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 Ersättare 
Se bilagd förteckning 

 

Övriga närvarande Tina Lanefjord, bildningschef 
Peter Wiker, utvecklingsstrateg 
Raija Sundin, nämndsekreterare 
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  ANSLAG/BEVIS 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Marjo Pruuki S  
 Thomas Lönn S Robert Örtlund (M) 
 Ritha Sörling V  
 Ewa Stålberg, ordförande M  
 Emil Gustafsson GL  
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§ 39 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 40 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 41 

Tema, dnr KS 17/00002 
 
Tema: Kulturskolan 

 
 

T.f. Kulturskolechef Anna Eriksson informerade om Kulturskolan. 
 

 
PowerPoint materialet som visades kommer att skickas ut till alla ledamöter i 
bildningsutskottet. 
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§ 42 

Bidragsbelopp för verksamheten 2017(skolpeng),  
dnr KS 17/00132 
 
Beslutsunderlag Skollagen 8 kap. förskolan, bidrag till enskild huvudman 
Skollagen 10 kap. § 34 
Bidragsbelopp för pedagogisk omsorg bilaga 1 2017-03-31 
Bidragsbelopp för enskild förskola bilaga 2 2017-03-31 
Bidragsbelopp för förskoleklass, bilaga 3 2017-04-18 
Bidragsbelopp för grundskola 1-3, bilaga 4 2017-04-18 
Bidragsbelopp för grundskola 4-6, bilaga 5 2017-04-18 
Bidragsbelopp för grundskola 7-9, bilaga 6 2017-04-18 
Bidragsbelopp skolbarnomsorg, bilaga 7 2017-04-18 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram underlag för beslut om bidragsbelopp 
för verksamheten för år 2017 i enlighet med kraven i Skollagen kap.10 § 34. 
Bidragsbelopp är framtaget för verksamheterna enligt bilagor. 
Bidragsbeloppet betalas ut från och med 2017-01-01. De verksamheter som 
debiterat kommunen enligt bidragsbelopp år 2016 och enligt det preliminära 
bidragsbeloppet justeras retroaktivt från och med 2017-01-01. 
 

Ekonomi 
Bidragsbeloppet är den sammantagna kostnaden kommunen har per individ 
i den egna verksamheten, och det belopp kommunen ska betala till privata 
aktörer eller andra kommuner som utför motsvarande utbildning för de av 
kommunens vårdnadshavare/barn/elever som valt verksamhet hos dem. 
 
Det grundbelopp förvaltningen räknat fram per barn/elevförutsätts att 
respektive verksamhet tar in föräldraavgifterna själva och avräknar dessa 
mot grundbeloppet.  
Grundbelopp per elev inskriven i pedagogisk omsorg 89 699 kr 
Grundbelopp per elev för enskild förskola 1-2 år                     125 731 kr 
Grundbelopp per elev för enskild förskola 3-5 år                         117 988 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass       50 885 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  75 517 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 91 725 kr 
 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  92 502 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg  29 909 kr 

 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information har skett vid facklig samverkan. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Godkänna bidragsbeloppen: 
 

Grundbelopp per elev inskriven i pedagogisk omsorg 89 699 kr 
Grundbelopp per elev för enskild förskola 1-2 år                     125 731 kr 
Grundbelopp per elev för enskild förskola 3-5 år                         117 988 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass       50 885 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  75 517 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 91 725 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  92 502 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg  29 909 kr 

 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 

 
 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
 

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 

Godkänna bidragsbeloppen: 
 

Grundbelopp per elev inskriven i pedagogisk omsorg 89 699 kr 
Grundbelopp per elev för enskild förskola 1-2 år                     125 731 kr 
Grundbelopp per elev för enskild förskola 3-5 år                         117 988 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass       50 885 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  75 517 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 91 725 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  92 502 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg  29 909 kr 

 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 43 
Komtek, dnr KS 17/00133 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-29  Förslag till 
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017. KS16/00302  
Region Örebro Samverkansdokument – kunskapslyft barn och unga 2016-2022 
Region Örebro Samverkansdokument – kunskapslyft barn och unga 2016-2022 
Bilaga aktivitetsplan (Ej beslutad) 
Kommunförvaltningen KomTek i Hällefors Utredning 2017-04-20 
Kommunförvaltningen Kompetens- och kunskapsanalys  

 
Ärendet 
I kommunstyrelsens antagna verksamhetsplan för år 2017 har 
kommunförvaltningen enligt aktivitetsplanen i uppdrag att utreda införande av 
KomTek i kommunen. Förvaltningen redovisar härmed utredning kring 
uppdraget och lämnar förslag till beslut i ärendet. 
 
Start av KomTek har varit aktuellt tidigare, men aktualiserades åter av 
Projektet kompetens- och kunskapsanalys. Utredningen av införande av 
KomTek var långt gånget, mycket tack vare Nora kommun, när ett regionalt 
KomTek via region Örebro introducerades av regionens grupp för 
tjänstemannastöd.     

 
I gruppen förordas inför regionens politiker att KomTek ingår i 
aktivitetsplanen tillhörande ”Samverkansdokument – kunskapslyft barn och unga 
2016-2022”, som ska beslutas under våren. KomTek skulle då på regional nivå under 
ett introduktionsår finansieras av regionen och utföras via Örebro kommuns 
deltagande. Kommunförvaltningen ser ingen anledning till att inte vara delaktig i 
detta utförande av KomTek. 
 
Vid ett beslut i den regionala politiska organisationen att delta i den regionala 
KomTek-lösningen, ska Hällefors del, vilket påvisats i den bifogade utredningen, 
noga utvärderas. Samverkan med Nora inom och utöver den regionala nivån ska 
också kunna ingå i satsningen. 
 
Om beslut fattas att inte genomföra KomTek på regional nivå, eller om Hällefors 
kommun väljer att ställa sig utanför, ska förvaltningen ges ett förnyat uppdrag att 
utreda införande i kommunen på andra sätt. 
 
 

 
Ekonomi 
Beslut att delta i KomTek på regional nivå kommer att påföra kommunen 
ekonomiska konsekvenser främst från och med hösten 2018. Under läsåret 
17/18 finansieras insatsen i huvudsak från regionen. Det är ovisst hur 
mycket finansiering som krävs vid utebliven fortsatt finansiering från 
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regionen, men utifrån befolkningsstatistik verkar kostnader mellan 35 och 
130 tkr för helåret 2018 vara troliga.  
 
2017 kan vid beslut om eventuell medfinansiering i projektet kosta ungefär 
35 tkr, vilket förvaltningen förordar finanserias genom de medel som finns 
inom ramen för projektet Kompetens- och kunskapsanalys.  

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Avvakta beslut kring regionalt KomTek i regionen, samt vid beslut om 

genomförande av detta anmäla intresse av att delta. 
 

- Eventuell kostnad som uppstår under verksamhetsåret 2017 finansieras 
inom ramen för projektet Kompetens- och kunskapsanalys.  

  
 
 --- 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 

 
  

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
 

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Avvakta beslut kring regionalt KomTek i regionen, samt vid beslut om 
genomförande av detta anmäla intresse av att delta. 
 
Eventuell kostnad som uppstår under verksamhetsåret 2017 finansieras inom 
ramen för projektet Kompetens- och kunskapsanalys.  

 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(22) 

Datum  
2017-05-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 

Information Bildningschef, dnr KS 17/00003 
 
Bildningschefen informerar: 
 
Förskolan 
Förskolan följer det lagstadgade kravet att vårdnadshavare garanteras en plats 
inom 4 månader. Verksamheten kan inte göra prioriteringar och egna 
bedömningar vem eller vilka som har störst behov av en plats utan följer den 
kö som finns. 
 
Grundskolan 
Antalet elever i grundskolan har inte minskat trots att asylförläggningarna har 
avvecklats. Totalt är det 710 elever från fsk-åk9 i kommunen. 
Klockarhagsskolans matsal räcker inte till och verksamheten har under en 
längre tid använt närliggande musiksal till matsal. På förra utskottet 
informerade bildningschefen att det planerades inför hösten att servera lunch 
på respektive förskoleklassavdelning läsåret 2017/2018. Den planen höll inte 
genom det ökade trycket på centralköket när Björkhaga kök är under 
renovering. Det innebär att verksamheten tidigarelägger sin lunch med 20 
minuter under läsåret 2017/2018 vilket innebär kl.10.30 för de första eleverna. 
 
Lovskola 
Under påsklovet deltog 16 elever i lovskola. Den planerade sim-resan till 
Filipstad fick ställas in på grund av rengöring av bassängen. Beskedet kom 
när eleverna redan satt i bussen och var på väg. 
 
Simskola 
Simskola planeras in under v. 24-25 och v.31-32 vid Sångens badplats. 
Annonsering kommer att ske via Facebook, infomentor, hemsidor och 
veckonytt. 
 
Elevhälsan  
Omorganisation och förstärkning av elevhälsan kommer att ske. Ökat 
elevantal och fler vaccinationer innebär att vi förstärker elevhälsan med 
ytterligare en skolsköterska, samtidigt planeras en förändring av 
organisationen för att avlasta rektor.  
 
Pihlskolan 
Gysam avtalet i region Örebro län är reviderat.  
Tillgänglighetsanpassning av Pihlskolan samt NO-sals projektering 
avstämningsmöte den 19 maj. 
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Kulturskolan/fritidsklubben Valhalla 
Bowlinghallen är stängd 24 april-24 maj vilket skapat en frustation och 
irritation hos pensionärsbowlingen. Bildningschefen har bemött de frågor som 
framkommit och förklarat vad som orsakat stängningen. 
 
Föreningsmässa  
Föreningsmässa har planerats in under marknadshelgen i Folkets hus. Det är 
föreningarna som arrangerar mässan och kommunen tar hyreskostnaden samt 
bistår med eventuella utskick och inbjudningar. Närradion är sammankallande 
för alla föreningar och alla som önskar får delta i planeringen av mässan. 
 
Måltid 
Ombyggnation Björkhaga kök planeras att påbörjas v.35-38 viket innebär en 
ökad belastning på centralköket. 
 
Lammkött/måltid 
Lamm från Hjulsjö kommer att blir måltider i Hällefors kommun. Lammen 
kommer att levereras och hanteras av Bergslagsdelikatesser för att sedan 
köpas in av måltidsverksamheten. Det blir närproducerat på riktigt. 
 
Personal 
Ny rektor från 1 maj på gymnasieskolan/Pihlskolan är Greta Hidén. 
 
Rekrytering av Kultur- och fritidschef pågår. Under rekryteringen har 
bildningschef valt att tillsätta tf. chef för kulturskolan Anna Eriksson. 
Bildningschefen räknar med att tjänsterna är tillsatta inför skolstart.  
 
Johan Valstad arbetade en vecka för att sedan säga upp sin anställning. 
Tjänsten lades ut igen och nu har vi rekryterat Victor Gustavsson Pligg. 
Torgny och Victor börjar sina tjänster i bowlinghallen 25 maj. 

 
Oro kvarstår inför rekrytering av personal, få sökande på kvalificerade tjänster 
som kräver högskolebehörighet. 
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§ 45 

Information Ekonomi muntligt, dnr KS 17/00003 
 
Bildningschefen informerar: 
 
Ekonomi 
I uppföljningsrapporten för marsmånad visar den ställda prognosen att 
kommunstyrelsen följer budget på totalen.  
 
Interkommunalersättning visar ett underskott med ca 500 tkr, men det är 
fortfarande väldigt osäkert hur det kommer att landa. Underskottet kan 
förbättras men även försämras beroende på hur rörligheten kommer att se ut.  
 
Vi har en tajt budget år 2017 där vi gjort antagningar om avveckling av 
förberedelseklasser i takt med nedläggning av asylförläggningar.  
Vi ser ingen minskning av elevantal och har inte kunnat minska antalet 
grupper eller lokaler.  
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§ 46 

Information Yrkesvux, dnr KS 17/00004 
 

YrkesVux 2017 - nuläge 
 
Ärendet 
Förvaltningen informerar härmed i enlighet med utskottets önskemål kring 
YrkesVux i Hällefors kommun. Orsaken till utskottets vilja att hålla sig extra 
informerad i ärendet är den osäkerhet som skapats i Vuxenutbildningen i och 
med de nya reformer – framförallt kring YrkesVux – som införts. Det stora 
mottagandet av nyanlända samt den tilltagande bristen på utbildad personal i 
egna och andras verksamheter har också påverkat intresset. 
 
Hällefors kommun samverkar som tidigare meddelats med kommunerna i 
Norra Örebro län kring YrkesVux-medel från Skolverket. Det finns 
fortfarande en del osäkerhet kring Skolverkets hantering, men förvaltningen 
bedömer fortfarande att Hällefors kommer att få svårt att fylla de 
utbildningsplatser som bidrag kan sökas för. Förvaltningen bedömer också att 
den minskade finansieringen från Skolverket gör Vuxenutbildningen lite 
osäkrare ekonomisk än som tidigare varit fallet. 
 
Förvaltningen och Vuxenutbildningen har i enlighet med behovsbedömningar 
prioriterat arbete mot att få igång orienteringskurser mot områdena Vård- och 
omsorg (VO), Industri (IN) och Restaurang- och livsmedel (RL). Eleverna i 
orienteringskurser bedöms till höstterminen vara tillgängliga för reguljär 
YrkesVux inom områdena, för att vara yrkesutbildade efter vårterminen 2018. 
 
Antalet elever varierar hela tiden, bland annat eftersom de ofta läser i 
individuell takt, men vuxenutbildningen lämnar nedan en ungefärlig 
nulägerapport samt en prognos för hösten. 
 
Nuläge   
 
Kurs  Kurslängd Slutdatum Antal elever Poäng -17 
 
VO, Orienteringskurs 5 veckor 2017-04 2 200 
VO, Orienteringkurs  5 veckor 2017-06 5 500 
VO, YrkesVux 1300 poäng 2017-12 25 20000 
VO, YrkesVux 1300 poäng 2017/18 5 3000 
VO, Trainee  1300 poäng 2017 1 800 
VO, YrkesVux Titulatur 1300 poäng 2017/18 6 800 
RL, YrkesVux 800 poäng 2017-06 2 800 
RL, Orienteringkurs 10 veckor 2017-07 5 1000 
IN, Orienteringkurs 10 veckor  2017-07 13 2600 
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Prognos för hösten 
  
VO, YrkesVux 1300 poäng 2017-12 25 - 
VO, YrkesVux 1300 poäng 2017/18 5 2000 
VO, YrkesVux 1300 poäng  2018 10 4000 
RL, YrkesVux 800 poäng 2018-06 8 4000 
IN, YrkesVux 800 poäng 2018-06 8 4000 
     37 700 
Orienteringskurser startas vid behov även under hösten. Här lämnas dock 
ingen prognos. 

 
Ekonomi 
Som nämndes ovan är det oklart hur förvaltningens ekonomi påverkas av 
den mycket stora volymen vuxenutbildning. Förvaltningen erhåller från 
Skolverket omkring 1 250 tkr för utbildningen. 
 
38 000 poäng motsvarar ungefär 34 helårsplatser, och kommer med dagens 
finansiering att ge statsbidrag motsvarande 850 000. Det är inte troligt att 
detta räcker för samtliga utbildningskostnader. Medel kan komma att 
omföras från budget för den reguljära vuxenutbildningen, där det kan 
komma att uppstå ett underskott.   

 
Folkhälsa 
Tillgång till och deltagande i vuxenutbildning bedöms ur flera aspekter ha 
mycket stor inverkan på folkhälsan, både på kort och lång sikt. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 

 
 
 
Härmed har utskottet informerats i ärendet. 
 
 
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg  
Peter Wiker.  
 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 47 

Förskolan i dag april 2017, dnr KS 17/00030 
 
Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. 
 
Aktuella läget i förskolan april månad 2017 enligt följande: 
 
Antal barn i kommunal förskola 
Bananen   35 
Lärkan 1   61 
Lärkan 2   41 
Masken   55 
Smultronstället  19 
Grythyttans förskola  63 
Varav asylbarn   11 
 
Totalt                                           274 
 
 

 
Antal barn i privat förskola 
Privat förskola  34 
Pedagogisk omsorg  25 
 
Totalt   59 
 
 
Antal barn född 2016         79 
Antal barn födda 2011-2015                 337  
Varav födda 2011                                    69 
Antal barn ej i förskola av barn 
i förskoleåldern   57 
 
Kölistan   
Antal barn i kö   34 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(22) 

Datum  
2017-05-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats för Hällefors kommun år 2016, dnr KS 17/00120 
 
Informationsunderlag 
SFS 2010:659  
SOSFS 2011:9  
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Hällefors 
kommun år 2016 
 
Ärendet 
2011-01-01 trädde en ny patientsäkerhetslag (2010:659) i kraft, samtidigt 
upphävdes lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet 
(1998:531). Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen 
upprätthålls. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Ansvariga för upprättande av patientsäkerhetsberättelsen är verksamhetschef 
för elevhälsan och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA). 
 
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2016 innehåller: 
- Verksamhetens mål för patientsäkerhetsberättelsen 
- Ansvar för patientsäkerhetsberättelsen 
- Rutiner för egenkontroll samt viken egenkontroll som genomförts 

under året 
- Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 
- Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
- Rutiner för händelseanalyser 
- Samverkan för att förebygga vårdskador 
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och 

synpunkter 
- Sammanställning och analys 
- Samverkan med patienter 
- Resultat 
 
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(22) 

Datum  
2017-05-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Folkhälsa 
En väl fungerande elevhälsa har en positiv påverkan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 
 

Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
 
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 49 
Delrapport - Utveckling av Bowlinghallen,  
dnr BN 14/00115 

 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2016-11-29 § 314 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen önskade en återkoppling kring Bowlinghallen och dess 
utveckling. 
 
Personal 
Från och med den 25 maj har Bowlinghallen två nyanställda. Båda med lång 
erfarenhet och med god utbildning på bowlinghallar, vilket ger verksamheten 
goda möjligheter till utveckling.  
Med detta ges hallen också möjlighet att kunna ta emot praktikanter. Under 
våren har förfrågan kommit från bland annat restaurangutbildad praktikant för 
hösten. 
 
Service 
Med dessa anställningar kommer vi nu kunna återgå till service och tillsyn av 
Sporthallen, att serva föreningslivet med bokningar av idrottshallarna och av 
nyckelkort därtill. Med personal på plats kvällstid får föreningarna ökad 
tillgång både till service och möteslokal. 
Hemsidan kommer att ses över och nya sociala medier ska tas i bruk för att nå 
nya målgrupper. En marknadsföringsplan kommer att tas fram under 
sommaren. 
 
Öppethållande 
Tidigare år har hallen hållits helt stängd under sommaren. I sommar kommer 
Bowlinghallen att hållas öppen en dag i veckan för sommarträning, i 
samverkan med Karlskoga Bowlinghall som även kommer att hålla öppet 
någon annan dag. Sommarlovsöppet för skolungdom kan också prövas i år. 
Från hösten kommer nya öppettider ge allmänhet och klubbarna möjlighet till 
fler valmöjligheter än tidigare. 
 
 
 

Ekonomi 
Innevarande år ligger budget på 840 tkr.  
 
Folkhälsa 
En ökad service och tillgänglighet i Bowlinghallen bör verka positivt på 
folkhälsan. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 

 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 50 

Kommunövergripande aktivitetsplan och mål,  
Upphandling av ekologiska råvaror och lokal  
mat, dnr KS 17/00134 
 
Informationsunderlag 
Upphandling bör innehålla krav på att produkter ska närproducerats och vara 
ekologiska. 
Mål för 2017 - Kommunen har ökat andelen ekologiska och närproducerade 
livsmedel. 
 
Ärendet 
Kommuner i norra Örebro län; Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora 
ingår i ett gemensamt kluster KNÖL, som har ett samarbete i b.la. 
livsmedelsupphandlingar, i både små lokala avtal och större 
länsupphandlingar.  
 
Hällefors kommuns alla inköpta livsmedel som har ursprung Sverige under 
2015 var på 69 %. De ekologiska inköpen i kommunköken låg på 37 % under 
2015. I en preliminär rapport för 2016 hamnar de ekologiska inköpen närmare 
40 %. Den nationella rekommendationen på ekologiska inköp är idag på  
25 %. Dock finns starka påtryckningar att den nivån ska ökas till 30 %, vilket 
inte är helt uteslutande att det kommer ske inom snar framtid.  
 
I upphandlingsarbetet med ekologiska livsmedel och lokala produkter har 
norra klustret skapat egna definitioner på lokal- och regionalproducerade 
livsmedel då det inte finns några nationella riktlinjer. Norra klustret utgår från 
närområdet med tanke att täcka upp en stor del av olika produkter som kan ge 
en komplett måltid.  Idag är det svårt att få en klar bild på inköpt volym av de 
lokala- och regionala inköpen av livsmedel. 
 
Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs definition på  
lokal- och regionalproducerade livsmedel är följande. 
1. Närproducerade livsmedel inom radie om 15 mil. 

2. Regionalproducerande livsmedel inom radie om 25 mil. 
 
Livsmedel prioriteras i turordning om val kan ske vid inköp. Förstahandsvalet 
är alltid svenskt och ekologiskt, där vi utgår från punkt ett och två från vår 
definition på lokal mat. Vi dömer självklart produkter som helhet, både i 
kvalitet- och kostnadsbild. Det ena utesluter alltså inte det andra.  
1. Ekologiska närproducerade livsmedel/råvaror. 

2. Konventionella närproducerade livsmedel/råvaror. 
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3. Ekologiska livsmedel/råvaror från Sverige och Europa. 

4. Konventionella livsmedel/råvaror från Sverige och Europa. 

5. Ekologiska livsmedel/råvaror från tredje land. 

6. Konventionella livsmedel/råvaror från tredje land. 
 
Vi i KNÖL köper för närvarande livsmedel från 13 olika producenter inom 
det lokala- och regionala området, via direktköp och via grossist. Vår 
ambition i nästkommande livsmedelsupphandling som bör annonseras hösten 
2017 är att utöka samarbetet, dels med nuvarande lokala leverantörer och dels 
att försöka få en eller två till mindre producerande företag som leverantör till 
våra fyra kommuner. 
 

Ekonomi 
Att öka andelen upphandlade ekologiska och lokala- och regionala 
livsmedel kan medföra en ökad kostnad från 20 till >100%. 
Den ekonomiska samhällsnyttan är stor då vi som myndighet är med och 
bidrar till ökade intäkter för mindre företag genom köp av lokala livsmedel.   
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Ökad andel ekologiska, lokala- och regionalproducerade livsmedel kan ge 
en förbättrad klimatmiljö.  
 

 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(22) 

Datum  
2017-05-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 
Övrigt, dnr KS 17/00009 
 
Bildningsutskottets möte den 30 maj flyttas till den 31 maj klockan 09.00. 
 
Bildningsutskottets möte den 8 augusti utgår.  
 


