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Välkommen att delta i Översta steget 2!
Projektet Översta steget går mot sitt slut och både vi och deltagarna är så nöjda med resultatet
att vi satsar på en fortsättning. Nu bjuder vi in till projektet Översta steget 2 för att fortsätta
minska avfallsmängderna. Nytt för den här omgången är att vi även öppnar upp för andra aktörer
än kommuner att delta.
Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder till minskad miljöpåverkan samtidigt som
det går att spara pengar, skapa en bättre arbetsmiljö och även högre kvalitet i verksamheten.
Deltagarna i Översta steget 1 har bland annat lyft fram följande värden av projektet:
•

Skapar delaktiga medarbetare

•

Här får vi input från andra som tänker utanför boxen åt oss

•
•
•
•
•
•
•
•

Bra att vara med i ett sammanhang, annars blir arbetet snuttifierat och lättare ifrågasatt
Professionell hjälp att gå igenom processen

Metoden kan hjälpa en att gå vidare med annat avfall
Roligt, skapar samhörighet

Enkelt att på ett strukturerat sätt se hur miljöpåverkan kan minska, man får en karta
med åtgärder som betas av

Bättre koll på hur vår verksamhet fungerar

Bättre rutiner som påverkar mer än miljöaspekter
Det tar längre tid i början, men nu sparar vi tid!

Resultaten i Översta steget 1 har varit mycket positiva. Preliminära resultat visar på minskat
matsvinn med 24 procent och minskade kostnader för inköp av kaffe med ca 16 000 kr per år
för äldreboendet Linegården i Lund. Förskolan Hattstugan i Bara har fått pris för sitt arbete med
matsvinn och pedagogiska måltider och preliminära resultat därifrån visar på en halvering av
tillagningssvinnet. Projektets slutrapport, som kommer i slutet av 2018, kommer att innehålla
flera exempel på hur man kan minska dels matsvinn och dels avfall från datorer och telefoner.
Liksom Översta steget 1 utgår projektet från Avfall Sveriges metod för att förebygga avfall.
Mer om metoden hittar du här: miljodialog.se

Vad deltagarna kan förvänta sig
•

Coachning i att genomföra Avfall Sveriges metod för att förebygga avfall på utvald
verksamhet. Coachningen innebär möten, stöd i planering och genomförande av
workshops, feedback efteråt samt löpande avstämningar via e-post och telefon.

•

Tre gemensamma träffar tillsammans med projektledarna från övriga deltagande
organisationer, för att lära sig om metod, cirkulär ekonomi med mera och för att utbyta
erfarenheter. Reskostnader i samband med träffarna bekostas av organisationerna
själva.

•

Hjälp med program och genomförande för ett internt seminarium inom organisationen,
för att förankra arbetet och sprida kunskap om förebyggande av avfall.

Efter projektets slut har den som är projektledare inom organisationen fått kunskap och
erfarenheter för att kunna arbeta vidare med att förebygga avfall. Den verksamhet som
projektet bedrivs på har fått stöd i sin verksamhetsutveckling.

Förväntningar på deltagarna
Organisationen måste stå bakom deltagande i projektet och utse en eller flera delprojektledare
som är ansvarig för genomförandet av Översta steget i en eller flera verksamheter. Det bör
vara en van projektledare med god dialogförmåga.
De deltagande organisationerna förväntas arbeta aktivt under projekttiden enligt Avfall
Sveriges metod för att förebygga avfall. De förväntas avsätta tillräckligt med tid för projektledning. I projektledningen ingår att:
•

Sköta kommunikationen med den verksamhet som ska minska sitt avfall.

•

Göra en plan för hur projektet ska bedrivas i den egna organisationen, med stöd
av Avfall Sveriges metod för förebyggande av avfall, coachen och annan input.

•

Planera och genomföra workshops och möten, med stöd av coachen.

•

Stötta verksamheten i att ta fram en handlingsplan.

•

Delta på gemensamma träffar med övriga deltagare.

•

Tillsammans med coachen planera och genomföra ett internt seminarium.

I den verksamhet som ska förebygga sitt avfall måste verksamhetschefen stå bakom projektet och
förstå potentialen i att projektet blir en del av verksamhetsutvecklingen. Tid behöver avsättas
för några ur personalen att delta i workshops. Det behöver också avsättas tid till att tillsammans
med projektledaren ta fram en handlingsplan och andra förutsättningar för att förebygga
avfallet. Till det tillkommer tid för genomförande av handlingsplanen, vilket till exempel kan
handla om att ta fram och arbeta in nya rutiner. Hur omfattande handlingsplanen ska vara
bestämmer verksamheten själv.

Översiktlig tidsplan
Projektet pågår under 2019–2020. Första gemensamma träffen planeras in när vi har minst fyra
deltagande organisationer. Tidsplanen visar ungefär när i tiden som olika moment kommer att
genomföras. Det finns stora möjligheter att anpassa tidsplanen till den egna verksamheten.
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Verksamheterna genomför de första stegen
i metoden

Verksamheterna sjösätter sina handlingsplaner
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Sista träffen för delprojektledarna
Interna seminarier genomförs hos
organisationerna
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Projektorganisation
Projektet drivs i samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Projektledare är Maria Larsson, Marla Miljödialog, som också var projektledare för Översta steget 1.

Kostnad och anmälan
Grundkostnaden för att delta i projektet är 60 000 kr per organisation, exklusive moms.
Om det är flera verksamheter inom organisationen som vill vara med tillkommer 30 000 kr
(exklusive moms) per verksamhet för coachning. Länsstyrelsen Skåne delfinansierar projektet.
Övriga ytterligare önskemål om hjälp tillgodoses enligt särskild överenskommelse.
Anmälan görs till Maria Larsson, e-post maria.larsson@miljodialog.se, tel: 070 297 31 55.
Hör gärna av er om ni har frågor och farhågor!

Översta steget 2 och uppropet Skåne tillsammans mot matsvinnet
Under 2018/2019 arbetar Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen och Sparbanken Syd med
matsvinn i regionen. Ett av målen är att minst tjugo kommuner ansluter sig till ”Skåne tillsammans:
mot matsvinn” och arbetar för att halvera matsvinnet till 2030. De kommuner inom Översta
steget 2 som väljer att arbeta med matsvinn blir automatiskt en del av det initiativet och får ta
del av de aktiviteter som genomförs inom ramen Skåne tillsammans mot matsvinnet.

