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Motion om Nära mat-veckan
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Kommunstyrelsens ledningskontor
Handläggare

Sandra Karlsson

Svar på motion om ”Nära mat-veckan”
Sammanfattning
Taisto Tikkanen (SD) väckte en motion i kommunfullmäktige den 12
december 2017. Motionen innehåller ett förslag om att det ska
genomföras en utredning om kostnaderna för att genomföra en ”Nära
mat-vecka” och om det är ekonomiskt möjligt inom kommunens
budgetramar genomföra en ”Nära mat-vecka” under 2018.
Ärendet hanterades av kommunfullmäktige den 13 november 2018 §
146, med återremiss som följd. Grunden för återremissen var att alla
berörda nämnder skulle yttra sig om det skulle gå att genomföra en
"Nära-mat-vecka" tillsammans. Utifrån detta har nu berörda nämnder
inkommit med yttranden.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden och
folkhälsonämnden föreslår samtliga att motionen avslås.
Kommunstyrelsens ledningskontor har ingen avvikande åsikt i frågan och
föreslår således att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 maj 2019
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 10 april § 40
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Protokollsutdrag från gymnasienämnden den 15 mars § 37
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden den 11 mars 2019 § 35
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2019
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 11 mars 2019 §
22
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2019
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 november 2018 § 146
Motion om ”Nära mat-vecka”
Bakgrund
Ärendet hanterades av kommunfullmäktige den 13 november 2018 §
146, med återremiss som följd. Grunden för återremissen var att alla
berörda nämnder skulle yttra sig om det skulle gå att genomföra en
"Nära-mat-vecka" tillsammans.

Tjänsteskrivelse
2019-05-09

2(2)
KS 2017-00465

”Nära mat-vecka” innebär att det under en vecka serveras måltider efter
säsong och tillgång, gjorda enbart på närodlade råvaror, så långt det är
möjligt. De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftning
som bygger på gemensamma EU-regler. Folkhälsonämndens
kostverksamhet använder sig av så mycket närodlat som möjligt, inom
nuvarande avtal. När det gäller säsongsanpassning används alla
grönsaker, rotfrukter och frukt efter denna princip. Detta för att ta hänsyn
till miljön men även för att ha en låg kostnadsbild.
Inom kostverksamheten i kommunen redovisas ett underskott 2018, på
2 889 tkr för ökade livsmedelskostnader. Livsmedelspriserna har ökat
med 7,3 % mellan 2017 och 2018 års kostnader. Redan innan den
utredning motionären föreslår, kan konstateras att detta inte är rimligt
eller genomförbart inom budgetramarna.
Konsekvenser
Konsekvensbedömning har gjorts av övriga nämnder.
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sandra Karlsson
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Folkhälsonämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

Folkhälsonämnden

2019-04-10

FHN § 40 Dnr 2017-00153
Motion om Nära mat-veckan
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsonämnden har i maj 2018 att yttrat sig över motionen om Nära
mat-veckan (Diarienr: KS 2017.0465). Motionen var ställd av Taisto
Tikkanen, Sverigedemokraterna, Karlskoga. Folkhälsonämnden föreslog
kommunfullmäktige att avslå motionen. Vid behandling i
kommunfullmäktige den 13 november 2018, återremitterades motionen
för att alla berörda nämnder skulle yttra sig om det skulle gå att
genomföra en "Nära-mat-vecka" tillsammans.
Kostverksamheten i kommunen använder sig av så mycket närodlat som
möjligt där nuvarande avtal, enligt lagen om offentlig upphandling, så
medger. Rekommenderas därför att motionären tar kontakt med
föreningslivet, som kan initiera och genomföra ett "Nära-mat-vecka" arrangemang.
Folkhälsoförvaltningen föreslår att folkhälsonämnden rekommenderar
kommunfullmäktige att avslå den återremitterade motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF 2018-11-13 § 146
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Folkhälsonämndens protokoll FHN § 63 den 15 maj 2018
Taisto Tikkanen, (sd), motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Folkhälsonämndens beslut
Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå den
återremitterade motionen om Nära Mat vecka.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsoförvaltningen
Handläggare

Ulrika Lundgren

Folkhälsonämnden

Motion om Nära mat-veckan
Sammanfattning
Folkhälsonämnden har i maj 2018 att yttrat sig över motionen om Nära
mat-veckan (Diarienr: KS 2017.0465). Motionen var ställd av Taisto
Tikkanen, Sverigedemokraterna, Karlskoga. Folkhälsonämnden föreslog
kommunfullmäktige att avslå motionen. Vid behandling i
kommunfullmäktige den 13 november 2018, återremitterades motionen
för att alla berörda nämnder skulle yttra sig om det skulle gå att
genomföra en "Nära-mat-vecka" tillsammans.
Kostverksamheten i kommunen använder sig av så mycket närodlat som
möjligt där nuvarande avtal, enligt lagen om offentlig upphandling, så
medger. Rekommenderas därför att motionären tar kontakt med
föreningslivet, som kan initiera och genomföra ett "Nära-mat-vecka" arrangemang.
Folkhälsoförvaltningen föreslår att folkhälsonämnden rekommenderar
kommunfullmäktige att avslå den återremitterade motionen.
Beslutsunderlag
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Folkhälsonämndens protokoll FHN § 63 den 15 maj 2018
Taisto Tikkanen, (sd), motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Bakgrund
Motionen föreslår kommunfullmäktige i Karlskoga att;
– utreda kostnaden för att ordna en "Nära-mat Vecka" i Karlskoga.
– om det är möjligt, inom kommunens budgetramar genomföra den 2018.
– nära mat-veckan kan med fördel kombineras med flertalet olika aktörer.
Beskrivning av förslag
Förtydligat innebär detta att under en vecka servera måltider efter säsong
och tillgång, gjorda enbart på närodlade råvaror, så långt det är möjligt.
De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftning som
bygger på gemensamma EU-regler. Folkhälsonämndens kostverksamhet
använder sig av så mycket närodlat som möjligt, inom nuvarande avtal.
När det gäller säsongs anpassat används alla grönsaker, rotfrukter och
frukt efter denna princip. Detta för att ta hänsyn till miljön men även för
att ha en låg kostnadsbild.
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Inom kostverksamheten i kommunen redovisas ett underskott 2018, på
2 889 tkr för ökade livsmedelskostnader. Livsmedelspriserna har ökat
med 7,3 % mellan 2017 och 2018 års kostnader. Redan innan den
utredning motionären föreslår, kan konstateras att detta inte är rimligt
eller genomförbart inom budgetramarna.
För att genomföra en "Nära-mat-vecka" i kombination med flertalet olika
aktörer, rekommenderas istället att motionären tar kontakt med
föreningslivet, som kan initiera och genomföra ett sådant arrangemang.
Dessa är mer lämpliga aktörer än kommunens förvaltningar.
Folkhälsoförvaltningen föreslår därför att folkhälsonämnden
rekommenderar kommunfullmäktige att avslå den återremitterade
motionen.
Överväganden
Kostverksamheten i kommunen använder sig av så mycket närodlat som
möjligt där nuvarande avtal, enligt lagen om offentlig upphandling, så
medger. Rekommenderas att motionären tar kontakt med föreningslivet,
som kan initiera och genomföra ett "Nära-mat-vecka" - arrangemang.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Viktigt att som offentlig verksamhet vara tydlig med en vilja att värna
om klimatet och miljön. Den sociala konsekvensen av att handla närodlat
och ekologiskt är positiv. Det är en framtida insats för att säkra att
kommunen visar att man värnar om den biologiska mångfalden.
Ekologiska konsekvenser
Det är inte säkert att det blir rätt varje gång bara för att man väljer
ekologiskt och närodlat. Offentlig sektor som en stor konsument stakar
däremot ut riktningen för producenter i rätt riktning mot en mer hållbar
miljö.
Ekonomiska konsekvenser
Inom kostverksamheten i kommunen redovisas ett underskott 2018, på
2 889 tkr för ökade livsmedelskostnader. Livsmedelspriserna har ökat
med 7,3 % mellan 2017 och 2018 års kostnader. Redan innan den
utredning motionären föreslår, kan konstateras att detta inte är rimligt
eller genomförbart inom budgetramarna.
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Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut
Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå den
återremitterade motionen om Nära Mat vecka.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Karlskoga

Ulrika Lundgren
Förvaltningschef
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Gymnasienämnden

2019-03-15

GN § 37 Dnr 2018-00227
Yttrande över - Motion om Nära mat-veckan
Sammanfattning av ärendet
En motion av Taisto Tikkanen (SD) föreslår att Karlskoga kommun så
långt det är möjligt under en vecka serverar måltider efter säsong och
tillgång samt att råvarorna är närodlade. Motionen återremitterades från
kommunfullmäktige i november 2018 så att fler nämnder fick möjlighet
att svara på motionen.
Skolförvaltningen anser sig inte kompetens inom kostområdet och kan
inte göra bedömningen av möjligheten att inrymma en ”Nära-mat Vecka”
i ordinarie budget eller hur motionens förslag kan hanteras inom gällande
upphandling.
Skolförvaltningen föreslår gymnasienämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
folkhälsonämndens tidigare svar och folkhälsoförvaltningens
tjänsteskrivelse på återremissen.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2019
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 november 2018 § 146
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 15 maj 2018 § 63
Motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till folkhälsonämndens tidigare svar och
folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse på återremissen.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen med hänvisning till folkhälsonämndens tidigare svar och
folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse på återremissen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Skolförvaltningen
Handläggare

Jan Strid

Gymnasienämnden

Motion om Nära mat-veckan
Sammanfattning
En motion av Taisto Tikkanen (SD) föreslår att Karlskoga kommun så långt
det är möjligt under en vecka serverar måltider efter säsong och tillgång
samt att råvarorna är närodlade. Motionen återremitterades från
kommunfullmäktige i november 2018 så att fler nämnder fick möjlighet att
svara på motionen.
Skolförvaltningen anser sig inte kompetens inom kostområdet och kan inte
göra bedömningen av möjligheten att inrymma en ”Nära-mat Vecka” i
ordinarie budget eller hur motionens förslag kan hanteras inom gällande
upphandling.
Skolförvaltningen föreslår gymnasienämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
folkhälsonämndens tidigare svar och folkhälsoförvaltningens
tjänsteskrivelse på återremissen.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2019
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 november 2018 § 146
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 15 maj 2018 § 63
Motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Bakgrund
Folkhälsonämnden har i maj 2018 yttrat sig över motionen om Nära matveckan (KS 2017.0465). Motionen var ställd av Taisto Tikkanen,
Sverigedemokraterna, Karlskoga. Folkhälsonämnden föreslog
kommunfullmäktige att avslå motionen. Vid behandling i
kommunfullmäktige den 13 november 2018, återremitterades motionen för
att alla berörda nämnder skulle yttra sig om det skulle gå att genomföra en
"Nära-mat-vecka" tillsammans.
Motionen föreslår kommunfullmäktige i Karlskoga att;
– utreda kostnaden för att ordna en "Nära-mat Vecka" i Karlskoga.
– om det är möjligt, inom kommunens budgetramar genomföra den 2018.
– nära mat-veckan kan med fördel kombineras med flertalet olika aktörer.
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Beskrivning av förslag till svar på motionen
Gymnasienämnden köper måltider till skola och förskola av
folkhälsonämnden. Skolförvaltningen innehar ingen egen kompetens inom
kostområdet och kan inte göra bedömningen av möjligheten att inrymma en
”Nära-mat Vecka” i ordinarie budget eller hur motionens förslag kan
hanteras inom gällande upphandling. Kompetens inom detta område finns
inom folkhälsoförvaltningen. Skolförvaltningen hänvisar frågorna inom
detta område till folkhälsoförvaltningen.
I nämndens pedagogiska uppdrag ingår, utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet, att lära barn och elever om ett hållbart samhälle och om hur våra
val påverkar vår miljö. Rektor har att tillsammans med sin personal planera
och genomföra undervisningen enligt gällande styrdokument. Om barn och
elever ska delta i en ”Nära-mat Vecka” tillsammans med andra arrangörer är
ett beslut för respektive skola utifrån den planering som skolan har. Skulle
beslut om ”Nära mat-Vecka” fattas önskar verksamheten lång
framförhållning för att möjliggöra att använda sig av den för sitt
pedagogiska uppdrag.
Skolförvaltningen ser inte i nuvarande utvecklingsarbete och den ekonomi
som är kopplad till den, möjlighet att prioritera detta område om inte ”Näramat Veckan” ryms i den kostnad som gymnasienämnden redan har för
kostverksamheten.
Skolförvaltningen föreslår därför gymnasienämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
folkhälsonämndens tidigare svar och folkhälsoförvaltningens
tjänsteskrivelse efter återremissen.

Överväganden
Skolförvaltningen anser sig inte ha kompetens inom det område som
motionen främst omfattar utan ger ett svar främst utifrån förvaltningens
ansvars- och kompetensområde.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Viktigt att som offentlig verksamhet vara tydlig med en vilja att värna om
klimatet och miljön. Den sociala konsekvensen av att handla närodlat och
ekologiskt är positiv. Det är en framtida insats för att säkra att kommunen
visar att man värnar om den biologiska mångfalden.
Ekologiska konsekvenser
Det är inte säkert att det blir rätt varje gång bara för att man väljer ekologiskt
och närodlat. Offentlig sektor som en stor konsument stakar däremot ut
riktningen för producenter i rätt riktning mot en mer hållbar miljö.
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Ekonomiska konsekvenser
Enligt folkhälsoförvaltningen skulle en sådan tema-vecka som motionären
föreslår innebära högre kostnad för det som nämnden betalar för kosten
idag. Detta är inget prioriterat i nämndens budget för 2019 och finns inte
heller med i äskande inför 2020.
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till folkhälsonämndens tidigare svar och folkhälsoförvaltningens
tjänsteskrivelse på återremissen.

Jan Strid
Skolchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

§ 35

Dnr 2018-00204

Yttrande över motion om Nära mat-vecka
Sammanfattning av ärendet
Taisto Tikkanen (SD) har inkommit med en motion som väcktes i
kommunfullmäktige december 2017 § 189. Vid behandling i
kommunfullmäktige den 13 november 2018, återremitterades motionen
för att alla berörda nämnder skulle yttra sig om huruvida det skulle gå att
genomföra en "Nära-mat-vecka" tillsammans. Inom Socialnämnden
vårdboenden serveras nästan uteslutande mat som kommer ifrån
folkhälsonämndens kök och det är också inom folkhälsonämnden som
kompentensen finns för att avgöra vart råvarorna ska köpas ifrån.
Dessutom regleras de offentliga inköpen genom lagen om offentlig
upphandling, vilket gör att kommunen inte kan köpa vart och hur de vill,
oavsett hur det påverkar skatteintäkterna.
Folkhälsonämndens kostverksamhet uppger att de redan idag använder
sig av så mycket närodlat de bara kan, utifrån de avtal som de har och
med de leverantörer som vunnit upphandlingen. Socialförvaltningen
föreslår därför att socialnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att
avslå den återremitterade motionen, med hänvisning till att närodlat
redan serveras i den utsträckning som folkhälsonämnden anser görligt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2019
Folkhälsonämndens protokoll FHN § 63 den 15 maj 2018
Taisto Tikkanen, (SD), motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå den
återremitterade motionen om Nära Mat vecka.
Protokollsanteckning
Tord Werf (SD) reserverade sig mot beslutet.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Folkhälsonämnden
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen
Handläggare

Eva Persson

Socialförvaltningen

Yttrande över motion om Nära mat-vecka
Sammanfattning
Taisto Tikkanen (SD) har inkommit med en motion som väcktes i
kommunfullmäktige december 2017 § 189. Vid behandling i
kommunfullmäktige den 13 november 2018, återremitterades motionen
för att alla berörda nämnder skulle yttra sig om huruvida det skulle gå att
genomföra en "Nära-mat-vecka" tillsammans. Inom Socialnämnden
vårdboenden serveras nästan uteslutande mat som kommer ifrån
folkhälsonämndens kök och det är också inom folkhälsonämnden som
kompentensen finns för att avgöra vart råvarorna ska köpas ifrån.
Dessutom regleras de offentliga inköpen genom lagen om offentlig
upphandling, vilket gör att kommunen inte kan köpa vart och hur de vill,
oavsett hur det påverkar skatteintäkterna.
Folkhälsonämndens kostverksamhet uppger att de redan idag använder
sig av så mycket närodlat de bara kan, utifrån de avtal som de har och
med de leverantörer som vunnit upphandlingen. Socialförvaltningen
föreslår därför att socialnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att
avslå den återremitterade motionen, med hänvisning till att närodlat
redan serveras i den utsträckning som folkhälsonämnden anser görligt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2019
Folkhälsonämndens protokoll FHN § 63 den 15 maj 2018
Taisto Tikkanen, (sd), motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Bakgrund (frivillig)
Taisto Tikkanen (SD) har inkommit med en motion som väcktes i
kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 189.
I motionen föreslås att:
– utreda kostnaden för att ordna en "Nära-mat Vecka" i Karlskoga.
– om det är möjligt, inom kommunens budgetramar genomföra den 2018.
– nära mat-veckan med flera olika aktörer, tillexempel REKO- ringen
och MSB.
Folkhälsonämnden har berett frågan inför fullmäktige den 13 november
och föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
att närodlade produkter redan används och att en ”Nära mat vecka” inte
är genomförbar inom budgetramarna och heller inte nödvändig.
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Vid behandling i kommunfullmäktige den 13 november 2018,
återremitterades motionen för att alla berörda nämnder skulle yttra sig
om det skulle gå att genomföra en "Nära-mat-vecka" tillsammans.
Beskrivning av förslag alternativt Beskrivning av ärendet
Inom Socialnämnden vårdboenden serveras nästan uteslutande mat som
kommer ifrån folkhälsonämndens kök och det är också inom
folkhälsonämnden som kompentensen finns för att avgöra vart råvarorna
ska köpas ifrån. Dessutom regleras de offentliga inköpen genom lagen
om offentlig upphandling, vilket gör att kommunen inte kan köpa vart
och hur de vill, oavsett hur det påverkar skatteintäkterna.
Folkhälsonämndens kostverksamhet uppger att de redan idag använder
sig av så mycket närodlat de bara kan, utifrån de avtal som de har med de
leverantörer som vunnit livsmedelsupphandlingen. Omfattningen och
livmedelsvalen ser lite olika ut över tid beroende på säsong, då detta
givetvis också är en kostnadsfråga.
Utifrån den bild som folkhälsonämnden ger när det gäller deras inköp så
ser socialnämnden inget ytterligare behov av att servera mer
närproducerat än vad folkhälsonämnden redan gör, utifrån den budget
som finns.
När det gäller andra delarna som framförs i motionen som när det gäller
stöd till tillexempel REKO-ringens verksamhet så har socialnämnden
ingen åsikt om detta. Möjligen att det kanske hör mer hemma hos
föreningslivet och näringsliv, där man kan initiera och genomföra någon
typ av ”matmarknad”.
Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden rekommenderar
kommunfullmäktige att avslå den återremitterade motionen.
Överväganden
Folkhälsonämnden beskriver för socialnämnden att de redan idag
använder sig av så mycket närodlat som möjligt inom befintliga avtal.
Socialnämnden har ingen egen personal med den kompetens som behövs
för att bedöma vart ifrån råvarorna ska handlas utan litar på
folkhälsonämnden i det avseendet, vilket är en del av visten att ha en
egen nämnd för dessa frågor.
Konsekvenser
Den sociala konsekvensen av att handla närodlat och ekologiskt är
positiv både utifrån levande landsbygd och utifrån möjlighet till
arbetstillfällen i närområdet. Därför är det viktigt att folkhälsonämnden
fortsätter sitt arbete med att handla närodlat i den utsträckningen de kan
över hela året, utifrån rådande livmedelsavtal och budget.

Tjänsteskrivelse
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Ekologiska konsekvenser
Socialnämnden anser att det är viktigt att ta ett ekologiskt ansvar, vilket
nämnden anser att kommunen gör genom folkhälsonämndens val av
råvaror utifrån säsong.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämnden gör redan idag ett underskott om man jämför vad
nämnden har för driftsram i förhållande till vad kostnaden för livsmedel
och måltider medger. Att pusha folkhälsonämnden till att köpa mer
närodlade livsmedel än vad de redan gör oavsett kostnad, vore oansvarigt
av en redan hårt ekonomiskt ansträngd socialnämnd.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå den återremitterade
motionen om Nära Mat vecka.

Helén Willyams
Förvaltningschef
Skickas till
Kommunfullmäktige
Folkhälsonämnden
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 22

Dnr 2018-00420

Yttrande över - Motion om Nära mat-veckan
Sammanfattning av ärendet
En motion av Taisto Tikkanen (SD) föreslår att Karlskoga kommun så
långt det är möjligt under en vecka serverar måltider efter säsong och
tillgång samt att råvarorna är närodlade. Motionen återremitterades från
kommunfullmäktige i november 2018 så att fler nämnder fick möjlighet
att svara på motionen.
Skolförvaltningen anser sig inte ha kompetens inom kostområdet och kan
inte göra bedömningen av möjligheten att inrymma en ”Nära-mat Vecka”
i ordinarie budget eller hur motionens förslag kan hanteras inom gällande
upphandling.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2019
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 november 2018 § 146
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 15 maj 2018 § 63
Motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till folkhälsonämndens tidigare svar och
folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse på återremissen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen med hänvisning till folkhälsonämndens tidigare svar och
folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse på återremissen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-02-19
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Skolförvaltningen
Handläggare

Jan Strid

Barn- och utbildningsnämnden

Svar på motion om Nära mat-veckan
Sammanfattning
En motion av Taisto Tikkanen (SD) föreslår att Karlskoga kommun så
långt det är möjligt under en vecka serverar måltider efter säsong och
tillgång samt att råvarorna är närodlade. Motionen återremitterades från
kommunfullmäktige i november 2018 så att fler nämnder fick möjlighet
att svara på motionen.
Skolförvaltningen anser sig inte kompetens inom kostområdet och kan
inte göra bedömningen av möjligheten att inrymma en ”Nära-mat Vecka”
i ordinarie budget eller hur motionens förslag kan hanteras inom gällande
upphandling.
Skolförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
folkhälsonämndens tidigare svar och folkhälsoförvaltningens
tjänsteskrivelse på återremissen.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2019
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 november 2018 § 146
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 15 maj 2018 § 63
Motion Nära mat-veckan den 16 november 2017
Bakgrund
Folkhälsonämnden har i maj 2018 yttrat sig över motionen om Nära matveckan (KS 2017.0465). Motionen var ställd av Taisto Tikkanen,
Sverigedemokraterna, Karlskoga. Folkhälsonämnden föreslog
kommunfullmäktige att avslå motionen. Vid behandling i
kommunfullmäktige den 13 november 2018, återremitterades motionen
för att alla berörda nämnder skulle yttra sig om det skulle gå att
genomföra en "Nära-mat-vecka" tillsammans.
Motionen föreslår kommunfullmäktige i Karlskoga att;
– utreda kostnaden för att ordna en "Nära-mat Vecka" i Karlskoga.
– om det är möjligt, inom kommunens budgetramar genomföra den 2018.
– nära mat-veckan kan med fördel kombineras med flertalet olika aktörer.
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Beskrivning av förslag till svar på motionen
Barn- och utbildningsnämnden köper måltider till skola och förskola av
folkhälsonämnden. Skolförvaltningen innehar ingen egen kompetens
inom kostområdet och kan inte göra bedömningen av möjligheten att
inrymma en ”Nära-mat Vecka” i ordinarie budget eller hur motionens
förslag kan hanteras inom gällande upphandling. Kompetens inom detta
område finns inom folkhälsoförvaltningen. Skolförvaltningen hänvisar
frågorna inom detta område till folkhälsoförvaltningen.
I nämndens pedagogiska uppdrag ingår, utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet, att lära barn och elever om ett hållbart samhälle och om hur
våra val påverkar vår miljö. Rektor har att tillsammans med sin personal
planera och genomföra undervisningen enligt gällande styrdokument.
Om barn och elever ska delta i en ”Nära-mat Vecka” tillsammans med
andra arrangörer är ett beslut för respektive skola utifrån den planering
som skolan har. Skulle beslut om ”Nära mat-Vecka” fattas önskar
verksamheten lång framförhållning för att möjliggöra att använda sig av
den för sitt pedagogiska uppdrag.
Skolförvaltningen ser inte i nuvarande utvecklingsarbete och den
ekonomi som är kopplad till den, möjlighet att prioritera detta område om
inte ”Nära-mat Veckan” ryms i den kostnad som barn- och
utbildningsnämnden redan har för kostverksamheten.
Skolförvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
folkhälsonämndens tidigare svar och folkhälsoförvaltningens
tjänsteskrivelse efter återremissen.
Överväganden
Skolförvaltningen anser sig inte ha kompetens inom det område som
motionen främst omfattar utan ger ett svar främst utifrån förvaltningens
ansvars- och kompetensområde.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Viktigt att som offentlig verksamhet vara tydlig med en vilja att värna
om klimatet och miljön. Den sociala konsekvensen av att handla närodlat
och ekologiskt är positiv. Det är en framtida insats för att säkra att
kommunen visar att man värnar om den biologiska mångfalden.
Ekologiska konsekvenser
Det är inte säkert att det blir rätt varje gång bara för att man väljer
ekologiskt och närodlat. Offentlig sektor som en stor konsument stakar
däremot ut riktningen för producenter i rätt riktning mot en mer hållbar
miljö.
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Ekonomiska konsekvenser
Enligt folkhälsoförvaltningen skulle en sådan tema-vecka som
motionären föreslår innebära högre kostnad för det som nämnden betalar
för kosten idag. Detta är inget prioriterat i nämndens budget för 2019 och
finns inte heller med i äskande inför 2020.
Skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till folkhälsonämndens tidigare svar och
folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse på återremissen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jan Strid
Skolchef
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§ 146

Dnr 2017-00465 .

Motion om Nära mat-veckan
Sammanfattning av ärendet
Taisto Tikkanen (SD) har inkommit med en motion som väcktes i
kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 189.
I motionen föreslås att:
– utreda kostnaden för att ordna en "Nära-mat Vecka" i Karlskoga.
– om det är möjligt, inom kommunens budgetramar genomföra den 2018.
– nära mat-veckan kan med fördel kombineras med flertalet olika aktörer.
Folkhälsonämnden har berett frågan och föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen med hänvisning till att närodlade produkter redan
används och att en ”Nära mat vecka” inte är genomförbar inom
budgetramarna.
Beslutsunderlag
Protokoll från folkhälsonämnden den 16 maj 2018 § 63
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2018
Motion om Nära mat-veckan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.
Yrkanden
Christina Gustavsson (S), Ireen von Wachenfeldt (V) yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag om avslag av motionen.
Tord Werf (SD) yrkade bifall till motionen.
Inga-Lill Andersson (C) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att
alla berörda nämnder ska yttra sig om det skulle gå att genomföra en
Nära-mat-vecka tillsammans.
Linda Brunzell (M), Anna Ragén (M), Alf Rosberg (M) samt Patrik
Nyström (SD) yrkade bifall till Inga-Lill Anderssons (C) yrkande om
återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställde yrkande om återremiss mot att ärendet skulle
avgöras under dagens möte och fann att kommunfullmäktige biföll
återremissyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att alla
berörda nämnder ska yttra sig om det skulle gå att genomföra en "Näramat-vecka" tillsammans.
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"Nära mat"vcckan tr
Vi före.slår aU under en vecka serverar Karlskogakommun måltider efter säsong och tillgåJ1g~
gjorda på enlYdrt närQdladernvaror så långL detta är möjl igt. De tlesta partier i
kommunfulhniiktige är eniga om att närproducerat är bättre för vål' miljö fölTltom att det

skapar lokala arbetstillfällen, enkla jobb, en levande iartdsbygd och ökar skatte.intäkterna till
vår kommun,
Nära mat-veckan kan med fördel Kombineras med och belysa:
-"Framtidsveckan'~

där våra lokala förening(ir öch ABF håHer föreläsnjngaT~ palle/samtaJ etc.
om en håll bar framtid.
~Lyfta fram våra emi,nenta utbildningar vid KarJskoga folkhögskoh.l tex. AGRO ekologi 
smaskalig odlIng i praktik (}Ch perspektiv samt kurse,n socialt företagande.
-Att ge kommunens inköpare, politiker, kökspersonal, brukare\ föräldrar och elever en
möjlighet aU upptäcka vad som finns och prOdUCef"d8 I vart närområde.
~Erbjuda Facebook gn!ppen Reko-ringen och dess lokala leverantörer hjäJ p me,d att anordna
en dag med torghandel, för att väcku intresse hos allmänheten för n~irproducerade livsmedel.
-Visa vad som kan produc.eras och finnas till hands l en krissituation tillsammans med
Myndigheten för skydd och beredskap.
-Bjuda in Nyföretagarcentl'um att berätta hur ..Dall startar företag med fokus på de gröna
näringarna, förädling av produkterna och andelsjordbruk.
Med hän "'j sning till ()~anståendc f(iresJår vi,:
Atl: Komrrmnen utreder kostnaden för att håna en "Nära-mat Vecka" 1 Karl skoga kommun .
Att Om utredningen vism' att "Nära-mat VeckB'~ al' genomförbar inom kommunens
budgetrarnar ska Karlskogakommun genornfi>nl denna under 201 8.
Sven gedemokraterl1a K..... r1skoga.
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