Nulägesanalys - Matsäkerhet i kris och vardag
Som komplement till kursen Diet for a Green Planet* erbjuder vi en Nulägesanalys, vilket gör utbildningen mer
komplett och kommer att ge mer tillbaka till er som kommun. I Nulägesanalysen adresserar vi i samband med
kursstart era största hinder mot ett mer hållbart matsystem och prioriterar vad deltagarna ska arbeta med under
kursen.
Därmed har både era deltagare på kursen och vi som handledare med er situation och vi kan koppla till den under
kursens gång. Ett bärande och viktigt moment i kursen är examensarbetet som är en plan för förändring i
organisationen. Utifrån nulägesanalysen arbetar de med det område som ni väljer att prioritera utifrån
nulägesanalysen. De arbetar sedan systematiskt själv eller med sina kollegor med handledning av oss kursledare
och tar fram en plan för förändring hos er.
I vårt arbete har vi nära samverkan med Livsmedelsverkets beredskapsenhet, Civilförsvarsförbundet, Ekologiska
Lantbrukarna och nyckelpersoner från Finland som är involverade i beredskapsplanen för livsmedelsförsörjning i
kris i Finland.
Vad ger en Nulägesanalys?
Den ger er en överblick över kommunens sårbarhet i kris, er miljöpåverkan kopplat till matsystemet och synergier
med näringslivsutveckling i kommunen. Vi lyssnar även ur ett ledarperspektiv vad som fungerar bra och var det
finns flaskhalsar och målkonflikter i organisationen. Vi ser även möjliga synergier med andra enheter, internt och
externt.
Nulägesanalysen innehåll:
•
Informationsinhämtning
◦
Intervjuer av berörda inom kommunen
◦
Genomgång av beredskapsplan om det finns och övriga styrdokument
◦
Kartläggning och samtal med lokala lantbrukare
◦
Utreda kommunens lantbruk - intervjuer med LRF kommungrupp och med lantbrukare som idag
säljer något inom kommunen
•
Analys
•
Gemensam genomgång och beslut om prioritetsordning inför utbildningen
•
Avstämning tillsammans efter examen
Nulägesanalysens storlek kan variera och beräknas ligga på 20.000 kr - 50.000 kr.
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* Om kursen Diet for a Green Planet
* Det nns två deltid distanskurser - en på svenska som erbjuds av Stensunds Folkhögskola och är helt inriktad på svenska förhållanden och en
internationell på engelska som ges av Novia University of Applied sciences (15 credits) och som även innefattar jämförelse mellan olika
länders system.
Svensk kurs på Stensund:
https://stensund.se/utbildningar/diet-for-a-green-planet/
International course at Novia University:
https://novia. /forskning/fui/specialkunnande/bioekonomi/diet-for-a-green-planet-international-cours
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