommunikationsradio. Vi gav också en föreläsning
om plast i havet där både dykare och
allmänheten var inbjudna.

Kommunikationsstrategisk
utveckling inom område Hav
Under året har vi arbetat internt för att
utveckla område Hav. Bland annat har
webben uppdaterats med nya budskap
och fördjupande kunskapsartiklar om
skräp i havet. Vi har även arbetat för att
komplettera och förstärka illustrationerna som tagits fram med nya bilder.
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Skräpdykets dag i Lysekil

Expertnätverk
Håll Sverige Rent deltar i expertnätverk
för marint skräp inom OSPAR, HELCOM
och den tekniska gruppen för marint
skräp som initierats av EU:s medlemsstater (TG Marine Litter). Expertnätverken möjliggör informationsutbyte,
diskussionsforum samt ger vägledning
och rådgivning kring policyramarna.
Under 2021 har arbetet framför allt
inneburit revidering av manualerna
för övervakningen av marint skräp på
stränder och de regionala åtgärdsplanerna. Arbetsgruppen för strandskräp inom
OSPAR har också gjort ett stort arbete
med att göra beräkningar och bedöma
resultaten som ska ingå i “Quality Status
Report 2023”.
Expertuppdraget har bidragit till att
Håll Sverige Rent fick uppdraget att
harmonisera protokollen för strandskräpövervakningen inom Östersjöområdet och att göra en kvalitativ statusbedömning av marint strandskräp till
HOLAS III inom projektet HELCOM
Blues. Projektet pågår även under 2022.
Dessutom har expertuppdraget
bidragit till att Håll Sverige Rent fick
möjligheten att granska en FN-rapport
om marint skräp “From pollution to
solution: a global assessment of marine
litter and plastic pollution, 2021”.

BLASTIC-verktyget
Genom BLASTIC-projektet har Håll
Sverige Rent tillsammans med partners
tagit fram en metodik, ett verktyg samt
en åtgärdslista som stöd till kustkommuner i deras arbete med att ta fram en
åtgärdsplan mot marin nedskräpning
med fokus på plast.
Under 2020 blev verktyget färdigt och
kunde lanseras på Håll Sverige Rents
hemsida. Sedan dess har flera kommuner som Stockholms Stad och Nacka
kommun skrivit in i sina avfallsplaner
att dem planerar att kartlägga sina källor till marin nedskräpning i kommunen
genom att använda det digitala
BLASTIC-verktyget.
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”Tillsammans
blir vi fler som
inte skräpar ner!”
18
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Våra största
skräpplockarkampanjer
Skräpplockardagarna
I Håll Sverige Rents årliga kampanj
Skräpplockardagarna får barn och unga
lära sig om nedskräpning och plocka
skräp tillsammans. Trots pandemin var
deltagandet under årets kampanj rekordhögt och hela 819 668 barn, unga, lärare,
pedagoger och ungdomsledare engagerade sig tillsammans mot skräpet. Vi
tror att det kvalificerar sig som Sveriges
största distansevent under pandemin.
Kampanjens syfte
Genom Skräpplockardagarna vill Håll
Sverige Rent öka barn och ungas självkänsla och minska klimatångest genom
att visa att även den som är liten kan
göra stort. Aktiviteten syftar inte till att
städa, utan om att lära. Barn som är med
och plockar skräp ser att deras handling
gör skillnad, ett tankesätt de kan ta med
sig i livet och även påverka föräldrar och
andra vuxna i sin närhet.
Samarbete – kampanjens kärna
Skräpplockardagarna bygger på ett nära
samarbete med kommuner, förskolor och
skolor samt föreningar. Under 2021 var
225 av Sveriges kommuner delaktiga och
nästan 8 000 förskolor och skolor och
över 260 föreningar var med!
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GULD för Årets Collab!
I september skickade vi in Skräpplockardagarna-kampanjen till den erkända
kommunikationstävlingen “Årets Inhouse” - och blev nominerade i kategorierna
“Årets Kampanj” och “Årets Collab”.
Bland övriga nomineringar fanns stora
företag som exempelvis Sony Music, Arla
Foods och Coop. Under prisutdelningen
den 23 november fick hela stolta projektgruppen gå upp på scen och ta emot
guldet för “Årets Collab”.
Motivering: Med ett högre syfte som
motor och ett långsiktigt mål för ögonen
har man tänkt att en liten handling av
många kan göra underverk i stort. De
har skapat ett komplext lagarbete som
sträcker sig över generationer. Vinnaren
av Årets Collab är ett bevis på att även
en liten kan göra stort.

Kusträddarna
I Kusträddarna engagerar vi människor
från kust till kust som vill hjälpa till att
hindra skräp från att hamna i havet.
Under 2021 bad vi dem om att gå ut och
plocka på Nordiska Kusträddardagen,
den 8 maj. Dagen anordnades i hela Norden, men det var mest aktivitet i Sverige.
Hela 57 587 skräpplockare var med! Det
innebär att vi var 50% fler under 2021
jämfört med förra året.

Nytt för i år var att vi gjorde en Passa
påsen-kedja med olika personer som
passade en skräppåse mellan varandra
i olika klipp. I kedjan deltog kändisar
som Sara Sjöström, Annelie Pompe och
Per Bolund men också eldsjälar som
Amir Faqiri och andra personer. Vi spred
också kunskap om marin nedskräpning
via en inspelad föreläsning.
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Våra största
skräpplockarkampanjer
Håll Sverige Rent-dagen
Håll Sverige Rent-dagen 2021 slog alla
tidigare rekord. Årets kampanj fick större
engagemang, fler anmälda och större
mångfald än någonsin.
Vi lyckades positionera Håll Sverige
Rent-dagen som något kul att göra tillsammans med vänner och familj, som
dessutom är bra för miljön. Vi underhöll
med vår kampanj och kommunikation,
testade nya plattformar där vi nådde en
yngre och mer diversifierad målgrupp,
och tog vara på de som anmält sig genom
att tacka med en personlig film, som i sin
tur delades vidare och inspirerade fler att
anmäla sig.
I december fick vi också veta att
Håll Sverige Rent-dagen är nominerad i
100-wattaren under kategorin Samhälle
& Opinion. Vi håller tummarna för guld!

Rekordstort engagemang!
Vi slog rekord i antal deltagare. Hela 131
613 personer anmälde sig. Folk har också
interagerat – delat, gillat och spridit vidare
innehållet i en omfattning vi aldrig tidigare sett.
Stor räckvidd!
53% av befolkningen uppger att de sett
information eller reklam om kampanjen.
Inkludering av nya målgrupper
Vi lyckades med att nå unga tack vare en
mycket framgångsrik satsning på Tiktok
som totalt genererade över 15 miljoner
visningar. Vi nådde en mer diversifierad
målgrupp med hjälp av kommunkation på
Sveriges 5 största språk, som spreds både
genom utomhusreklam, på sociala medier
och alkompis.se.
Budskapet gick fram!
Kampanjen gav hög budskapsförståelse.
89% av 18-34-åringar tyckte att budskapet
var tydligt! Dessutom visar mätningarna
att nästan 9 av 10 tycker att det är viktigt
att en dag som Håll Sverige Rent-dagen
genomförs.
Från ord till handling
Vi plockade uppskattningsvis ca 400 ton
skräp! Vi gjorde skillnad på riktigt och tog
stora kliv från sakfråga till folkrörelse.
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Under 2021 har vi
aktiverat över 1 miljon
skräpplockarhjältar
i våra kampanjer!
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Vision område Barn & Unga

Alla barn vill ha
en framtid utan skräp
Hållbarhet på schemat
Idag är hållbar utveckling en så viktig
fråga att det numera ingår i läroplanen,
vilket gläder oss på Håll Sverige Rent. Vi
vill därför dela med oss av vårt mångåriga engagemang, kunnande och nätverk
till hela skolvärlden. Genom att arbeta
tillsammans med lärare, elever, skolor
och förskolor, skapar vi en gemensam
grogrund för riktig, hållbar förändring.
Under #Hållbarhetpåschemat har vi
under året samlat våra program och
aktiviteter som är riktade till skolor
och förskolor för att tydligare synliggöra vilka möjligheter lärare och elever
har att arbeta med lärande för hållbar
utveckling tillsammans med oss på Håll
Sverige Rent. Hållbarhet på schemat har
exempelvis en egen webbsida och konto
på både Facebook och Instagram.
Under Hållbarhet på Schemat i år ingår
Skräplabbet, Grön Flagg, Unga reportrar, Stoppa Skräpet, Plastslöjd och
Skräpplockardagarna.
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Skräplabbet
Skräplabbet är vårt lösningsorienterade kunskapslabb om nedskräpning.
Skräplabbet kan användas inom de
flesta skolämnen och är lätt att anpassa
till den egna undervisningen. Här finns
både färdiga undervisningspaket, enstaka lektionsupplägg och mer öppna idéer
– alltid med stort utrymme för kreativitet och egna initiativ, och med en tydlig
koppling till läroplanerna.
2021 år har Skräplabbets lektioner fått
rekordmånga nedladdningar när vi i
Skräpplockardagarna paketerade lektioner för bland annat gymnastiklärare,
mattelärare och musiklärare.

Grön Flagg

Unga Reportrar

Grön Flagg är ett utbildningsprogram
inom hållbar utveckling. Med Grön
Flagg fokuserar vi vår samlade erfarenhet, våra kunskaper och vårt kontaktnät
för att erbjuda bästa möjliga stöd till
skolan. Under året har ca 1150 skolor
och förskolor varit verksamma. 2021
var ett tufft år för förskolor och skolor i
och med pandemin så det är fantastiskt
att se vilket hållbarhetsarbete som ändå
genomfördes.

Unga reportrar är en tävling där elever
i årskurserna 6–9 samt på gymnasiet
får arbeta journalistiskt och kreativt
med ekologisk hållbarhet. Uppdraget är
att skriva ett reportage, ta ett foto eller
göra en kortfilm. Unga reportrar är den
svenska delen av Young Reporters for
the Enviroment (YRE). Idag finns det
fler än 300 000 Young Reporters över
hela världen. 2021 fick vi in bidrag från
sammanlagt 1190 elever från 64 klasser
runt om i landet. Nytt för i år var att vi
korade två totalvinnare, en för högstadiet och en för gymnasiet.

Läsåret 2021 startade vi för första gången med en kick-off för alla som är verksamma inom Grön Flagg som innehöll
både fortbildning och inspiration.
Under året har vi även utvärderat programmet och fattat beslut om att under
2022 genomföra ett antal förbättringar
som ska göra Grön Flagg ännu mer
attraktivt.

2021 års vinnare: Högstadium: Eleonora Nygard och Astrid Perrett från
Hasslarödskolan i Osby. Gymnasium:
Ester Pagrotsky, Torun Åberg och Ivar
Rydgren och Amit Biswas, Värmdö
Gymnasium.

Nytt skolämne – Plastslöjd!
En av vår tids viktigaste miljöfrågor handlar om plast, och som ett sätt att berätta
om materialet och engagera barn och unga
har vi under året bjudit in högstadieskolor i hela landet att delta i Plastslöjd. Alla
lärare i åk 6–9 har kunnat delta inom projektet. Plastslöjden som initiativ startades
inom ramen för det vårt internationella
projekt Waves of Change och sker i samarbete med Tekniska museet.
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Vision område Barn & Unga

Alla barn vill ha
en framtid utan skräp
Hållbarhetsdag och prisutdelning!
Den 11/11 varje år firar vi den stora Hållbarhetsdagen. I år var inget undantag
och vi satsade dessutom stort genom att
livesända en hållbarhetsshow från Tekniska museet i Stockholm. Showen blev
succé och följdes digitalt av 13 000 barn
på förskolor och skolor runt om i landet.
Till dagen hade också en ny Grön Flaggsång komponerats som framfördes av
Grön Flagg-skolan Lemshaga Akademis
kör, och Nassim Al Fakir delade ut priser
till årets hållbara verksamheter.
I år gick priserna till: Förskolan Jordgubben i Laxå - som visat stort intresse
för att lära sig om djur i sin närmiljö.
Apelgårdsskolan i Malmö - som bland
annat drivit en egen biodling på skolan och haft samarbete med en skola i
Namibia. Gävle Gymnasiesärskola - som
arbetat för att minska matsvinnet.
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Affischtävling - Stoppa skräpet!
För första gången aktiverade Sveriges
mellanstadieelever i affischtävlingen
Stoppa Skräpet. Eleverna fick i uppgift
att skapa affischer och skicka in till oss.
Fem vinnare utsågs och dessa belönades med varsin skräpmonstersoptunna
till sin skolgård eller sitt klassrum.
Skräpmonstersoptunnan gjorde succé
på Tiktok. Alla klasser som deltog fick
klistermärken att pimpa sina befintliga
papperskorgar med. De vinnande bidragen ställdes sedan ut i en monter vid
Östermalms tunnelbanestation.

Internationella projekt

Environment as Business

Waves of Change

I samarbete med Hand in Hand Sweden
och Hand in Hand Eastern Africa har
vi sedan 2018 genomfört det treåriga
projektet Environment as Business (En
grön väg ur fattigdom) som syftar till
att minska nedskräpning och övriga
avfallsproblem i utvalda slumområden i
Nairobi, Kenya.

Projektet Waves of Change är ett treårigt
samverkansprojekt mellan Håll Sverige
Rent och Hand in Hand (Sverige/Eastern Africa/India) med finansiellt stöd
från Postkodlotteriet. Genom projektet
vill vi bidra till ett minskat plastläckage
till världshaven och bekämpa fattigdom.

Projektet finansieras av Postkodlotteriet.
Under projektet har det utvecklats en
modell för att kunna diplomera småföretag; ”Green and Clean”. Den digitala
plattformen fungerar som ett hjälpmedel
för den Hand-in Hand medarbetare som
har som uppgift att lokalt diplomera
företagen. Plattformen kommer användas till projektet Waves of Change som
delvis kan ses som en förlängning av
Environment as business.

Projektets start försenades, särskilt i
samarbetsländerna, under 2020 med
anledning av pandemin. Under 2021 har
projektet glädjande nog kunnat startas
upp i samtliga länder.
På Håll Sverige Rent har vi genomfört
vår utbildningsdel genom initiativet
Plastslöjd, ett samarbete med Tekniska
muséet, och genom Unga Reportrar som
kopplats till projektet.

Keep Georgia Tidy
Projektet skulle ha avslutats i december
2020 men på grund av pandemin blev
det förlängt till första kvartalet 2021.
Arbetet de sista månaderna av projektet
fokuserades på den avslutande konferensen. Den gick att genomföra fysiskt
i Kenya men vi kunde inte resa dit från
Sverige på grund av reserestriktioner
i samband med pandemin så Sverige
representerades digitalt. Projektet avslutades i mars 2021.

Projektet syftar till att stödja den georgiska organisationen; Keep Georgia Tidy
med två delar; att skapa en struktur för
uppbyggnad av Eco-Schools i Georgien
samt att överföra kunskap från Håll
Sverige Rent kring hur man skapar
en folkbildningsrörelse. En planerad
workshop i Georgien fick till följd av
pandemin planeras om och genomfördes
i stället digitalt. Projektet avslutades
under 2021.
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Fokus på engångsplast
EU:s engångsplastdirektiv

Hej då engångsmugg!

Engångsplastdirektivet röstades igenom
i EU-parlamentet 2019. Implementeringen av den svenska lagstiftningen för
att leva upp till det gemensamma EU
direktivet om engångsplast har haft stort
fokus under 2021.

Varje år används upp till 1 miljard engångsmuggar i Sverige. Engångsmuggar
och andra engångsförpackningar som
vi bara använder en kort stund innan
de slängs bort riskerar att bli skräp och
hamna i våra hav, där de kanske aldrig
försvinner.

Utredningen lämnade förslag på
Sveriges implementering i december
2020, därefter följde remissrunda och
riksdagen röstade under hösten igenom
förslaget och gav därmed regeringen
mandat att utforma förordningarna.
Förordningarna beslutades i november
och direktivet träder i kraft i Sverige i
januari 2022.
Under året har Håll Sverige Rent fortsatt
arbeta för att förenkla och förklara direktivets innehåll för allmänhet, företag
och kommuner som önskar. Bland annat
genom annonsering i sociala medier.

Under fyra år har Håll Sverige Rent
jobbat med det Postkodfinansierade
projektet Hej då engångsmugg i syfte
att förändra attityder och beteenden
hos framför allt hos unga vuxna i åldern
18–29 år, och där igenom minska användandet av engångsmuggar och andra
engångsartiklar som helt eller delvis består av plast och som ofta blir till skräp.
Under oktober 2021 kunde vi äntligen
genomföra den avslutande kampanjen
som tidigare blivit framflyttad med
anledning av pandemin.
Budskapet om att byta engångs till
flergångs syntes och hördes bland annat
på Filmstadens stordukar, i podd, på
Youtube och TikTok. Vi jobbade även
tillsammans med 38 mikroinfluensers
runt om i Sverige. Den totala räckvidden
i målgruppen landade på 1,9 miljoner
och över 60 000 kontakter engagerade
sig i kampanjen. Uppföljande attitydundersökning tillsammans med Novus
visar också att 70% av målgruppen
upplever att engångsartiklar av plast är
ett stort miljöproblem.
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Farväl fimpen!
Under 2021 har tiotusentals personer
skrivit under vår namninsamling ”Farväl fimpen!” i syfte att ändra lagen så
att nedskräpningsboten även inkluderar
fimpar och annat småskräp. Tillsammans har vi sett till att politikerna tog
lagen i mål och att 2021 blir fimpens
sista år.
Varje år slängs cirka en miljard fimpar
på gator och torg i Sverige, vilket gör det
till vårt överlägset vanligaste skräp. Då
fimparna oftast slängs på marken åker
de lätt ned i dagvattenbrunnar och ut i
havet. Fimparna innehåller plast och gifter, bland annat kadmium och riskerar
att göra stor skada i naturen under en
lång tid.
Men även om det är förbjudet att skräpa
ner, så har det tidigare inte varit straffbart att slänga enstaka cigarettfimpar,
tuggummin eller glasspapper (som ofta
är plast) på marken.
I samband med att man utredde implementeringen av Engångsplastdirektivet,
såg man även över lagstiftningen för
nedskräpning. Riksdagen röstade den
22 september 2021 igenom regeringens
förslag om att utvidga den så kallade
nedskräpningsboten att även inkludera
fimpar och annat småskräp, som tidigare
varit undantaget. Ett mycket välkommet
beslut.
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Företagssamarbeten
Företag mot skräp

Några av årets samarbeten

En tuff arbetsuppgift blir så mycket
enklare om man gör den ihop. Därför har
vi på Håll Sverige Rent samlat Sveriges
företag för att göra en gemensam och
kraftfull insats mot skräpet.

Clean Camping med Acamp
Tillsammans med Acamp har vi under 2021 arbetat med initiativet Clean
Camping för att säkerställa att fler kan
njuta av det fina campinglivet utan att
skräpa ner.

Under 2021 har vi samarbetat med
ungefär 300 företag i allt från att utbilda
och engagera medarbetare och kunder i
skräpproblematiken och resursläckaget,
arbetat strategiskt för en omställning
mot en cirkulär ekonomi till att delta i
våra kampanjer.

Donationer
Vi är tacksamma för donationerna stora
som små. Under 2021 har vi bland annat
fått donationer från Fortum, SC Johnson
och Coca-Cola Foundation.

Ansvarsfull turism med Scandic
Tillsammans med Scandic har vi engagerat hotellgäster genom att låna ut
återanvändbara skräppåsar i hotellobbyn på hotell runt om i Sverige, Norge,
Tyskland, Finland och Polen.
Skräpplockarturné med BAT
Tillsammans med British American
Tobacco:s varumärke LYFT har vi under
2021 gett oss ut i Sverige på en skräpplockarturné. Målet var att höja kunskapen om nedskräpningens konsekvenser
hos LYFT:s användare, samt att få fler i
målgruppen att engagera sig mot nedskräpningen.
Plastinsamling på Sandhamn
Genom ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Coca-Cola i Sverige, med
stöd från Värmdö kommun och KSSS
har Sandhamn, en välbesökt semesterö i
Stockholms skärgård, under sommaren
2021 utrustats med plastinsamling så att
fler plastförpackningar kan återvinnas.
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Havsalliansen
Under 2021 lanserade vi Havsalliansen
(en utveckling av det f.d. Håll Havet
Rent-nätverket). Havsalliansen riktar
sig till Sveriges företag, kommuner och
andra organisationer och tillsammans
arbetar vi med en gemensam målbild
som förverkligar visionen om ett hav
utan plast.
Sedan lanseringen i september har
företag testat och gett input till Havsalliansens funktion och stöd. I december
kunde vi glädjande nog öppna upp för
fler medlemmar och vi ser fram emot alliansens fortsatta utveckling under 2022.
För att stötta företagen, kommunerna
och andra organisationer i omställningen erbjuder vi bland annat seminarier,
workshops och olika verktyg för att
uppnå de gemensamma målen. I oktober
lanserade vi också podcasten ”Hello,
plastic-free oceans!” där vi lyfter fram
goda exempel och sprider kunskap om
återvinning och återbruk av plastförpackningar och produkter i Sverige, samt
även kopplar initiativet till den nationella färdplanen för hållbar plastanvänding.

Gemensamma mål
• Eliminera onödiga
engångsplastförpackningar
• Reducera användning av
fossilbaserad ny plast
• Öka återbruk och återvinning av
plastprodukter och förpackningar
• Återställa våra hav från
plastföroreningar
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Kommunikation

Genomslag i media

Sveriges största folkrörelse!

Under 2021 har Håll Sverige Rent publicerats i media 2147 gånger, motsvarande
ett annonsvärde på 45 miljoner kronor
och cirka 120 miljoner möjliga mottagare. Jämfört med 2020 är det en ökning
på nästan 20 procent. Det är framförallt
frågan om införande av böter på ringa
nedskräpning som har drivit på publiceringarna, med en tydlig topp när lagen
klubbades i september. Det har varit
positivt för oss att ha en tydlig fråga att
kommunicera kring i kontakten med
media. Bästa månad var maj, då både
Skräpplockardagarna och Kusträddarna
uppmärksammades brett i media.

Målet är tydligt. Vi ska bli Sveriges
största digitala folkrörelse och i år har
vi aktiverat och engagerat över 90 000
personer (unika e-postadresser) i denna
rörelse.
Av alla aktiviteter är det Farväl Fimpen
som engagerat allra flest att gå med. Utöver våra stora skräpplockarkampanjer
har vi även ordnat olika mellanaktiviteter
under året, allt från plastplockarlöftet
till flergångsutmaningar och tävlingar.
Genom dessa håller vi engagemanget
uppe året om!

Eldsjälar och ambassadörer!
Vi har under året arbetat för att utveckla
ett koncept för att ta hand om alla eldjälar som vill engagera sig tillsammans
med Håll Sverige Rent. Under parollen
”Stolt skräpplockare” har vi börjat samla in eldsjälar och målet är att arbeta
vidare med konceptet under 2022.
Vi arbetar också för att utveckla en
tydligare strategi för ambassadörskap. Målet är att tidigt 2022 ordna en
workshop tillsammans med befintliga
och förhoppningsvis nya ambassadörer
och se hur vi kan samverka året runt
för att aktivera och engagera människor
mot skräp i både natur, städer och hav.
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Mest besökta sidor på hsr.se
Under 2021 drygt 1,4 miljoner unika
personer besökt Håll Sverige Rents
hemsida. Allra mest besökt var sidan
om Håll Sverige Rent-dagen, därefter Hållbarhet på schemat-sidan med
information om våra skolprogram och
Skräpplockardagarna. Den tredje mest
besökta sidan handlar om ren natur
och allemansrätten.

Sociala medier

Succé på TikTok!

Under 2021 har vi utökat vår närvaro på
flera plattformar, bland annat TikTok
och LinkedIn där vi ständigt ökar i antal
följare. På Instagram Stories har vi testat
att skapa mer interaktivt innehåll, som
kunskapsquiz och att ställa frågor till
följarna.

Satsningen på TikTok har gett makalösa
resultat. Extra glada är vi för det stora
engagemanget i åldrarna 18-24 år, en
målgrupp vi tidigare har haft svårt att
nå ut till. I samband med Håll Sverige
Rent-dagen levererade TikTok följande:
• 15 miljoner exponeringar
• 10 miljoner videovisningar
• Över 132 000 likes
• Över 70 000 klick till vår webbplats
med anmälan

I toppen av mest engagerande organiska
inlägg hamnar Håll Sverige Rent-dagen
med över 30 000 visningar och 200
kommentarer där deltagare från hela
landet också skickat in bilder på var de
plockat skräp under dagen. Vi testade
även att sända live från Håll Sverige
Rent-dagen, vilket var uppskattat!

TikToks community-team tyckte också
att kampanjen #stoppaskräpet var så bra
att vi fick synas exklusivt under ”Upptäck” på plattformen.
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Personal & Ekonomi
Medarbetare

Resultat och ställning

Våra medarbetare är vår största resurs och vi lägger stor vikt vid att vara
en hållbar arbetsgivare. Håll Sverige
Rent ska vara en arbetsplats där alla
människor trivs, har en trevlig arbetsmiljö och där livspusslet går ihop. Vi tror
på ett aktivt självledarskap med målstyrd arbetstid där man som medarbetare har stor möjlighet att planera sitt eget
arbete. Våra styrdokument och policys
är levande och styr oss bland annat i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Stiftelsen har kollektivavtal

Håll Sverige Rents totala intäkter exkl.
finansnetto uppgick 2021 till 60 783 tkr
(61 248). Stiftelsen har inget vinstsyfte, varför överskott från enskilda år
fonderas som eget kapital för att kunna
användas för att täcka eventuella framtida underskott.
Verksamhetsresultatet är -750 tkr och
nettoresultatet är -905 tkr. I nettoresultatet ingår ett finansnetto på -220 tkr.
Det totala egna kapitalet förändras med
samma belopp som resultatet då ingen
utdelning kan ske.

Placering av eventuella tillgångar
Håll Sverige Rent ska placera eventuella
tillgångar i finansiella investeringar
för bästa avkastning men med låg risk.
Placeringar görs i första hand i värdepapper utgivna av företag eller motsvarande som enligt bedömning bedriver
sin verksamhet på ett miljöriktigt och i
övrigt etiskt sätt. Kapitalplaceringspolicyn definierar risknivå samt tillåtna
investeringar. Policyn är ett levande
dokument för såväl investeringsinstitut
som styrelse.
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Hållbarhetsupplysning
Håll Sverige Rents arbete syftar till att skapa en
hållbar värld, där vårt arbete leder till en större
insikt kring miljö och klimatfrågor samt ett
minskat läckage av skräp i naturen. Nedskräpning är den sämsta sortens resursutnyttjande
och vi strävar efter en nollvision då ingen skräpar ner. Den mest prioriterade miljöaspekten
där vi har en positiv påverkan är:
Renare miljö på land och i havet. Området
omfattar hela Håll Sverige Rents verksamhet och
sammanfaller med vårt syfte och vår vision. Det
yttrar sig bland annat i vår omfattande kampanjverksamhet riktat till allmänheten men också
i konkreta verktyg som hjälper kommuner att
arbeta bättre förebyggande.
Andra viktiga hållbarhetsaspekter vi prioriterar:
Avfallshantering i kampanjer. Stiftelsens omfattande skräpplockaraktiviteter kan riskera att
leda till spridning av material, exempelvis påsar
av plast. Vi bedömer att den positiva miljönyttan,
med mängden insamlat skräp är större än det
miljöavtryck som påsarna gör. Vi uppmuntrar
också till återanvändning och ansvarsfull hantering av materialet.
Hälsa och säkerhet i kampanjer. För att öka
säkerheten i kampanjer arbetar vi med tydlig information inför exempelvis skräpplockaraktiviteter. Under 2021 har vi inte genomfört event som
samlar allmänheten, utan har i stället uppmanat
till egna initiativ för skräpplockning.
Lobbying och opinionsbildning. Nedskräpning
finns inte med i avfallshierarkin och tenderar
att glömmas bort i diskussioner på politisk nivå.

Därför är vi skräpets talesperson i exempelvis
politiska diskussioner och remisser.
Nöjdhet och trovärdighet. Affärsmässighet och
god etik är en förutsättning för att vi ska lyckas.
Inför samarbete med nya företag genomför
vi en riskbedömning och uttrycker tydliga
målsättningar för våra samarbeten utifrån
parametrarna synlighet, finansiering och
effekt. Vår bärande utgångspunkt är att vi med
samarbetet ska kunna åstadkomma skillnad i
nedskräpningsfrågan. Vi har alltid rätt att avbryta samarbetsavtal om motparten agerar på
ett sätt som inte är förenligt med Håll Sverige
Rents värderingar eller stadgar.
Identifiering och hantering av verksamhetsrisker. Riskidentifiering och bedömning finns
med i verksamhetens alla delar. För att inte
perspektivet ska tappas bort finns det alltid
med i våra mallar för samarbetsavtal och projektstrukturer.
Transparens av stiftelsens hållbarhetsarbete
och samhällsbidrag. Håll Sverige Rent agerar
med total transparens som målsättning. Som
medlemmar i Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll har vi dessutom dubbla revisioner
på verksamheten.
Publicitet och varumärke. Håll Sverige Rent
har ett starkt varumärke och det är en tillgång som vi ständigt utvecklar. Förutom en
varumärkesplattform arbetar vi också med
varumärkets emotionella uppfattning som också hänger väl ihop med de värdeord vi har valt
för det interna arbetet. Både varumärke och
publicitet utvärderas kontinuerligt.
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Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Arbetet finansieras
av bidrag och projektmedel från företag och myndigheter samt
genom insamling till 90-konto. Håll Sverige Rent är medlem i
GIVA och granskas av Svensk Insamlingskontroll.
www.hållsverigerent.se
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