STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET
- slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som
beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Rapporten
kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbsida.
Du ska skicka in slutrapporten i elektronisk form tillsammans med
ansökan om utbetalning till Jordbruksverket.

A. Uppgifter om stödmottagaren
Namn och adress

Diarienummer

Svenska Miljöstyrningsrådet AB
Vasagatan 15-17
111 20 Stockholm
Projektnamn

Den offentliga maten i Sverige - det nya Matlandet
B. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

08-7006694

Monica Sihlén
Vasagatan 15-17
111 20 Stockholm

Mobiltelefonnummer

070-7771086
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

monica@msr.se
C. Sammanfattning av projektet
C1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

2013-02-01

2013-11-30

Var genomfördes projektet?

På Miljöstyrningsrådet

SJV LSB 17:2 2012-06 www.jordbruksverket.se- PDF

Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Projektet har fokuserat på nedanstående områdena:
(Dessa områden har det arbetats med redan under tidigare år och under 2013 har dessa vidareutvecklats).
1. Informationsarbete
2. Samordning
3. Klimat- och miljöpåverkan
4. Uppföljningsprojektet

D. Målgruppen - Vem riktade sig projektet till?
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

politiker

fått information om vad som kan uppnås med hållbar offentlig måltid

beslutsfattare

fått information om vilka beslut som krävs för att använda hållbar upphandling

upphandlare

fått information om hur krav ställs på t.ex. djurskydd - och följs upp

beställare

fått information om hur beställning säkerställer djurskyddskrav - och följs upp

leverantörer

fått information om vilka krav som ställs samt hur info tas fram för uppföljning

producenter

fått information om vilka krav som ställs samt hur info tas fram för uppföljning

grossister

fått information om vilka krav som ställs samt hur info tas fram för uppföljning

medborgare

fått information om att aktiva val vid offentlig upphandling påverkar marknaden

E. Genomförandet av projektet

E1. Varför ville ni genomföra projektet?

Syftet med projektet ”Den offentliga maten i matlandet Sverige” är att förvalta och vidareutveckla det arbete
som inleddes 2010 inom ramen för Regeringens 5-åriga satsning på "Sverige - det nya matlandet". Syftet är
att fortsätta höja kunskapsnivån, bidra till berörda aktörers samordning, bidra till att detaljerad
hållbarhetsinformation inom livsmedelsområdet stärker konkurrenskraften, förbättra verifierings- och
uppföljningsmöjligheterna i praktiken samt förvalta MSR:s webbportal, www.msr.se/livsmedel.

E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Kön
Män

Kvinnor
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Beskriv deras roll i projektet

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken

1

Projektledare(PL) för teknisk lösning

MSR

1

PL för teknisk implementering

Dabas

1

PL för samsyn och föranking

MSR

1

PL för uppföljningsprojektets manual

MSR

1

PL för uppföljningsprojektets informationsarbete

MSR

1

PL för informationsarbete kring Matlandet

MSR

Antal

E3. Hur har ni förankrat projektet?

Upphandlingsprocessens nyckelaktörer och bidragande aktörer, t.ex. myndigheter, har bidragit till att inom
sina sfärer förankra fördelen med förbättrad upphandlingsinformation, samsyn, dialog och kunskap om de
andra aktörerna i hela värdekedjan från jord till offentligt bord. Miljöstyrningsrådet har även aktivt bjudit in
och informerat alla aktörer (politiker/beslutsfattare, myndigheter, upphandlare, beställare, grossister,
leverantörer och producenter) vid ett informationsseminarium den 27 nov. 2013. Projektet måste täcka in
samtliga aktörer i uppföljningsprocessen då kedjan inte är starkare än sin svagaste länk. När det gäller
testning av uppföljningsmodellen beskrivs hela processen i manualen vilken inkluderar ett IT-tekniskt stöd
och det förutsätter förankring i hela denna breda målgrupp för att uppnå en väl fungerande
livsmedelsupphandling i Sverige. Uppföljning kan bara ske effektivt i väl förankrade processer vilka bidrar
till att ge barn och gamla bra mat i form av näringsriktiga, miljömässigt hållbara, måltider och förbättrade
konkurrensmöjligheter för SME-företg med rätt prestanda och förädlingsgrad på sina produkter.
E4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller
myndigheter under projektet?

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Andra Matlandet- aktörer, andra berörda myndigheter, pilotkommuner Vara/falköping och Dalslands
kommunförbund, grossister och producenter samt alla som nåtts av våra informationsinsatser.
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?

Ja

Nej

Om ”Ja”, med vilka

Snarare har befintliga nätverk stärkts samt att upphandlande myndigheter och leverantörer stärkt sina nätverk
genom att de har gemensamma utmaningar att diskutera.
E5. Vad har ni genomfört i projektet?

Miljöstyrningsrådet har arbetat med en målgruppsanpassad hemsida, goda exempel och stött samordningen
inom Matlandet för att vi tillsammans ska bidra till en offentlig måltid i linje med visionens intentioner.
Miljöstyrningsrådet har diskuterar vilka möjligheter och aktiviteter som mest främjar, utvecklar och
effektiviserar den offentliga livsmedelsupphandlingen i Sverige och bidragit till att de blir omsatta i praktiken.
Uppföljningsprojektet har varit i sitt praktiska genomförandeskede under 2013, t.ex. har anpassade
upphandlingsmanualer för både beställare och leverantör med checklistor, blanketter m.m., testats i
upphandlingspiloter för finjustera uppföljningsmodellen. Miljöstyrningsrådets önskemålet inför 2014 är att
ytterligare utveckla integrerade tekniska IT-system som underlättar den praktiska uppföljning för både
beställare och leverantörer.

E6. Har något gått bättre än planerat?

Det borde inte komma som en överraskning eftersom Miljötyrningsrådet har lagt ned så mycket arbete på
projektet under så många år - men det gensvar som kommit från både beställarsidan och leverantörssidan
gällande Uppföljningsprojektet har varit över förväntan. En central uppgift i Uppföljningsprojektet är att
beställare genomför korrekta upphandlingar samt att leverantörerna och deras underleverantörer förenklar
verifiering och uppföljning genom att lägga in sin produktprestanda i artikeldatabasen Dabas en gång per
produkt. Detta kräver givetvis resurser från leverantörerna i ett inledande skede men ger en konkurrensfördel i
långa loppet då produkterna kan erbjudas på många offentliga avtal samt tar kort tid att följa upp för både
beställare och leverantör. Inställningen har under åren utvecklats från att "uppföljning är nästan omöjlig" till
att nu vara en utmaning men att denna måste antas - så snart som möjligt. Därför bör informationsinsatsen
fortsätta under 2014.
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E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Inga oväntade svårigheter eller hinder har dykt upp eftersom strategier finns för att hantera de utmaningar
som alltid tenderar att dyka upp i stora samarbetsprojekt. Men som vanligt är personalresurser och tiden
knapp, intern och extern information kräver ihärdighet och alla aktörer måste vara mogna för att ett agerande
ska ske på ett framgångsrikt sätt i hela värdekedjan från jorden via handelsleden till de offentliga borden till
glädje för den offentliga måltidsgästen.

F. Projektets mål och resultat

F1. Vilka resultat skapade projektet?

Höjd kunskapsnivå hos målgrupperna, förbättrad information mot målgrupperna samt samsyn kring området
offentlig livsmedelsupphandling som har lett till bättre dialog och diskussion om samma "mynt" vilket lätt
till bättre problemlösning, t.ex. vilket verifikat som ska verifera vilken kravställning i
livsmedelsupphandling.
Konstruktiv utveckling av uppföljningsprojektet som inkluderar samtliga identifierade intressenter som leder
till en fungerande livsmedelsupphandling i Sverige. Detta har lett till färre domstolprövningar gällande
hållbarhetskrav. Arbetet med att integrera och utveckla befintliga IT-tekniska lösningar genom att den under
2012 utvecklade uppföljningsmodellen testades genom kommunpiloter under 2013 genomförs och gav
insikter och erfarenheter som ledde till att manualen för uppföljning förankrades och förbättrades.

F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
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Är målet
uppfyllt?
(Ja/Nej)

Mål

Resultat

Mer informationsarbete

Fler har fått information

Ja

Uppdaterad hemsida

Aktuell information

Ja

Översyn rättsläget

Åublicerat på hemsida

Ja

Mer klimatanpassning

Nyttokalkylator hemsida

Ja

Verifiering o.uppföljning

Lättare följa upp

Ja

Piloter uppföljning

Praktiska erfarenheter

Ja

It-tekniska stödsystem

Praktisk lösning

Ja

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsaken

F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Primärproduktion

Ja

Fler anbud med SME leverantörer

Utveckling av nya produkter,
processer och tekniker

Ja

Process stärker möjligheter att sälja till ny kund, den offentliga.

Måltid i offentlig sektor

Ja

Högre prestandakrav på produkter då prestanda kan följas upp enklare

Ekologisk produktion

Ja

Info om möjligheten att upphandla och enklt följa upp ekologiskt

Gastronomi

Nja

Kanske ger hållbarare råvaror och inspiration/förenkling bättre smak...

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Resultat direkt
efter projekt

Kommentera och beskriv

Antal nya tekniker

Ny Dabas-lösning

verifiera o. följa upp

Antal nya nätverk och möteplatser

Större samsyn

Bättre dialog/god affär

Mätbara resultat
Antal nya företag
Antal nya produkter
Antal nya tjänster

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal bevarade arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal nya arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal deltagare i utbildningar
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

G. Hur har ni spridit projektets resultat?

Via våra vanliga kanaler: hemsidan www.msr.se/livsmedel, riktad information till centrala aktörer på
livsmedelsmarknaden, via de centrala aktörerna på livsmedelsmarknaden, via andra Matlandetaktörer,
Miljöstyrningsrådets egna informationsinsatser och utbildningar samt sist men inte minst via
Miljöstyrningsrådets eget informationsseminariet 27 nov. 2013 som även kan ses i efterhand på
www.msr.se/livsmedel.
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H. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

Det återstår fortfarande arbete för att nå resultatet ”en fungerande livsmedelsupphandling i Sverige”, goda
affärer och bästa möjliga nytta för skattebetalarnas pengar.
Arbetsätt med workshops inom ramen för Uppföljningsprojektet har visat på en stor potential att förbättra
tilliten, dialogen och gemensam samsyn som krävs i den offentliga affären till fördel för både köpar- och
säljarorganisationer.
Erfarenheter av uppföljningsprojektet har tydligt visat på vikten av den offentliga upphandlingen som ett
miljö- och socioekonomiskt viktigt styrinstrument för ökad hållbarhet.
Alla projekt kräver stort engagemang, en flexibilitet att ta sig an nya utmaningar under arbetets gång samt
bör vara ett långsiktigt åtagande för att verkligen förbättra marknadens funktionssätt.
J. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som
projektet skapat?

Det finns ett behov av målgruppsanpassad upphandlingsinformation, samordning, klimat- och
miljöanpassning (med där tillhörande verktyg) samt att fortsatt stort behov av stöd vid verifiering och
uppföljning i praktiken. Uppföljningsfrågan är därmed en kritisk fråga som bör vidareutvecklas 2014 och de
minst sagt engagerade deltagarna som involverades på ett mycket aktivt sätt i projektet har en stor vilja att
fortsätta arbetet under 2014.

K. Bilagor
• Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat
material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
• Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
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