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Tjänsteutlåtande – Återrapportering av uppdrag om hur målen i
den nationella och regionala livsmedelsstrategin tas om hand
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020 att ge i uppdrag åt
kommunstyrelsen att säkerställa och redovisa hur målen i den nationella och
regionala livsmedelsstrategin tas om hand i Västerås stads nämnder och
bolag samt hur Västerås ska bidra ytterligare till måluppfyllelsen.
Stadsledningskontoret har utifrån detta genom workshops samt intervjuer av
nyckelpersoner tagit fram en rapport om hur Västerås stad lever upp till mål
och aktiviteter i den nationella samt regionala livsmedelsstrategin.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Beslutsmotivering
Utgångspunkten för genomförandet av uppdraget är att säkerställa och
redovisa hur målen i den nationella och regionala livsmedelsstrategin tas om
hand i Västerås stad, inklusive stadens bolag.
Livsmedelsstrategierna syftar till att öka och stärka livsmedelsproduktionen
som bedrivs i en lång kedja av verksamheter där stadens beslut och rådighet
överlappar flera delar. Rapporten visar att kommunen sammantaget har en
stor potential som aktör genom att:
-

Beakta livsmedelsproduktionens perspektiv i översiktsplanen

-

Delta i regionens övergripande strategi- och handlingsplanearbete

-

Strukturera sitt arbete kopplat till livsmedelsstrategin

-

Utnyttja potentialen i upphandling av livsmedel till kommunens
verksamheter

-

Använda och synliggöra lokal livsmedelsproduktion i
destinationsutveckling och egna aktiviteter.
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Inom livsmedelsstrategins målområde Krismat bedriver kommunen ett långt
utvecklat och strategiskt arbete för att säkra försörjning i händelse av kris.
Stadens kunskap om själva livsmedelsstrategierna och dess innehåll bedöms
som låg men staden bedöms ändå arbeta och täcka in de flesta delarna av
strategierna genom minst 52 kopplingar till livsmedelskedjan i enlighet med
strategierna.
Styrgrupp för uppdraget har varit Eva Lilja, näringslivsdirektör, Olof
Bergold, miljöstrateg, Maria Kaya Spennare, näringslivsstrateg och Johan
Ahlström, säkerhetsingenjör. Inom ramen för uppdraget har en konsult
anlitats av stadsledningskontoret, Patrik Rehn, som också har ett uppdrag hos
länsstyrelsen som projektledare för den regionala livsmedelsstrategin.
Uppdraget har av styrgruppen tolkats som att det är viktigare att se hur
kommunen stöttar den lokala livsmedelsproduktionen än hur kommunen
faktiskt följer strategierna. En av reflektionerna från styrgruppen är att det
har krävts intervjuer med ett stort antal funktioner i staden och att ingen
samlande funktion finns kring livsmedels- och landsbygdsfrågor. Staden
saknar även representation i den regionala livsmedelsstrategin vilket hade
underlättat kunskapsöverföringen.
Följande förvaltningar och bolag har varit representerade i arbetet; Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och
fastighetsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och
omsorgsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Skultuna
kommundelsförvaltning, Näringsliv Västerås, Mimer, Mälarenergi och
Mälarhamnar AB.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Ingen ekonomisk påverkan sker utifrån genomförande av
utredningsuppdraget.
Hållbar utveckling
Utredningsuppdraget stärker stadens kunskap gällande livsmedelsstrategins
påverkan på Agenda 2030 samt den kommunala rollen i detta. Uppdraget
förstärker därmed stadens arbete utifrån en hållbar utveckling.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör enheten för hållbar
utveckling
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Sammanfattning
Den här rapporten belyser hur Västerås stad tar sig an livsmedelsstrategin.
Mat är livsviktigt och inte något vi kan ta för självklart. Hållbarhetsutmaningar behöver lösas och vår produktion öka. Livsmedelsstrategierna syftar till att öka och
stärka livsmedelsproduktionen. Livsmedelsproduktionen bedrivs i en lång kedja av
verksamheter som utgör en stor och viktig del av vårt samhälle.
Rapporten visar att kommunen sammantaget har en stor potential att ta vara på
genom att:
 Beakta livsmedelsproduktionens perspektiv I översiktsplanen
 Delta i regionens övergripande strategi- och handlingsplanearbete
 Strukturera sitt arbete kopplat till livsmedelsstrategin
 Utnyttja potentialen i upphandling av livsmedel till kommunens verksamheter
 Använda och synliggöra lokal livsmedelsproduktion i destinationsutveckling och egna aktiviteter.
Inom livsmedelsstrategins målområde Krismat bedriver kommunen ett långt utvecklat och strategiskt arbete för att säkra försörjning i händelse av kris.
Kommunens kunskap om livsmedelsstrategin är låg även om kommunen har
många kopplingar till livsmedelskedjan och 52 aktiviteter som kopplar till livsmedelskedjan.
Rapporten baseras på 18 intervjuer med företrädare för olika delar av kommunens förvaltningar och bolag. Intervjuerna föregicks av webbinarier som 14 av de
intervjuade deltog i. Webbinarierna syftade till att höja kunskapen om livsmedelsstrategin. På webbinarier och i intervjuer visades ett stort intresse för frågan.
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Inledning
Mat har alla en relation till. Mat är också något vi tar för ganska självklart. Samtidig är mat är livsviktigt. Vad händer i ett samhälle om vi inte har mat? Coronan
har förstärkt insikten om vår sårbarhet kring livsmedelsförsörjning.
Livsmedelsproduktionen har hållbarhetsutmaningar. Ur ett självförsörjningsperspektiv behöver den också öka.
Livsmedelskedjan omfattar en stor del av samhället och utgörs av alla de aktörer,
varor och tjänster som ser till att det finns mat att lägga på tallriken. Livsmedelskedjan utgör således en stor del av vårt näringsliv.
Sammantaget innebär det både utmaningar och möjligheter som samhället behöver ta tag i. Därför finns livsmedelsstrategin.
Den här rapporten belyser hur Västerås stad tar sig an livsmedelsstrategin.
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Uppdraget
Uppdraget har varit att beskriva hur målen i den nationella och regionala livsmedelsstrategin tas om hand i Västerås stad samt hur Västerås ytterligare kan bidra
till målen.
Styrgruppen har tolkat uppdraget som att det är viktigare att se hur kommunen
stöttar den lokala livsmedelsproduktionen än hur kommunen faktiskt följer strategierna. Detta mot bakgrund av att strategierna antogs vara rätt okända (vilket
också visade sig vara faktum). Det gjorde det mer intressant för styrgruppen att
förstå vad som görs och utifrån det beskriva kopplingarna till strategierna.

Metod
Organisation för genomförande
Projektledare för uppdraget har varit Patrik Rehn som också har ett uppdrag hos
Länsstyrelsen som projektledare för den regionala livsmedelsstrategin.
Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan en styrgrupp med medarbetare
från Västerås stad och projektledaren.
I styrgruppen har ingått:


Eva Lilja, näringslivsdirektör



Olof Bergold, miljöstrateg



Maria Kaya-Spennare, näringslivsstrateg



Johan Ahlström, säkerhetsingenjör
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Arbetet har genomförts under perioden maj till september i fyra steg. I ett första
steg genomfördes vebbinarier för att etablera förståelse för vilka
livsmedelsstrategierna är, varför de finns och vad målet är med dom. I rapporten
har vi inkluderat ett avsnitt om Livsmedelsstrategierna. Till vebbinarierna bjöds
det in ett brett perspektiv av förvaltningar, nämnder och bolag. I det efterföljande
arbetet med intervjuer så har chefer på förvaltningar och bolag intervjuats. Inga
ledamöter i nämnderna har intervjuats.

Under juni-september genomfördes intervjuer av chefer och medarbetare i
förvaltningar och bolag. Frågemallen är bifogad rapporten. Intervjuerna hade två
perspektiv; att förstå vad som görs nu och vad som skulle kunna göras.
I livsmedelsstrategierna är det överskuggande målet att öka den inhemska/lokala
livsmedelsproduktionen. Så den övergripande utgångspunkten för frågorna har
varit vilken påverkan kommunen utövar eller skulle kunna utöva så att
livsmedelsproduktionen därigenom ökar.

Avgränsningar
Rapporten omfattar de nämnder och bolag som av styrgruppen bedömts ha en
koppling till livsmedelsproduktionen. Således har en del förvaltningar och bolag
inte inkluderats i arbetet med rapporten. Urvalet har gjorts med ett
förhållningssätt att hellre ta med en förvaltning eller bolag än att utesluta.
Deltagande nämnder och bolag redovisas i bilaga.
Rapporten beskriver nuläget inom kommunen och pekar på möjligheter som
framkommit i arbetet med intervjuerna. Möjligheterna har inte värderats eller
beskrivits i detalj. Det kan däremot vara en ambition för ett fortsatt arbete.
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Livsmedelskedjan och Livsmedelsstrategierna
Livsmedelskedjan – som ger oss mat på borden
Livsmedelskedjan omfattar en stor del av samhället och utgörs av alla de aktörer,
varor och tjänster som ser till att det finns mat att lägga på tallriken. Livsmedelskedjan jobbar för att maten skall vara näringsriktig, hållbart producerad, möjlig att
köpa och god.

Livsmedelsstrategierna handlar förenklat uttryckt om produktion av mat. Vill man
påverka mängden mat som produceras så behöver alla delar i kedjan förändra sig.
Från kapitaltjänster för finansiering och insatsvaror via det uppenbara som odling,
uppfödning till förädling, transport, handel mm. Det illustreras i bilden ovan. Vill
man se en större förändring så behöver alla delar hantera större volymer.
För att förenkla beskrivningen av livsmedelskedjan använder Jordbruksverket
följande begrepp när det beskriver förädlingsvärdet i livsmedelskedjan:

Primärproduktion

Livsmedelsindustri
(förädling)

Livsmedelshandel

Primärproduktion – odling av växter, spannmål, frukt och grönsaker osv
7
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Livsmedelsindustri - ofta benämnt som förädling, kvarnar, mejerier, slakterier m fl
företag som processar fram färdiga livsmedel.
Livsmedelshandel – distributionen från producent till konsument
Restaurang – i en offentlig verksamhet kan man tänka sig kommunens
måltidsverksamheter som en aktör i restaurangledet med stor volym

Det finns utmaningar och möjligheter i livsmedelskedjan
Världens befolkning växer och fortsätter växa vilket innebär att efterfrågan på
livsmedel fortsatt kommer att öka. Både i Sverige och i världen. En växande
efterfrågan ställer krav på ökat utbud. Det innebär stora möjligheter för den som
producerar livsmedel.
Den globala livsmedelsproduktionen kommer att öka. Det är den största
industrigrenen i världen och den tredje största i Sverige. I många länder är det den
viktigaste industrigrenen och exporterar stora mängder livsmedel. Exporterande
aktörer har ett erbjudande som är attraktivt och konkurrerar med det lokala
utbudet. Lokala och nationella aktörer behöver kunna konkurrera med andra
nationella och internationella erbjudanden. Det kommer kräva fortsatt innovation
och utveckling.
Människan i ett modernt samhälle förväntar sig att mat skall finnas tillgänglig. Det
ställer krav på att samhället tänkt igenom hur det ska kunna fungera i kristider.
För att motsvara förväntningar och tillvarata möjligheter har det formulerats
strategier nationellt och regionalt som syftar till att påverka utvecklingen i
livsmedelskedjan.


Nationella livsmedelsstrategin



Regionala livsmedelsstrategin



Regionala utvecklingsstrategin
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Nationella livsmedelsstrategin – för att hantera utmaningar och ta
vara på möjligheter

Regeringens nationella livsmedelsstrategi är ett policydokument utan tydliga regler och förklaringar hur den lokala och regionala implementeringen kan gå till. Till
strategin kopplades en handlingsplan som sen har följts av två handlingsplaner till.
Den första handlingsplanen pekar på tre strategiområden som viktiga för att:




Stärka konkurrenskraften och lönsamheten, Regler och villkor
Underlätta konsumentens medvetna val, Konsument och marknad
Öka produktivitet och hållbarhet, Kunskap och innovation.

Efterföljande två handlingsplaner har beslut och insatser inom samma strategiområden. Beredskap- och försörjningstrygghetsfrågor hanteras i huvudsak i det utvecklingsarbete som nu sker avseende samhällets krisberedskap och totalförsvar.
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Västmanlands regionala livsmedelsstrategi utvecklar de regionala förutsättningarna
LIVSMEDELSSTRATEGINS ORGANISATION
Den regionala livsmedelsstrategin ägs av Länsstyrelsen och drivs av en styrgrupp
sammansatt av intressenter i Livsmedelskedjan:
Styrgrupp:
Länsstyrelsen – Landsbygdschef, Maria Ek
Region Västmanland – Regional utvecklingsdirektör, Maria Linder
LRF Mälardalen – Ledamot av styrelsen, Tomas Olsson
Hushållningssällskapet – Ledamot av styrelsen, Johanna Funkqvist
Genomförande:
Länsstyrelsen – Projektledare, Patrik Rehn 80%
I handlingsplanen för innevarande år finns planer på en utökning av styrgruppen
med Smaka på Västmanland Ekonomisk Förening.
MÅLEN FÖR STRATEGI
Målet för strategin är formulerat som:
10
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Livsmedelsstrategin beslutades 2018 efter ett arbete med intressenter från
livsmedelskedjan. Strategin omfattar fyra målområden med fem olika perspektiv:

HANDLINGSPLAN 2019–2020
Till strategin har kopplats en handlingsplan för 2019–2020 där en rad aktiviteter är
beskrivna. Handlingsplanen finns på Länsstyrelsen hemsida.
I arbetet med aktiviteterna har en uppdelning av målområden funnits där Region
Västmanland svarat för Upplevelsemat, LRF för Länets mat och Länsstyrelsen för
Krismat och Viltmat.
Viktiga erfarenheter och insikter från aktiviteter i denna handlingsplan återvinns.
Främst en analys av livsmedelskedjan (Rapport 2020:14 från Länsstyrelsen) och arbetet med att formera en plattform för samarbete i länet.
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MÅLBILD 2030 I HANDLINGSPLANEN 2021-2023
I den gällande handlingsplanen för livsmedelsstrategin som sträcker sig från 20212023 är följande mål formulerat.
”2030 när arbetet med strategin summeras har livsmedelsproduktionen i Västmanland ökat väsentligt i alla aspekter genom ökad produktivitet i vår spannmåls-och djurproduktion, etablering av nya grödor och odlingstekniker, nya kanaler för viltkött och ökad lokal förädling.
Ökningen har skett med hållbara metoder och bidragit till ökad lönsamhet och
ökad sysselsättning genom en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion.
Livsmedelskedjan är en integrerad del av näringslivet, där näringsliv och gröna
näringar tillsammans utgör ett grönt näringsliv. Innovation bedrivs och kopplar
ihop alla delar av det lokala kunnandet och samarbeten med andra regioner
vilket gjort Mälardalen till en internationellt stark livsmedelsregion och Västmanland till en plats där företag startar och vill etablera sig för att det finns
bra förutsättningar för cirkulära system, många lyckade etableringar och export av livsmedel.
Samhällets organisationer som kommuner, region och länsstyrelse har en god
kunskap om hur de bidrar till och påverkar livsmedelsproduktionen och skapar
de bästa förutsättningarna för att balansen mellan företagande inom livsmedelskedjan och hållbarhet i alla aspekter upprätthålls och utvecklas.
Västmanland är ett resmål för alla med mat som sysselsättning eller intresse
till alla de arrangemang och event som hålls och den lokala livsmedelsproduktionen återfinns på restauranger, skolmatsalar, vårdmiljöer och hemma.
Regionens aktörer med ansvar för försörjning i kristider har utarbetade och
fungerande planer för livsmedelsförsörjningen. Boende i regionen har insikt om
vad som förväntas för att klara sin egen beredskap”
HANDLINGSPLANEN 2021-2023 FOKUSERAR PÅ ATT SKAPA KRAFT OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Livsmedelsstrategin har ett fokus under handlingsplaneperioden att skapa kraft
och förutsättningar för förändring. Tonvikten ligger på på målområdena Upplevelsemat och Länets Mat. Följande aktiviteter pågår nu.

Aktivitetet

Typ och
sluttid

Kort beskrivning - Partners
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Regler och villkor

Projekt
2022

FoodÖMS

Förstudie
Nov 2021

Investeringskapital

Förstudie
Nov 2021

Agro Västmanland

Förstudie
Okt 2021

Attraktiv lokalisering

Hösten
2021

Samverkansprojekt av fem länsstyrelser
runt Mälaren för att harmoniera regeltillämpning och utveckla rutiner för tillsyn och kontroll som underlättar samarbetet med livsmedelsproducenter.
Länstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örero
Beskriva på ett övergripande plan hur
regioner inom ÖMS inom vilka områden
insatser behöver göras för att nå hållbar
självförsörjning av livsmedel.
Vreta Kluster, Agtech 2030, Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanlande
Mot bakgrund av upplevd brist på kapital undersöka vilken tillväxt i livsmedelskedjan som finns och vilken tillväxt som
behöver finansiering.
Agro Örebro, Agro Södermanland, Vreta
Kluster, Länsstyrelsen Västmanland.
Beskriva hur Agro Västmanland kan bidra till innovation och utveckling inom
livsmedelskedjan för att nå målet med
högre livsmedelsproduktion och hur
samarbete sker mellan regioner.
Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland, LRF Mälardalen, Hushållningssällskapet, Smaka på Västmanland
I samarbete med Västerås stad undersöka förutsättningar för att attrahera
livsmedelsindustri och hur det kan användas som modell för kommuner i länet.

Förstudierna ska ge insikt om vad som behöver göras och leda till genomförandeprojekt. I genomförandeprojekten blir plattformen Agro Västmanland viktig för att
driva projekten och samarbeta med andra regioner. Agro Västmanland är också
viktigt för att samla och driva initiativ inom länet med kommuner, företag och intresseorganisationer.
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Livsmedelsstrategierna ökar måluppfyllelsen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin beslutades 2020. I den lyfts
livsmedelsproduktionen upp i målområdet Ett tillgängligt Västmanland som
delmål 12 och lyder: öka livsmedelsproduktionen. Beskrivningarna i delmål 12
harmonierar med den regionala livsmedelsstrategin.
.

Ett framgångsrikt arbete med delmålet kommer att förstärka regionens
framgångar inom samtliga tre målområden och bidra starkt till det horisontella
målet Hållbar utveckling. Målområdet Digital omställning är sannolikt en
förutsättning för framgång med Livsmedelsstrategin.

Livsmedelsstrategin är inte känd i kommunen
men har många kopplingar till livsmedelskedjan
Livsmedelsstrategin har inte behandlats
Livsmedelsstrategin har inte varit föremål för behandling hos 16 av 18 intervjuade. 4 av dem hade någon kännedom om strategierna och således hade 14 ingen
kännedom eller bara ytligt hört talas om dem.
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14 av de intervjuade hade deltagit i webbinarierna. Av de 4 som inte deltagit hade
två liten koppling till LMS i sin verksamhet, en inte tillträtt och den fjärde viss kännedom.
Mot bakgrund av det så kan man konstatera att Livsmedelsstrategin inte är känd
och därmed inte en strategi som man aktivt förhåller sig till i den kommunala
verksamheten. Därmed inte sagt att kommunen inte gör något.

Livsmedelsfrågan väcker intresse visar reaktioner från webbinarier och
intervjuer
Deltagandet och engagemanget på webbinarier och i intervjuer vittnar om nyfikenhet och intresse för livsmedelsfrågan. Trender i samhället som går mot det lokala i reaktion mot det globala har stärkts inte minst genom coronan och insikten
om vår sårbarhet i en så viktig fråga som maten. ”Mat berör ALLA!”, skrev en av
webbinarie-deltagarna.
Flera vittnade om att det var en ögonöppnare och gav möjlighet till bredare förståelse för frågorna. Otroligt värdefullt för verksamheten. Några citat: ”Har genom
vebbinar och inläsning inför intervjun sett det större perspektivet och vad den politiska styrningen eftersträvar.”, ”Breddar synen från stuprör till bredare perspektiv.” samt ” ”Bra att få träffa många berörda och diskutera i grupper”, Medan
andra inte såg hur det kopplade till deras verksamhet, ”Berörde inte oss i många
delar.”, vilket ju är bra att klarlägga. Glädjande så konstaterade åtminstone en att
det var ”Strukturerat och bra. Superintressant”.

Här kopplar kommunens verksamhet till livsmedelskedjan
Kommunen kopplar till livsmedelskedjan i flera avseenden på så sätt att den direkt
påverkar förutsättningarna idag eller på lång sikt. Kommunen är också en del av
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livsmedelskedjan när man producerar mat i sina verksamheter inom vård och omsorg och skolan.

De markerade kopplingarna kan vara av väldigt olika karaktär sett till hur stor påverkan det har, på vilken tidshorisont det påverkar, vad man faktiskt gör, effekten
av det och vilka kontakter till direkt påverkan som finns. Det kommenterar vi i avsnitten nedan. Sammantaget listas 51 stora eller små aktiviteter som kan ha påverkan på livsmedelskedjan.

Kommunen har 52 aktiviteter som kan kopplas till livsmedelskedjan
Livsmedelskedjan förkortas i tabellerna nedan till LMK. Innehållet är hämtat från
intervjuerna.
STADSLEDNINGSKONTORET - SÄKERHETSENHETEN
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Indirekt genom strategisk planering
Långt
1. Totalförsvarsplanering
2. Klimatanpassningsarbete

Kontakter med LMK

Löpnade kontakt med ICA Sverige, Coop Sverige
och LRF.

Beredskapsplaneringen är i delar konfidentiell. Beskrivningen är därför kort och
utan detaljer.
Kommunen har beskrivit ett värsta scenario och gjort en planering för att hantera
det scenariot. Utifrån ett livmedelsperspektiv handlar det både om tillgång till
16
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livsmedel och förmåga att tillaga. I ett längre perspektiv handlar det om samhällsresurser som säkerställer att primärproduktion och förädling kan fortgå.
Viktiga funktioner och producenter har identifierats. Övningar hålls. Ett omfattande program var planerat till årets krisberedskapsvecka.
Ett arbete för att hantera klimatanpassningar pågår.
STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Indirekt genom strategisk planering
Långt
3. Översiktsplan
4. Tvärfunktionellla program
5. Styr- och måldokument
6. Samarbete 4M – utvecklingsplan
7. Klimatanpassningsarbete

Kontakter med LMK

Inga direkta

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, SBF
Kopplingar till LMK

Översiktsplanen. Markanvändning och fysisk planering. Bygglovshantering. Delaktiga i arbetet
med klimatanpassning.

Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Långt
8. Aktualiseringsbeslut för Översiktsplan.
9. Jordbruksmarksutredning har genomförts
och träffar strategin och genomfördes för att
förstå förutsättning att ta Jordbruksmark i
anspråk legalt och för att belysa i vilken utsträckning det sker.
10. Sätraområdet har särskild mark avsatt för odling. Men det är sällan som stadsodling varit
en del i planarbetet.
11. Puffat för stadsnära odling

Kontakter med LMK

LRF, Länsstyrelsen, Miljö och hälsa (de två senare får betraktas som indirekta)

UPPHANDLING
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv

Inköp av livsmedel
Långt
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Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

12. Upphandling av livsmedel
13. Upphandling av krismat

Kontakter med LMK

Månadsvisa kontakter med leverantörer där interna användare och upphandlare deltar

Nuvarande avtal ger fördelen av att ha två tydliga vägar; Martin och Cervera och
Menigo. Det gör beställningar, administration, leveranser och kontakter enkelt
och ger lägre kostnader för inköpshanteringen.
Har fått många propåer om att ta in lokala leverantörer. Avtalet ger bara möjligheten att ta in lokalt om avtalade leverantör har tillgång till det. LOU förhindrar
att styra upphandling till geografiska lägen.
Den senaste upphandlingen tog lång tid på grund av överklaganden. Upplever
också att fel grepp togs. Det definierade behovet byggde på historiska data och
inte vad man verkligen kommer att behöva och det blev för stort när två avtalsområden slogs ihop.
DIGITALISERING OCH VERKSAMHETSUTVECKLING/
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Inköp av livsmedel och transporter.
Långt
14. Tillhandahåller avtal
15. Driver projekt för samordnade transporter

Kontakter med LMK

Livsmedelsgrossister och företagarföreningen.

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK
Kontakter med LMK

Användning av livsmedel
Långt
16. Matriktlinje - 60% ekologiskt är ett mål

Arbetsmarknadsinsatser som bageri, fikaverksamheter och caféer, skolmaten, mat i omsorg
Matriktlinje/kostpolicy och upphandlingar påverkar inom ramen för LMS. 60%
ekologiskt är ett mål. Diskussion om ekologiskt skall ersättas av närodlat. En fråga
som behöver hanteras är vad som är närodlat.
Kostenheterna hanterar främst frågor som träffar LMS. Andra gränssnitt till LMS
är arbetsmarknadsinsatser som bageri, fikaverksamheter och caféer, skolmaten,
mat i omsorg.
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Målkonflikter finns mellan målet andel ekologisk mat-kostnadsmål och måltidsverksamhet och lärartäthet. Pedagogiska maten påverkar lärare och barn.
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN SKOLKÖK
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Användning av livsmedel
Kort och Långt
17. Deltar i upphandlingsarbete
18. Deltagit i Krisarbetet
19. Fokusgrupper kring sortimentsfrågor
20. I föregående avtal studiebesök och skolprojekt hos lokal grönsaksodlare.
21. Lokala menyer i köken
22. Temavecka Skogens skafferi
23. Mäter svinn
24. Träffar rektorer 2 ggr per år för att prata mat
och deltar i föräldramöten

Kontakter med LMK
Livsmedelsleverantörer
Har idag en upphandling sedan några år som överklaganden bidrog till att den tog
lång tid att genomföra. I upphandlingen valde man att slå ihop två upphandlingsområden. Frukt och grönsaker upphandlades tidigare separat och från en lokal
grossist. Upphandling är ett stort jobb och arbete med kravspecifikation tar ca ett
år. Idag avtal med Martin och Cervera och Menigo. Enkelt med få stora leverantörer som hanterar helheten. En bil som transporterar ut allt till skolorna. Även bra
ur ett skolgårds- /säkerhetsperspektiv.
Menyn i skolköken är inte central utan den skapas lokalt i köken. Det ger högre
engagemang och bättre skolmat anpassad efter förutsättningarna.
Bedriver omvärldspaning för att följa med. Inte systematiskt idag. Hade det stående på ledningsmöten tidigare.
Har kört temavecka Skogens skafferi med viltmat (älg, vildsvin och hjort). Samarbete med Jägarförbundet. Sker lite random beroende på distribution och priser.
VÅRD OCH OMSORG
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Användning av livsmedel
Kort och Långt
25. Ökat andelen eko
26. Mäter eko-andel, CO2-påverkan och avtalstrohet
27. Hönsfärs istället för köttfärs, tar vara på spillprodukt som är bra och billig.
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28. Genomförde viltvecka men grossist kunde
inte leverera lokalt producerat
29. Har deltagit i arbetet med beredskapsplan
och vidtar nu åtgärder.
Kontakter med LMK

Livsmedelsleverantörer (grossist i avtal), LRF,
Livsmedelsverkets krisarbete genom referensgruppsdeltagande för storkök
Måltidspolicyn är verktyget som styr vad som serveras och är det som behöver
förändras om något skall ske annorlunda i förhållande till LMS. Gällande formulerades 2015.
Beroende/hänvisade till Martin och Cervera enligt avtal men finns önskemål i
verksamheten att kunna välja lokala grönsaker.
MILJÖ OCH HÄLSA
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Kontroll av företag i hela livsmedelskedjan.
Kort
30. Förenkla tillsyn och minska avgifterna.
31. Förbättrar tydlighet med Klarspråk
32. Välkomstbrev till företagare som startar upp.
33. Följer indexmätningen Insikt för feedback på
verksamheten.
34. Tidigare insatser mot matsvinn.

Kontakter med LMK
LRF, Branschträff
Miljö och hälsa har gränssnitt mot livsmedelskedjan i hela dess längd. Tillsyn och
kontroll (undantaget, djurskydd Länsstyrelsen och kötthanteringsanläggningar
Livsmedelsverket.) Miljötillsyn hos producenter. Register över livsmedelsanläggningar, tillståndshantering livsmedelshantering, anmälan om matförgiftning, remissinstans miljöfarlig verksamhet (till vilken stora primärproducenter kan hänföras), hälsoskyddsdel inom skolan, tillstånd för bergvärme- och jordvärmeanläggningar, vid etablering genom deltagande i Företagslotsen (överväger om de kan
delta av resursskäl), Närsam och PLG Samhällsbyggnad.
Hade tidigare kommunikatör som gjorde insatser inom matsvinn. Den är borta till
förmån för resurser inom tillsyn.
Viktigt med snabb hjälp vid etablering och korrekt tillsyn och kontroll.
Livsmedelsverket driver ett arbete som ligger i linje med strategin. Bl a genom ny
riskklassning och efterdebitering. Förändring i riskklassning innebär att fler kontroller görs tidigare i livsmedelskedjan och där stora volymer finns vilket minskar
kontrollverksamheten i mindre verksamheter, då kanske främst i slutled, närmast
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konsument. Förändring till efterdebitering innebär att betalning sker efter utförda
kontroller till skillnad från idag där det sker årsvis i förskott. Det kommer att flytta
kostnader från små aktörer till stora med större risker.
Förvaltningens möjligheter till påverkan på Livsmedelskedjan ligger i att förenkla,
göra det lätt att göra rätt. Jobbar med tydlighet genom att använda Klarspråk i beslut och mallar. På verksamt.se och Servera utvecklas plattformen för att göra det
lättare med tillståndsärenden. Skickar välkomstbrev till företagare som startar
upp med information.
Följer upp utvecklingen genom indexmätningen Insikt. Förvaltningen omfattas av
3 av 6 myndighetsområden. Har hög feedback på bemötanden och bra i övrigt.
Utmaningar till förändring ligger i att verksamheten i huvudsak är avgiftsfinansierad och medel går till tillsyn vilket ger litet utrymme för förbättringsarbete.

MARKNAD OCH NÄRINGSLIV
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Jobbar generellt med företag
Kort och Långt
35. Attrahera etablering av livsmedelsföretag
36. Näringslivsfrågor med företagarorganisationer
37. Rådslaget
38. Genomfört en branschträff
39. Genomför en översyn av det regionala innovationssystemet

Kontakter med LMK
LRF, Branschträff
Genom att attrahera livsmedelsföretag till Västerås ökar det den lokala livsmedelsproduktionen och förädlingsförmågan när det handlar om etableringar som
den kvarn Abdon Group väljer att etablera i Västerås.
Kommunen genomför en översyn av det regionala innovationssystemet där livsmedelsproduktion också skall beaktas.
MARKNDAD OCH NÄRINGSLIVS AFFÄRSOMRÅDE VISIT VÄSTERÅS
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Säljer destinationen Västerås vilket påverkar restaurangledet
Kort
40. Puffat för street food-festival
41. Lyfter restauranger i kommunikation
42. Köper give aways från lokala producenter
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43. Klustrar erbjudanden i digitala kanaler som
innehåller mat
Kontakter med LMK

Inga direkta

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Kontakter med LMK

Säljer och arrenderar ut mark. Utvecklar biologisk mångfald.
Långt
44. Arrendegivare till lantbruk
45. Planering av markinnehav och markanvändning.
46. Etablering av ekologiska noder
Som arrendegivare och rådgivare om invasiva arter

Mark och exploatering
Planerar för markanvändning, agerar som kommunens fastighetsägare. Undviker
användande av åkermark arbetar för att identifiera annan mark. Kommunen har
begränsat med marktillgångar.
Har kontakt med livsmedelskedjan som arrendegivare till bl a Geddeholm och ett
antal gårdar till. Arrendet på Geddeholm är viktigt för att klara målen med kulturlandskapet vid Mälaren. Agerar idag med korta arrenden 1–3 år för att ha handlingsfrihet. Det begränsar viljan för arrendator att investera i och utveckla marken.
Prioriteringar för markanvändning idag är till sektorer med hög arbetslöshet och
jobb som kan tas av många, till exempel lager. Lagerverksamheter förutsätter
stora arealer.
Samordnare natur och kulturmiljö
Fungerande ekosystem är viktigt och en förutsättning för jordbruk. Så även om
ingen egentlig kontakt finns med livsmedelskedjan är arbetet en långsiktig förutsättning för framtida livsmedelsproduktion. En reflektion är att kunskapen om
lantbruk är låg och ställer sig frågan om vad lantbrukaren vet om ekologi och jobbet med ekologiska noder.
Enda egentliga kontakten är lantbrukare som behöver råd om invasiva arter.
SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Företag inom kommundelen
Långt
47. Remissinstans
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Kontakter med LMK

Branschföreträdare i styrelsen för kommundelen.
Skultuna har mycket grön näring inom kommundelen och representation i nämnden av gröna näringar bland annat genom ordföranden. Många frågor som direkt
anknyter till livsmedelskedjan hanteras av andra delar av kommunen som mat till
skolor och omsorg, näringslivsfrågor, samhällsbyggnad. Bjuder in tjänstepersoner
till nämnden för att jobba i olika frågor. Kommundelen är remissinstans i många
frågor och har ”ett bra öra till marken” i frågor med anknytning till gröna näringar.
Kommundelen kan komma med landsbygdsperspektivet.
Nämnden har mycket diskussion hur man kan uppmärksamma bygden vilket knyter an till målområdet Upplevelsemat. Söker partnerskap m Brukshotellet, Messingsbruket, lokala företagare. Kan man hålla en Farmers Market. Kommundelen
kan bidra med mark. Inget företagarråd, nedlagt, drivs centralt. Markanvändningen är central. Behov och vilja att bygga men jordbruksmark runt kommundelen. Detaljplanering av mark är ett hinder för ökning. Idag bebyggs jordbruksmark
utanför detaljplanelagt område.
MÄLARENERGI VATTEN OCH AVLOPP
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK
Kontakter med LMK

Vattenförsörjning
Långt
48. Vattenförsörjningsplan
--

Vattenförsörjningsplan är i startgroparna. Utkast till projektplan är framlagd till arbetsgrupp. Frågor om vattenanvändning, olika typer av vatten borde påverka livsmedelsproduktionen och är i sig ett livsmedel som har betydelse i flera perspektiv
som Krismat och Länets mat.
MIMER
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK

Konsument av livsmedel på event och hyresgästaktiviteter.
49. Gröna Mimer som kan ge hyresgäst tillgång
till jord, pallkrage osv
50. Inspiration i deras kommunikation till hyresgäster. Till exempel matsvinn
51. Byggprojekt med odlingslotter
52. Hyresgäst till butiker
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Kontakter med LMK

Som konsument

MÄLARHAMNAR
Kopplingar till LMK
Tidsperspektiv
Aktiviteter som har eller kan
ha påverkan på LMK
Kontakter med LMK

Hantering av last till båttransporter
--Inga direkta

Uppdrag är att få näringslivet att använda Mälarhamnar. Koppat till LMS så transport av livsmedel via båt framför tåg och lastbil. Bearbetar ICA att använda båt.

Områden med målkonflikter
Respondenterna pekar på några områden som innehåller målkonflikter och det
behöver prioriteras hur resurser skall användas eller om något mål är viktigare. De
områden som nämns är:
Markanvändning
Behovet av mark för bostäder, företagande (ej
livsmedel) och livsmedelsproduktion konkurrerar om en ändlig resurs. Flera pekar på att det
här är en viktig fråga att hantera i kommande arbete med Översiktsplanen.
Ekologiskt märkta livsmedel Målet att matinköp skall bestå till 60% ekolokontra andra livsmedel
giskt innebär målkonflikter som att det driver inköp av importerad ekologisk mat framför lokalt
producerad mat. Målet upplevs inte som att det
stöttar hållbar och lokal livsmedelsförsörjning.
Upphandlingar
Att handla upp en stor leverantör ger kostnadsfördelar i kommunens organisation men begränsar urvalet av lokala leverantörer.
Efterlevnad av lagen om offentlig upphandling
gör det inte möjligt att selektera leverantör på
geografi om ett mål skulle vara att handla lokalt
producerat.
Miljö och hälsa
Avgiftsfinansierad verksamhet begränsar utrymmet till förbättringsverksamhet
Skolmåltider
Kostnader för skolmåltider konkurrerar med mål
för lärartäthet.
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Möjligheter till påverkan som nämns i intervjuer
I intervjuerna framkommer några områden och aktiviteter som har potential att
påverka Västerås stads arbete med livsmedelsstrategin. Uppräkningen innehåller
inte en värdering av potentialen eller prioriterar inte dem inbördes. Den bekriver
heller inte exakt vad som behöver göras och vilka som involveras. Det kan däremot vara en fortsättning på arbetet med livsmedelsstrategin. Det finns således
stort och smått i listan:


















Översiktsplanen, ta in livsmedelsperspektivet
Matriktlinje, kostpolicy, se över utifrån livsmedelsstrategin
Konsumera lokalt producerade livsmedel i kommunens verksamhet (utöver mat i skola och omsorg)
Upphandla lokala leverantör. Upphandlingsformen DIS kan vara en väg.
Använda den pedagogiska måltiden/skolmåltiden för att engagera och utveckla kring den lokala maten.
Jämföra med andra kommuner i etablerade nätverk kring livsmedelsstrategifrågor
Livsmedelsproduktion som arbetsmarknadsåtgärd, skolaktivitet eller aktivitet i äldreomsorgen
Öka användningen av växtbaserat protein
Öka klimatsmarta val och bibehållen näring i matproduktion
Undersöka förutsättningar för industriell symbios för livsmedelsindustri
som ett argument för att etablera sig i Västerås
Logistiklösning - samdistribution (inte bara för livsmedel)
Utveckla kontakten med lokala producenter eller producentorganisationer
Rådgivande verksamhet från Miljö och Hälsa till entreprenörer och deltagande i proaktivt arbete genom information
Stadsodling
Samarbete med innovativa livsmedelsentreprenörer
Detaljplan för områden utanför tätort för att undvika oplanerad bebyggelse på jordbruksmark
Lyfta fram den lokala maten i samverkan med företagsorganisationer för
att stärka destinationen Västerås.

Både grönt och rött ljus för kommunens aktiviteter vid jämförelse mot strategimål
Grönt ljus för arbetet inom Krismat och rött ljus för Upplevelsemat och Länets
mat.
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Genom att övergripande värdera kommunens aktiviteter i förhållande till målen i
den regionala livsmedelsstrategin ser vi utvecklingsområden och områden där
kommunen ligger långt fram.

Upplevelsemat – kommunen har en organisation som skulle kunna bidra mer
Perspektiv

Upplevelsemat

Kommentar

Tillväxt och
marknad

Öka matens betydelse som reseanledning till Västmanland.
Säkra att upplevelsematen gör ett så litet
ekologiskt fotavtryck
som möjligt.
Skapa bättre samsyn
och enkelhet i regelverken.

Visit Västerås pekar på möjligheten att jobba med
maten i destinationsutvecklingen och konstaterar att
här finns utvecklingspotential.

Möjliggöra kluster
och tillgängliggöra
innovationsmiljöer
för att utveckla nya
produkter och tjänster relaterade till
regional mat.
Öka antalet småskaliga aktörer inom besöksnäringen som
har mat som reseanledning.

Deltagandet av företag som producerar livsmedel är
lågt inom kommunens innovationsverksamhet.

Klimat och miljö

Regler och förenkling
Innovation och
forskning

Jobb och kompetens

Genomförande av proaktiva aktiviteter?

Utöver det arbete som görs kommer Miljö och hälsa
att bjudas in och delta i Länsstyrelsen samverkansprojekt Regler och villkor.

Nyföretagarcentrum bedriver rådgivning för nya etableringar. Även här kan sannolikt Visit Västerås bidra.

Upplevelsemat handlar om att skapa efterfrågan kring det lokalt producerade.
I perspektivet Regler och villkor pekar utfallet på att arbetet stöder
målet. Inom övriga perspektiv har kommunen en möjlighet att påverka och pekar på områden att göra mer.
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Krismat – tydlig strategi och driver utvecklingen
Perspektiv

Krismat

Kommentar

Tillväxt och
marknad

Öka robustheten hos
livsmedelskedjans
aktörer.

Ett omfattande arbetet pågår för att klimatanpassaoch -säkra verksamheten och viktig infrastruktur.

Klimat och miljö

Öka livsmedelskedjans förmåga att
hantera klimatförändringar.
Öka kunskapen om
de regelverk som
gäller vid höjd beredskap/krig.
Öka kommunernas
beredskap för livsmedelsbrist vid kris
eller höjd beredskap/krig.
Öka beredskap och
kunskap hos individen för att klara sig
med mat i hemmet
upp till en vecka.

Ett omfattande arbetet pågår för att klimatanpassaoch -säkra verksamheten och viktig infrastruktur.

Regler och förenkling

Innovation och
forskning

Jobb och kompetens

Kommunen håller övningar och genomför beredskapsveckan.

Planering för värsta scenario finns och åtgärder för
att säkerställa kommunens förmåga på lämplig nivå
pågår.

Regeringen anser att enskilda individer som inte har
ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse,
och som har förutsättningar och resurser att klara sig
själva, bör kunna ta ansvar för den egna
försörjningen under en veckas tid. De bör i solidaritet
och samarbete med andra hjälpa varandra i den
utsträckning det är möjligt.
Västerås stad bidrar med olika aktiviteter för att
invånarna i komunen uppnå denna förmåga.

Kommunen ligger långt fram i arbetet med att hantera området Krismat

Viltmat- ett område kommunen inte har många beröringspunkter med
Perspektiv

Viltmat

Kommentar

Tillväxt och
marknad

Öka tillgången av
viltmat på marknaden.

Bedöms ligga utanför kommunens ansvarsområden.
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Klimat och miljö

Bidra till klimatsmarta val för hållbar konsumtion.

Bedöms ligga utanför kommunens ansvarsområden.

Regler och förenkling

Skapa välfungerande
distribution av vildsvinskött.

Utanför kommunens verksamhet.

Innovation och
forskning

Bidra till bredare användning och konsumtion av viltmat.

Användning inom ramen för kommunens måltidsverksamheter men också vid interna aktiviteter

Jobb och kompetens

Öka möjligheterna
till försörjning inom
området.

Bedöms ligga utanför kommunens ansvarsområden.

Kommunens roll inom Viltmat är begränsad. Det görs insatser för att
ta in Viltmat inom kommunens måltidsverksamheter och det arbetet
kan utvecklas.

Länets mat – många områden som påverkar livsmedelskedjan men
inte samma tydliga styrning som inom Krismat
Perspektiv

Länets mat

Kommentar

Tillväxt och
marknad

Öka efterfrågan på
regional mat.

Öka andelen lokal mat i upphandlingar. Beakta livsmedelsproduktion i Översiktsplan och andra strategidokument och tvärfunktionella program.

Klimat och miljö

Utveckla cirkulära
system inom livsmedelskedjan.

Regler och förenkling

Förenkla administration och snabba på
beslutsprocesser för
producenter, förädlare och tillsynsmyndigheter.

Industriell symbios. Cirkulära system omfattar sannolikt verksamheter inom flera områden och inte bara
livsmedelsproduktion. Att hitta restflöden och svinn
som kan användas i andra verksamheter är en bra utgångspunkt. Norrköpings kommun driver ett projekt
inom området. Det är också ett område som kan vara
attraktivt för etableringar av livsmedelsföretag.
Kontinuerligt arbete med att regler utformas och tilllämpas med båda parters bästa för ögonen är en av
de högst rankade åtgärderna från livsmedelsföretag i
undersökningar kring vad som kan utveckla livsmedelsproduktionen. Intervjun ger intryck av god förståelse hos förvaltningen för vikten av frågorna och att
de utvecklar verksamheten åt det hållet. Känner sig
begränsade resursmässigt att bedriva förbättringsarbetet.
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Innovation och
forskning

Resultatet av forskning och innovationer ska till större
del komma företagare tillhanda.

Jobb och kompetens

Öka livsmedelskedjans attraktivitet för
att säkra återväxt
och kompetensförsörjning.

På nationell nivå flyttar regeringen ansvaret för samordning av livsmedelsstrategin från Jordbruksverket
till Tillväxtverket. På motsvarande sätt behövs det
regionalt koppla ihop näringsliv och gröna näringar
för att stimulera till morgondagens livsmedelsproduktion.
Att göra betydelsen av livsmedelskedjan tydlig, t ex i
skolan, för dagens och morgondagens medarbetare
och konsumenter ökar attraktiviteten. Det gör också
transparens kring vad vi konsumerar och var det
kommer ifrån och hur vi kommunicerar kring vår mat.

Inom området sker en hel del men det saknas ett samlat grepp och
insikt om hur kommunen påverkar och skulle kunna göra annorlunda
för att förbättra förutsättningarna för ökad livsmedelsproduktion.
Länets mat är målområdet som omfattar den stora volymen av livsmedelsproduktion och inom den finns många resurs- och hållbarhetsutmaningar som är kommunens ansvar eller gränsar till kommunens verksamheter. Arbete för att attrahera etableringar bedrivs och
industriella symbioser söks som argument för etablering. Den regionala innovationsverksamheten som Västerås är en del i omfattar livsmedelsproduktionen endast till en liten del.
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Reflektioner från arbetet med rapporten
Uppdraget har varit att beskriva hur målen i den nationella och regionala
livsmedelsstrategin tas om hand i Västerås stad samt hur Västerås ytterligare kan
bidra till målen.
Det har varit tidskrävande och ett omfattande arbete att kartlägga Västerås stads
arbete med livsmedelsstrategin. Det har inte funnits en funktion som har kunnat
svara på hur kommunen förhåller sig till livsmedelsstrategin. Det har varit en
mosaik av personer att intervjua för att skapa sig en överblick. Bedömningen är
att detta är en brist.
Sammantaget så har kommunen en stor potential att ta vara på och påverka
kommunens och regionens livsmedelsproduktion positivt.
Kommunen har många aktiviter med påverkan på livsmedelskedjan och ansvarar
för flera planeringsprocesser och styrdokument med långsiktig påverkan på
förutsättningarna för den lokala livsmedelskedjan. Livsmedelsperspektivet kan
beaktas i högre grad i planprocesser.
Västerås stad är inte representerade i det övergripande strategi- och
handlingsplansarbetet för regionen. Här borde staden vara representerade.
Kommunen genomför en översyn av regionalt innovationsstöd. Det ger en
möjlighet att inkludera livsmedelskedjans verksamheter i högre utsträckning.
Upphandlingsarbetet är en möjlighet som staden skulle kunna utnyttja i högre
grad.
Använda och synliggöra lokal livsmedelsproduktion i destinationsutveckling och
egna aktiviteter skulle kunna göras i högre utsträckning.
Målkonflikterna som är beskrivna har en inneboende potential att frigöra
aktiviteter som stärker livsmedelsstrategin.
Kunskapsnivån i frågan om livsmedelsstrategin har varit generellt varit låg.
Genomförandet av webbinarierna var kunskapshöjande.
I intervjuandet har vi mötts av nyfkenhet och engagemang. Viljan att vrida och
vända på frågan och hitta möjligheter har varit stor.
En positiv effekt av ett konsekvent arbetet med livsmedelsstrategin är att det
innebär förstärkningar av måluppfyllelsen i regionens utvecklingsstrategi. Det
finns få motsatsförhållanden och det underlättar för samarbeten på regional nivå.
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Bilagor
Intervjuade förvaltningar och bolag
Datum

Organisation

2021-06-30

Invest Västerås

2021-07-02

Barn och ungdsomsförvaltningen

2021-08-17

Stadsbyggnadsförvaltningen

2021-08-18

Upphandling

2021-08-20

Mimer

2021-08-20

Stadsbyggnadsförvaltningen

2021-08-20

Vård och omsorg, Måltidsenheten VOF

2021-08-23

Miljö och Hälsa

2021-08-23

SK Upphandling

2021-08-24

Skultuna kommundelsnämnd

2021-08-24

Mälarenergi Vatten

2021-08-26

BUF Skolkök

2021-08-27

Strategisk samhällsutveckling

2021-08-27

Mälarhamnar

2021-08-27

Visit Västerås

2021-08-30

Miljö och hälsa

2021-09-24

Teknik och fastighetsförvaltningen
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2021-09-27

Mark- och exploatering

Frågemall
Avsnitt

Fråga

Vem och var

Förvaltning/bolag/nämnd
Person/befattning
Kontaktuppgifter
Tidpunkt
Plats

Introduktion

Hur väl känner ni till livsmedelsstrategin och förutsättningarna
?
Värderat på en skala 1-10 där 1 är inte alls och 10 mycket väl.
Deltog ni i det vebbinar som arrangerades 16 och 17 juni?
I vilken utsträckning gav vebbinariet ökad förståelse/insikt
värderat på en skala 1-10 där 1 är ingen och 10 mycket hög.
I vilka delar tillförde vebbinariet
utökad förståelse eller ny kunskap?

Nuläge

Hur har livsmedelsstrategin varit föremål för behandling?
(I arbetsgrupp, nämnd etc)
I vilken utsträckning har ni genomfört aktiviteter eller åtgärder
m a a livsmedelsstrategin?
Vilka kontakter har ni direkt eller indirekt med aktörer inom
livsmedelskedjan?
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I vilken eller vilka delar av livsmedelskedjan ser ni att er
verksamhet angränsar, direkt eller indirekt, till verksamheter
inom Livsmedelskedjan.
Hur ser er (möjlighet till) påverkan ut i dessa delar?
Vad gör ni idag som stöttar målområden i den regionala
livsmedelsstrategin?
Vad har ni planerat att göra som stöttar målen i den regionala
livsmedelsstrategin?
Framtid

Ser du annorlunda på din organisations möjligheter att bidra
till målen i livsmedelsstrategin idag?
Vilka möjligheter ser ni till aktiviteter inom er verksamhet som
skulle stötta målen och som ni inte gör idag?
-

Vilka hinder finns det för att ta tillvara på
möjligheten?
Vilka resurser har ni för att ta tillvara på den
möjligheten?
Hur skulle ni kunna gå tillväga för att förverkliga
möjligheten?

Vilka möjligheter ser ni till aktiviteter tillsammans med andra
verksamhet som skulle stötta målen och som ni inte gör idag?
-

Vilka hinder finns det för att ta tillvara på
möjligheten?
Vilka resurser har ni för att ta tillvara på den
möjligheten?
Hur skulle ni kunna gå tillväga för att förverkliga
möjligheten?

Vilka möjligheter till aktiviteter i andra verksamheter ser ni
som skulle stötta målen och som inte verkar (kunna) tas
tillvara idag?
I ett större
perspektiv

Vad ser du som en möjlighet men som du inte vet hur den
skulle kunna realiseras?
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Slutligen

Sammanfattningsvis, hur ser du på er
organisations möjligheter att bidra till målen i
livsmedelsstrategin?
Vilken fråga tycker du borde ha ställts men som inte har
ställts?
Vad tar du med dig från intervjun?

34

