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Välkommen att delta i Översta steget!
Hållbar Utveckling Skåne bjuder in aktörer i Skåne att delta i projektet Översta steget 2019–2020
i syfte att bidra till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion (mål 12).
Systematiskt arbete med att förebygga avfall förbättrar verksamheten och minskar samtidigt miljöpåverkan. Kostnader minskar och kvaliteten och arbetsmiljön i verksamheten kan förbättras.
Arbetssättet bygger på Avfall Sveriges metod för att förebygga avfall. Hållbar Utveckling Skåne drev
framgångsrikt Översta steget i fyra kommunala verksamheter 2017–2018. Vi välkomnar även andra
typer av organisationer att delta i Översta steget då metoden kan användas på vilken typ av verksamhet som helst. Många företag arbetar på liknande sätt för att uppnå hållbarhetsmål och stärka sin
konkurrenskraft.
Deltagarna i Översta steget 2017–2018 har bland annat lyft fram följande fördelar med arbetssättet:

•

Enkelt att på ett strukturerat sätt se hur miljöpåverkan kan minska, man får en karta

•

Bättre koll på hur den egna verksamheten fungerar

•
•
•
•
•
•
•
•

med åtgärder som betas av

Bättre rutiner som påverkar mer än miljöaspekter
Skapar delaktiga medarbetare

Bra att vara med i ett sammanhang, annars blir arbetet snuttifierat och lättare ifrågasatt
Input från andra som tänker utanför boxen åt oss
Professionell hjälp att gå igenom processen

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

Det tar längre tid i början, men nu sparar vi tid!

Utöver detta har arbetet resulterat i mätbara resultat för minskning av avfall och inköp.
Mer om Avfall Sveriges metod för att förebygga avfall hittar du här: www.miljodialog.se

Vad deltagarna kan förvänta sig
Den verksamhet som är med i projektet får stöd i att öka sin resurseffektivitet, där resursen är någon
produkt eller typ av material som man väljer att fokusera på. Efter projektets slut har den som är
projektledare inom organisationen fått kunskap och erfarenheter för att kunna arbeta vidare med
andra produkter eller inom andra delar av verksamheten.
Inom ramen för projektet erbjuds ni:

•

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 ökad resurseffektivitet och förebyggande
av avfall.

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. 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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Analys görs och handlingsplan tas fram
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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 den första omgången av Översta
steget.

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

