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Utbildningsområde
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

K2

Uppgifter om utbildningen

Utbildningens namn
Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet

K3

*

Faktauppgifter

Telefon:

Efternamn:

Epost:

Kontaktperson för ansökan
K33

Förnamn: Louise
Carlberg
0731-40 06 55
louise.carlberg@hushallningssallskapet.se

Telefon: 0493-14200

https://gamlebygymnasiet.nu

info@gamlebygymnasiet.nu

Hemsida:

Adress: [Ej angivet]

Gamleby

Webbadress, telefonnummer och e-postadress till ansvarig utbildningsanordnare

Ort:

070-549 10 69

Efternamn:

Telefon:

E-post: mats.halling@hushallningssallskapet.se

Fullmaktsgivare

E-post:

Mats

Halling

Förnamn:

Organisation:

262000-0071

Organisationsnummer

Organisationsform

Postadress och besöksadress
Offentliga korporationer och anstalter

*
K1

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet
Ansvarig utbildningsanordnare

Postnr/ort: 59432 Gamleby

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet
Besöksadress

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet
Postadress

Organisation:

Adress: Gamlebygymnasiet
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20

Totalt antal platser för utbildningen

20 studerande är ett lämpligt antal för att skapa en bra gruppdynamik och för att undervisningen ska 
kunna hålla hög kvalitet men även för att utrustning, lokaler, odlingsmark och dylikt ska vara väl 
tillhanda. Då vår utbildning är (helt) ny inom Yrkeshögskolan anser vi det vara rimligt att fylla 20 
platser per antagningsomgång. 

Motivering antal studerandeplatser

K6

Län Kommun Ort Antal platser

Kalmar Västervik Gamleby 20

Studieort

Alternativa utbildningsvägar
Det finns idag kortare kurser inom något eller några delområden, det handlar då om kurser med 
omfattning på dagar eller ett par veckor. Oss veterligen finns inte motsvarande helhetsutbildning med 
motsvarande bredd och syfte, tillgänglig någonstans i landet. Vår utbildning är således helt ny och 
unik i sitt slag, där de studerande får kunskaper, färdigheter och kompetenser inom hela kedjan från 
egen jord till slutkonsumentens upplevelse och bord. Just denna breda men ändå skräddarsydda 
kompetens, praktisk såväl som teoretisk, gör att de studerande på vår utbildning ges alla 
förutsättningar att lyckas med verksamhet inom affärsmässig småskalig livsmedelsproduktion med 
fokus på hållbarhet, samtidigt som de bidrar till flertalet regionala, nationella och globala mål rörande 
klimat, hållbarhet, sysselsättning, ökad självförsörjningsgrad samt krisberedskap.

K12

K32

Utbildningsomgångar
# Startår Startmånad Slutår Slutmånad

1 2023 januari 2024 januari

2 2024 januari 2025 januari

3 2025 januari 2026 januari

4 2026 januari 2027 januari

5 2027 januari 2028 januari

K10

200

Motivering
Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier och har anpassats för att de studerande ska kunna följa 
momenten inom växtodling och djurskötsel under hela året. Praktiska moment behöver planeras in 
när det är som mest lämpligt under årstiderna, vilket ger studenterna en kvalitativ utbildning som är 
verklighetsförankrad och knuten till arbetslivet förhållanden och förutsättningar. Längden på 
utbildningen, det vill säga heltidsstudier under ett år, gör även att det blir rimligt för yrkesväxlande 
vuxna att kunna genomgå utbildningen utan ett alltför långt avbrott i arbetslivet. 

Omfattning poäng *
K4

Studietakt
Heltid

K5

*

Nej

Motivering
Det kommer att finnas inslag av det engelska språket i utbildningen, genom exempelvis artiklar och 
litteratur då de studerande behöver vara familjära med facktermer på engelska samt kunna samverka 
med- och agera inom besöksnäringen. 

Undervisning på engelska *
K9
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Examensbeteckning
Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen

K17

*

Innehåll och upplägg

Utbildningar som leder till en examen inom yrkeshögskolan ska uppfylla kraven i 2kap 13-14 §§ i 
förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) vad gäller kunskaper, färdigheter och kompetenser. 

Examen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i
De studerande ska ha specialiserade ämneskunskaper, såväl teoretiska som erfarenhetsbaserade, 
om och i områdena som präglar småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på 
hållbarhet. Det inkluderar:
- Odling: frågeställningar kring de tre hållbarhetsdimensionerna kopplade till intensiv odling på liten 
yta. Metoder som konventionellt, ekologiskt och regenerativt, moderna varianter som vertikal odling 
och cirkulära system som akvaponi. Optimerad gödsling såsom gröngödsling och bevattning. 
Marklära, växtskydd, botanik, växtföljd, odlingsplanering grönsaker, frukt, bär spannmål/vall och 
fröodling. 

Mål och krav för examen
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen eftersom den motsvarar samtliga krav som finns i 2 
kapitlet 13§  i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) samt omfattar 200 poäng. Det innebär att 
samtliga studerande som uppnår lägst betyget godkänd på alla kurser erhåller Yrkeshögskoleexamen. 
Genom att lägst betyget godkänt uppnåtts har de studerande efter genomgången utbildning 
specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kärnområden för att kunna planera, 
driva och vidareutveckla en småskalig men affärsmässig och resurseffektiv livsmedelsproduktion med 
fokus på hållbarhet. Utbildningen ger de studerande kompetens att lösa de sammansatta problem 
som emellanåt uppstår inom affärsverksamhet och förmågan att fullfölja planerade utvecklingsprojekt 
framgångsrikt. De studerande har även rustats med kunskaper om effektiva arbetsprocesser, 
dimensionerna för långsiktig hållbarhet och kvalitetskriterier gällande småskalig livsmedelsproduktion 
som leder till vidare lärande och professionell utveckling, samt övergripande kunskaper om över 
områden som gränsar till det egna arbetsområdet, såsom besöksnäring och entreprenörskap, vilka är 
viktiga för att bredda kärnverksamheten och lönsamheten i densamma. Även förmågan att kunna 
kommunicera mervärden i en småskalig livsmedelsproduktion på ett främmande språk är en viktig 
kompetens som utbildningen ger de studerande, inte minst när det gäller samverkan med 
besöksnäringen. De studerande har som examensarbete genomfört ett självständigt arbete i form av 
skapandet av en komplett affärsplan för en affärsdrivande verksamhet inom småskalig 
livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. 

Yrkeshögskoleexamen Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet
Examensbenämning

Urvalsgrunder

Särskilt prov

*
K15

Tillträde

Planerar utbildningen att erbjuda behörighetsgivande förutbildning
Nej

K45

Behörighet
Kräver endast grundläggande behörighet

K14

*
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Efter avslutad utbildning har den studerande färdigheter i att planera, utföra samt identifiera 
maskinella, biologiska, ekonomiska och personella resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter inom samtliga områden som omfattas av utbildningsplanen: 
o Bedriva småskalig livsmedelsproduktion på ett hållbart, affärsmässigt och lagenligt sätt med fokus 
på hållbara metoder inom odling, djurhållning och förädling.
o Ta till sig ny kunskap, teknik och innovation samt omsätta detta i såväl praktiskt arbete som i 
        utvecklingen av yrkesrollens kunnande, produkter och tjänster.
o Förmåga att identifiera mervärden (unique selling points) i den egna verksamhetens utbud för att 
befästa
        och utveckla ett starkt varumärke.
o Färdighet i marknadsföring och relevant kommunikation med målgruppen, framförallt genom digitala 

        medier och story telling för att bygga det egna varumärket och skapa lojalitet.
o Arbeta i och medverka till utvecklingen av nätverk inom livsmedelsproduktion, besöksnäring, 
försäljning och distribution med syfte att öka lönsamheten i verksamheten för vidare utveckling av  
densamma.
o Kunna leda sig själv och andra genom självkännedom och kunskap om grupprocesser samt 
coachande ledarskap.

Färdigheter i att lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde:
o Kunna väga samman produktionsmål, kvalitetsmål, marknad, miljömål och ekonomiska mål och 
därefter fatta självständiga beslut för en hållbar utveckling av verksamheten, exempelvis enligt LEAN-
metoden. 
o Använda digitala verktyg och system för att beräkna, kontrollera och lösa uppkomna sammansatta 
problem inom yrkesområdets olika delar. 
o Genom innovativt tänkande finna nya distributions- och försäljningskanaler.
o Bemöta kunder, myndigheter och leverantörer på att konstruktivt sätt i sitt yrkesutövande. 
o Kunna coacha medarbetare och lösa personalkonflikter.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

- Djurhållning: kunskap om olika djurslag och dess behov, odling eget foder, djurhälsa, stallar, 
djurskyddsregler samt slakt.

- Förädling: av vegetabilier, animalier och mjölk. Kunskaper om livsmedelshygien och regelverk 
anpassat till småskalig livsmedelsproduktion.

- Ekonomi och marknad: Affärsmodeller och affärsplan för lönsamma småskaliga verksamheter, 
företagsekonomi och finansieringsalternativ, marknad- och nätverkskännedom, marknadsföring, 
försäljningskanaler, försäljningsteknik, distribution och prissättning samt service och bemötande. 

- Ledarskap – kunna leda verksamhet och personal utifrån arbetsrättsliga förutsättningar och 
bestämmelser.
 
Kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet:
- Maskinlära för livsmedelsproduktion inklusive grundläggande reparationer. 
- Besöksnäringens marknad, trender och struktur. 
- Entreprenörskap – metoder och processer för att omsätta idéer till affärsmässig verksamhet, planera 
och fullfölja projekt, vikten av att utveckla sin nisch.
- Livsmedelsproduktion i världen – påverkan på trender, globala mål och strategier.
- Logistik  och distribution
- Nationella, europeiska och globala mål gällande livsmedelsförsörjning och   
        miljö.

De studerande har kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom följande arbets- eller 
studieområde genom att de har:
- kunskap om gällande regelverk och kvalitetskriterier för livsmedelshantering, certifiering, 
vattenkvalitet, småskaligt slakteri. 
-      kunskap att ta fram en livsmedelssäkerhetsplan med HACCP och egenkontroll. 
-      uppfyllt kraven för behörighetsutbildning gällande sprutcertifikat.
- kunskaper om ekonomilagstiftning, marknadsföringslagen samt konsumentköplagen och köplagen.
-      kunskap för att kunna leda verksamhet och personal enligt LEAN processutveckling.
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Kursnamn Kurstyp Poäng

Besöksnäringens struktur, aktörer och efterfrågan Standard 3

Djurhållning inklusive studiebesök Standard 20

Ekonomi, entreprenörskap och hållbar utveckling Standard 20

Examensarbete - skapa en komplett affärsplan för småskalig 
affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet

Examensarbete 20

Förädling och produktutveckling Standard 10

LEAN processutveckling Standard 3

Livmedelsproduktion i världen Standard 1

Lärande i arbete (LIA) LIA 20

Obligatoriska kurser

K16

Kursöversikt *

Kompetenser att självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare 
lärande och professionell utveckling: 
o Tillvarata den kunskap, känsla och skicklighet som byggts upp under utbildningens gång genom 
teori, praktiskt utövande och erfarenhet från LIA-företag.
o Självständigt och i samverkan kunna använda de förvärvade specialiserade kunskaperna och 
färdigheterna i egen verksamhet eller som anställd.
o Självständigt kunna driva, utveckla och lösa sammansatta problem i en affärsdrivande småskalig l 
livsmedelsproduktion.
o Kompetens att skapa och utveckla ett eget varumärke som bygger starka relationer till 
målgrupperna
o Kompetens att kunna samverka med dagligvaruhandel samt restaurang och storhushåll i enlighet 
med den struktur som råder i respektive bransch. Bedöma och formulera samverkansvillkor som 
bidrar till såväl hållbarhet som lönsamhet för alla parter.
o Söka, analysera och värdera ny kunskap och forskning inom yrkesområdet för att vidareutveckla det 
egna lärandet, verksamheten och varumärket.
o Ha en helhetssyn över den småskaliga livsmedelsproduktionens samband, beroenden och kritiska 
framgångsfaktorer för att den ska kunna bidra till samhället och individens positiva utveckling genom 
samverkan mellan de tre hållbarnhetsdimensionerna. 
o Analysera trender på marknaden för att motsvara och förekomma kunders efterfrågan. 
o Arbeta i- och medverka till utvecklingen av nätverk inom småskalig livsmedelsproduktion och 
försäljning.
o Kunna tillämpa ekonomistyrning i verksamheten.
o Kunna upprätta och följa en affärsplan och affärsstrategi för lönsam och hållbar verksamhet inom  
småskalig livsmedelsproduktion.
o Kunna tillämpa arbetsmiljö- och säkerhetsbestämmelser.

Kompetenser att övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt:
o Bedriva verksamheten i enlighet med lagar och förordningar gällande livsmedel, odling, djurhållning 
och ekonomi inkluderande system för egenkontroll.
o Kunna planera, leda och fullfölja utveckling av nya produkter och tjänster, även i samverkan med 
kunder 
        och uppdragsgivare såsom exempelvis dagligvaruhandeln.
o Löpande organisera och ansvara för verksamhetens administration och ekonomi, planera och följa 
upp verksamhetens resursnyttjande.
o Effektivt kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplade till verksamheten och 
yrkesrollen. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

Färdigheter i att kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst 
ett främmande språk:
o De studerande har förmågan att kommunicera med relevanta yrkestermer och kommunicera 
mervärden från den småskaliga livsmedelsproduktionen på engelska eller annat främmande språk för 
att kunna samverka med besöksnäringen. 
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Kursnamn: Besöksnäringens struktur, aktörer och efterfrågan

Poäng: 3

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Kursen om besöksnäringen ger de studerande en överblick 
över besöksnäringens struktur, trender, parter och efterfrågan. 
Insikt ges om reseanledningar, vad som efterfrågas av olika 
målgrupper och hur samverkan med övriga aktörer inom 
besöksnäringen kan se ut. Kunskap om 
marknadsföringssatsningar som samordnas lokalt, regionalt 
och nationellt ges och information om vad som krävs för att 
medverka. Övergripande kunskap om nationella satsningar 
kopplingar till besöksnäringen samt marknadsanalyser för olika 
marknader via exempelvis Visit Sweden. Kursen har inslag av 
engelska termer som är nödvändiga för de studerande att 
kunna för att de ska kunna presentera sitt erbjudande till en 
internationell målgrupp på ett professionellt sätt.

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Djurhållning inklusive studiebesök
Poäng: 20

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Småskalig djurhållning av mjölkkor, nöt, får/lamm och dess 
olika typer, gris, fågel (värphöns, kyckling, ankor, kalkon), kanin 
och honungsbin. Pollinering och skördeökning med 
honungsbin, vilket även kan ge biinkomst.
Kursen ger kunskaper om djurens behov, naturliga beteende, 
regelverk kring djurhållning och stallar/bikupor samt kunskap 
om djurproduktion inklusive avelsmål och val av startdjur samt 
livdjur. Teoretisk undervisning varvas med studiebesök på 
föredömliga djurgårdar. Kunskap om lantraser - skillnader i för 
och nackdelar jämfört med modernare raser. 
Förädlingsmöjligheter kopplat till olika djurslag. Möjligheter 
med och regelverk för gårdsslakteri/mobilt slakteri samt hur 
man får ekonomi  i småskalig animalieproduktion. Kunskaper 
kring betesmarker, parasiter och sjukdomar och förebyggande 
behandling av dessa för de olika djurslagen. Kunskaper om 
lantrasers och betande djurs betydelse för ett rikt 
odlingslandskap och biologisk mångfald. 

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Ekonomi, entreprenörskap och hållbar utveckling
Poäng: 20

Kurstyp: Standard

Kurser i bokstavsordning

Summa: 200

Maskinlära Standard 5

Odling Standard 79

Regelverk kopplade till affärsmässig småskalig 
livsmedelsproduktion

Standard 2

Sprutcertifikat - behörighetsutbildning Standard 2

Varumärke, marknad och försäljning Standard 15
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Valbar: Nej

Beskrivning: Ekonomi inklusive kalkyl, budget och resultat. 
Företagsekonomiska begrepp och metoder.
Ekonomiska samband och beräkningsmodeller för att kunna 
analysera företagets lönsamhet, styra via ekonomi och vidta 
relevanta åtgärder. 
Undervisning inom vilka relevanta affärs- och 
finansieringsmodeller, för- och nackdelar med traditionella och 
nytänkande modeller såsom exempelvis crowd funding och 
andelsfinansiering. Kunskap om vilka medel är man berättigad 
eller har möjlighet att söka inom Landsbygdsprogrammet och 
hos Regioner/kommuner. Kännedom om EU-stöden samt vilka 
krav och åtaganden de ställer på verksamheten.
Undervisning inom de tre dimensionerna för hållbar utveckling. 
Olika teorier och modeller samt hur dessa samverkar och 
påverkar verksamhetsutveckling inom småskalig 
livsmedelsproduktion och samhället i stort.
Skapande av affärsplan för småskalig livsmedelsproduktion 
och dess utveckling, inklusive formulering av affärsidé, analys 
av målgrupp och marknad samt kännedom om 
produktutvecklingsprocessen. 
Undervisning inom vilka lagar och bestämmelser som reglerar 
företagande.
Inom kursen för entreprenörskap ges exempel och inspiration 
kring hur företag inom livsmedelsbranschen utvecklats. 
Perspektiv ges på olika drivkrafter och framgångsfaktorer, men 
även på fallgropar och behovet av struktur och planering. 
Kursen skapar ett entreprenörstänkande som även inkluderar 
planering, utvärdering och omvärldsanalys för att de 
studerande ska kunna omvandla innovativa idéer till 
genomförbara, hållbara och efterfrågade produkter och 
tjänster. Framgångsrika entreprenörer från olika branscher 
bjuds in att gästföreläsa.

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Examensarbete - skapa en komplett affärsplan för småskalig 
affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet

Poäng: 20

Kurstyp: Examensarbete

Valbar: Nej

Beskrivning: Examensarbetet består av att de studerande ska utforma en 
affärsplan för en affärsdrivande verksamhet inom småskalig 
affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. 
De studerande implementerar här vad de lärt sig under 
utbildningens gång, och perioden för examensarbetet 
kompletteras med korta inspirationsföreläsningar från 
näringslivet på temat affärsutveckling och entreprenörskap. 
Inom ramen för examensarbetet ingår att marknadsföra och 
sälja minst en förädlad produkt under eget varumärke. Aktuellt 
produkt har den studerande tagit fram under kursen 
"Förädling".

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Förädling och produktutveckling
Poäng: 10

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Den studerande ges kunskaper om hur förädling av gårdens 
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primärprodukter ger en värdeökning som ökar den ekonomiska 
bärigheten i företaget samt hur förädling också möjliggör 
tillvaratagande av svinn orsakat av bortsorterade bär och 
grönsaker samt skapar sysselsättning även under 
vinterhalvåret.  Inspiration- laboration-innovation till färdig 
produkt med teori och praktik varvat om vartannat. Kunskaper 
om HACCAP för animalier, frukt, bär, grönsaker och mjölk. Den 
studerande ska under kursen ges breda kunskaper i utrustning 
som krävs för respektive råvara i de olika 
förädlingsprocesserna, förpackningar och framtagande av 
varumärke för sina produkter. Stora delar av denna kurs sker i 
samarbete med Eldrimner.  På kursen ska den studerande ta 
fram en produkt från tre olika råvaror som en del av sitt 
examensarbete.  

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: LEAN processutveckling

Poäng: 3

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Kursen LEAN ger en introduktion till LEAN-metoden, vilken 
innebär att arbeta med utvecklings- och förbättringsprocesser 
även i ett långsiktigt perspektiv där hela personalgruppen 
involveras i förutsättningarna och utvecklingen. Fokus ligger på 
att skapa värde, förbättra och ta bort onödigt arbete, s.k. 
slöserier och berör därmed även området arbetsledning och 
arbetsmiljö. Genom kursen får de studerande även perspektiv 
på verksamheter som arbetar med andra metoder och får 
därmed möjlighet att reflektera över nytta och nackdelar med 
olika metoder. 

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Livmedelsproduktion i världen

Poäng: 1

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: En orientering i nationella och globala mål, trender, utmaningar 
och utveckling av småskalig och storskalig 
livsmedelsproduktion i världen samt livsmedelsproduktion i 
kristid.

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Lärande i arbete (LIA)
Poäng: 20

Kurstyp: LIA

Valbar: Nej

Beskrivning: Lärande i arbete där de studerande vidareutvecklar sina 
kunskaper, färdigheter och kompetenser genom lärande på en 
arbetsplats under ledning av en handledare. Utbildningen 
under LIA följer en kursplan med utsatta mål. De studerande 
har möjlighet att i viss mån välja inriktning på sin LIA utifrån 
intresse, genom att LIA-platser ska finnas hos varierande typer 
av verksamheter knutna till utbildningen. Genom LIA-perioden 
får de studerande kunskap om hur småskaliga producenter 
eller experter inom ett givet område som är relevant för 
utbildningen arbetar. De studerande deltar aktivt i LIA-
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företagets verksamhet och får här möjlighet att implementera 
och vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och 
kompetenser från utbildningen.

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Maskinlära
Poäng: 5

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Maskiner och handredskap från sådd till skörd och lagring 
anpassade för småskalig och intensiv odling av frukt, bär, 
grönsaker och foder/spannmålsproduktion. Praktisk 
undervisning ger färdigheter i både hantering av redskap och 
maskiner samt grundläggande kunskaper i underhåll och 
enklare reparationer samt nödvändigheten att anpassa 
odlingen efter maskin- och redskapspark. Analys av 
tidsbesparing vid användande av väl anpassade 
maskiner/handredskap. Studiebesök hos olika gårdar för att få 
kunskap om olika lösningar och tankesätt kring 
maskin/redskapspark samt kunskap om olika leverantörer.  

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Odling

Poäng: 79

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Kursen varvar teoretisk och praktisk undervisning där 
teoretiska ämnen tillämpas i praktiken. Ämnena vävs in i en 
odlingsplaneringsuppgift som resulterar i en användbar 
odlingsplanering för en specifik plats både på friland och i 
växthus. Botaniken har fokus på växtfamiljer, artkunskap inom 
odlingskulturerna inklusive foder, artkunskap, ört- och rotogräs 
samt växter som främjar nyttodjur i odlingen. Trendanalyser 
och vad marknaden efterfrågar vävs in och undervisningen 
baseras på forskningsresultat blandat med erfarenheter hos 
olika producenter. Kunskap om kulturhistoriska växter inom 
frukt, bär, grönsaker och spannmål och betydelsen av dessa 
för att främja biologisk mångfald och ett rikt odlingslandskap. 
Kulturväxternas betydelse i kristider. Hushållande och 
insamling av vatten. I marklära och växtnäring lär sig de 
studerande praktiskt och teoretiskt om jordarter, hur dessa 
lämpligast bearbetas och gödslas samt vilka grödor som 
lämpar sig bäst på respektive jordart. Kunskaper om viktiga 
näringsämnen, bristsymptom samt hur man beräknar mängden 
av olika gödselmedel/gröngödslingsgrödor för att optimera 
växternas tillväxt och minimerar näringsläckage.  Hur man 
utarbetar en växtföljd för att nyttja näringen i jorden på bästa 
sätt och undvika förökning av skadliga organismer. Kunskap 
om permakultur och plöjningsfritt jordbruk. Inom växtskydd är 
fokus på de vanligaste skadegörarna och dess symptom inom 
de olika kulturerna samt hur man förebygger/ bekämpar 
angreppen. Skörd, efterskördbehandling och lagring fram till 
försäljning; vilka krav har grödorna på nedkylning, luftfuktighet, 
lagringstemperatur och vilka olika typer av lagringsmöjligheter 
finns. Kunskap om olika odlingsmetoder såsom ekologiskt 
respektive konventionellt och regelverk kopplat till dessa. 
Undervisning inom moderna odlingssystem såsom 
vertikalodling och akvaponi. Studiebesök på föredömliga 
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gårdar kommer att komplettera undervisningen på plats och ge 
den studerande en varierad bild av fungerande småbruk. 

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Regelverk kopplade till affärsmässig småskalig 
livsmedelsproduktion

Poäng: 2

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av gällande 
lagstiftning rörande produktion, förädling och försäljning av 
livsmedel och ger en sammantagen kunskap kring olika 
produktionsgrenar  samt de regelverk och certifieringar som 
kan kopplas till dessa. Kunskap om de nödvändiga 
myndighetskontakter som krävs vid primärproduktion, samt de 
branschriktlinjer som är kopplade till olika produktioner av 
säkra livsmedel och direktförsäljning till kund. 

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Sprutcertifikat - behörighetsutbildning
Poäng: 2

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Grundutbildningen ger den studerande behörighet att hantera 
och använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L inom 
ekologisk och konventionell odling på friland. Efteravslutad och 
godkänd utbildning kan deltagaren ansöka om tillstånd att 
använda växtskyddsmedel hos den myndighet som höll kursen 
och då erhålla ett sprutcertifikat som gäller i fem år och 
därefter genom  vidareutbildning kan förnyas vart femte år. De 
studerande får inom denna kurs även kunskap om befintliga 
alternativ till växtskyddsmedel, såsom användandet av 
nyttodjur.

............................................. ..........................................................................................

Kursnamn: Varumärke, marknad och försäljning

Poäng: 15

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

Beskrivning: Marknad, marknadsföring och försäljningens principer - 
modeller, tekniker, distribution, struktur och trender inklusive 
prissättning och analys. Fokus på marknadsföring och 
kommunikation via digitala kanaler, skapande av relevant 
budskap och lojalitetsbyggande genom story telling. Vikten av 
att skapa relationer med kunden och tillvägagångssätt för att 
uppnå detta. 
Gårdens förutsättningar - att med utgångspunkt från den 
enskilda gården kunna välja produktionsform och 
produktionsinriktning samt identifiera mervärden (unique 
selling points) i den egna verksamheten, samt etablera och 
utveckla det egna varumärket genom principerna för en 
varumärkesplattform. Hur prissättning påverkar produktens 
faktiska och upplevda värde, principer för priskänslighet hos 
olika målgrupper. 
Kunskap om vad som krävs för att samarbeta med 
dagligvaruhandel, restaurang och storhushåll samt hur 
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Utbildningens upplägg
I undervisningen kommer varierande undervisningsmetoder att användas, även distansstudier kan 
tillämpas på teoretiska delar. Av erfarenhet från såväl gymnasie- som vuxenutbildning vet vi att de 
studerandes inlärning underlättas om föreläsningar varvas med praktiska övningar, gruppuppgifter, 
projekt och enskilda arbeten. Utbildningen bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler, med 
digitala- och specialpedagogiska verktyg som exempelvis talsyntes, skrivhjälp och inläsningstjänst. 
För den praktiska undervisningen har vi moderna och ergonomiska maskiner för såväl odling som 
djurhållning och förädling. För administration av teoretiska läromedel och uppgifter samt 
kommunikation med de studerande rörande exempelvis scheman, material för självstudier och 
distansundervisning har vi Google Suits funktioner väl inarbetade i verksamheten. 
Aktuell pedagogisk metod anpassas efter kursmålen. I utbildningen är målen av olika karaktär, allt 
ifrån teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Genomgång av utbildningsmål, pedagogik och 
arbetssätt är viktiga moment i varje kursstart. Kurserna inleds med en gemensam diskussion om mål 
och metoder, vilket följs upp under kursens gång. De skolförlagda delarna kommer att kompletteras 
med LIA och teoretiska distansuppgifter som med fördel kan utföras hemifrån. I anslutning till LIA-
perioden kommer de studerande att få uppgifter som löses på och tillsammans med handledare på 
företaget. LIA- uppgifterna utformas av lärare så att de stöder utbildningsmålen i de olika kurserna. 
Detta kommer att sätta in både teoretiska och praktiska moment i sitt sammanhang och knyta dem 
samman med den praktiska yrkesverksamheten.
Omfattningen på studieveckor motsvarar 40 timmar per vecka. I slutet av utbildningen kommer kurser 
av projektarbetskaraktär att öka, då upplägget bygger på att en ökad grad av egen drivkraft och 
motivation som skall arbetas fram under studietiden. Kontinuerlig kunskapskontroll kommer att ske i 
anslutning till varje kurs. Varierande former av kunskapskontroll kommer att eftersträvas för att få en 
allsidig bild av de studerandes kunskaper. Förutom skriftliga prov kommer kunskapskontroller att ske 
genom inlämningsuppgifter, presentationer i seminarieform, muntliga redovisningar och utförande av 
praktiska färdigheter för att alla studenter ska komma till sin rätt.
Ledningsgruppen fattar beslut om de kursplaner och betygskriterier som skall gälla. Vid varje kursstart 
ansvarar kursansvarig för genomgång av kursmål och betygskriterier. Betygskriterier och betygskrav 
går ansvarig lärare igenom med studenterna inför varje kurs så att studenterna får klarhet i vilka krav 
som ställs. Kursansvarig lärare har ansvar för betygssättning, underlag dokumenteras. Även för LIA-
perioden finns kursansvarig lärare, betyg sätts i samråd med handledare på respektive företag. 
Betygskriterier utformas i samråd med arbetslivet genom ledningsgruppen för att betygens relevans 
skall motsvara förväntningar i arbetslivet.  

K20

*

Yrkesroller
1 Anställd inom livsmedelsproduktion

2 Egenföretagare inom livsmedelsproduktion 
3 Företagare inom besöksnäringen

K18

*

strukturen ser ut för respektive bransch. 
Bemötande och service – professionellt bemötande av kunder, 
kommunikation med olika typer av kunder, hanterande av 
klagomål och reklamationer samt kulturella skillnader i 
kommunikationsmönster. 
I kursen ingår att arbeta fram ett varumärke för sitt småbruk 
samt för sina förädlade produkter vilka båda ingår i 
examensarbetet.
Studenterna ges kunskap i att kommunicera väsentligheterna i 
sin verksamhet och dess erbjudande på ett främmande språk 
inom denna kurs, dels då delar av litteratur och 
informationsmaterial ges på ett främmande språk. Under 
kursen kommer externa föreläsare som är experter på olika 
delar av ämnet att bjudas in för att föreläsa för de studerande. 
Även gästföreläsare från branschen, som lyckats särskilt väl 
inom området kommer att bjudas in för 
inspirationsföreläsningar. 

............................................. ..........................................................................................
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Arbetsmarknadens efterfrågan

Arbetslivets kompetenskrav
1 Kompetens inom företagsekonomi, ekonomistyrning och affärsutveckling
2 Kompetens inom förädling av kvalitativa livsmedel och tjänster kopplade till dem

3 Kompetens inom hållbar odling och djurhållning samt regelverk kopplade till denna verksamhet
4 Kompetens inom marknadsföring, försäljning och kommunikation
5 Kompetens inom praktisk tillämpning av regelverk för livsmedelsproduktion och 

K24

Antal lärar- eller handledarledda timmar
820

*
K22

Genom att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i utbildningen säkerställer vi som utbildningsanordnare 
att utbildningen fungerar enligt utbildningsplanen och att utbildningens syfte uppnås. Det systematiska 
kvalitetsarbetet säkerställer även att utbildningen uppfyller de lagar och regler som reglerar 
utbildningens genomförande, samt motsvarar arbetslivets förväntningar. 

Modell för systematiskt kvalitetsarbete.
Utbildningsanordnaren Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har ett övergripande 
ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningsledaren ansvarar för att kvalitetsarbetet vid 
utbildningen genomförs, ledningsgruppen för utbildningen ansvarar för att arbetet planeras, 
utvärderas och förbättras.  Det systematiska kvalitetsarbetet följer ett årshjul med aktiviteter som 
planeras in under följande delrubriker:

1. Planering
Ledningsgruppen har god kunskap om arbetslivets kompetensbehov och säkerställer i planeringen av 
utbildningens innehåll och upplägg stark koppling till arbetslivet i utbildningens alla delar. 
Utbildningens organisation, resurser och pedagogik inkluderas i kvalitetsarbetets planeringsfas, där 
de studerandes förutsättningar att nå utbildningens mål och syfte är utgångspunkten. 
Kvalitetsparametrar och mål sätts, och uppföljning av dessa planeras in.

2. Genomförande
En utbildningsledare ansvarar för utbildningens praktiska genomförande. Utbildningsledaren har 
ledningsgruppen till sin hjälp och stöttning i frågor om utbildningens kvalitet, riktning och syfte. 
Vid samtliga ledningsgruppsmöten finns en stående punkt på dagordningen som täcker in aktuella 
frågor som rör det systematiskt kvalitetsarbetet. Såväl arbetslivsrepresentanter som 
studeranderepresentanter får ordet på vart ledningsgruppsmöte, där åsikter och synpunkter på 
utbildningens genomförande förs fram, diskuteras och dokumenteras.

3. Utvärdering
Ledningsgruppen arbetar effektivt och tar ansvar för utbildningens utveckling genom att årligen ta 
fram prioriterade underlag för utvärdering, vilka inkluderar:
- Studieresultat, närvarostatistik
- Enkät bland LIA-företag, inklusive förbättringsförslag
- Studerandeenkät och dialog med de studerande, inklusive förbättringsförslag
- Kursutvärderingar
- Utvärderingar i arbetslag 

4. Förbättring 
Ledningsgruppen analyserar resultaten av utvärderingen och beslutar baserat på dessa om 
förändringar och förbättringar av utbildningens planering och genomförande med syfte att höja 
utbildningens kvalitet och relevans för arbetslivet. 

Kvalitetssäkring av utbildningen
K23

*
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Motivering
Vikten av att mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion bevaras och utvecklas har bekräftats 
av att regeringen uppdragit åt Länsstyrelsen i Jämtlands län att driva ett nationellt centrum för 
mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion och förädling för att uppnå livsmedelsstrategins 
övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Småskaligt 
och hantverksmässigt producerade livsmedel stiger i efterfrågan hos konsumenter, restauranger, 
besöksnäring och offentliga aktörer. Det är en global trend som växer sig allt starkare.  Individens 
intresse för hur livsmedelsproduktionen påverkar den egna hälsan, planetens mående och tillgång till 
livsmedel i kristid blir allt större, vilket driver på efterfrågan av både yrkesrollens kunnande och 
produkter, samt bidrar till att folkhälso- och miljömål kan nås. Yrkesrollen bidrar i förlängningen till att 
skapa hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. 

Smalt yrkesområde
Ja

A) Betydelsen för individen:
Allt fler konsumenter efterfrågar närodlade, ekologiska och kvalitativa livsmedel där kunskap finns om 
ursprung, miljöpåverkan och hållbarhet. Den nationella livsmedelsstrategin (Proposition 2016/17:104) 
ska leda till såväl ökad andel närproducerat, ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt 
bättre möjligheter för konsumenterna att göra medvetna val. Bevarandet och utvecklandet av 
yrkesrollen och yrkeskunnandet bidrar tydligt till individers efterfrågan och behov, samt att nämna mål 
i livsmedelsstrategin uppfylls. I Livsmedelsföretagens rapport ”Startuprapporten – Matentreprenörerna 
som formar framtidens livsmedelsindustri” från 2017 visar en undersökning bland matentreprenörer 
att hälften av de svarande varken har yrkeserfarenhet eller utbildning inom livsmedelsindustrin. 
Yrkesrollen och branschen inom småskalig livsmedelsproduktion är således i mångt och mycket en av 
få yrkesroller för vuxna yrkesväxlare. Samma rapport slår fast att det är det passionerade intresset för 
produkten som är den största och starkaste drivkraften för att få yrkesrollen och kunnandet att 
vidareutvecklas och verksamheten att bli framgångsrik, samtidigt som det för individen skapar 
förutsättningar för god hälsa och en långsiktigt hållbar livssituation.  
De befintliga småskaliga livsmedelsproducenterna har svårt att rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens, och ovan nämnda rapport från Livsmedelsföretagen konstaterar att det behöver skapas 
fler vägar in till en anställning inom livsmedelssektorn så att människor i alla skeenden i livet har 
möjlighet att skaffa sig den kompetens som behövs för att byta till en karriär inom 
livsmedelsproduktion. Vår utbildning möter väl upp mot detta behov från såväl samhället som 
individen. 

B) Betydelsen för samhället: 
I rapporten "Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen – En explorativ studie med fokus 
på Skåne, Västra Götaland och Östergötland" konstateras att urbaniseringen gör att konsumenters 
band till livsmedelsproduktionen tunnas ut, vilket får konsekvenser för förståelsen av 
livsmedelsproduktionens principer och komplexitet. Denna uttunning kan i förlängningen leda till att 
svensk livsmedelsproduktion och yrkeskunnandet utarmas på grund av vikande efterfrågan på grund 
av okunskap. För att motverka just detta, har regeringen fattat beslut om att uppdra Länsstyrelsen i 
Jämtland att skapa ett nationellt centrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling 
(Regeringsbeslut 2021-01-21, N2021/00170), en verksamhet som vår utbildning avser samverka 
med. 
Vår utbildning knyter direkt an till den nationella långsiktiga livsmedelsstrategins – (Proposition 
2016/17:104) olika mål och visioner, vilken Regeringen beslutat om. Nämnda strategi ska bidra till att 
potentialen för hela den svenska livsmedelskedjan nyttjas fullt ut, att relevanta miljömål nås samt att 
hållbar utveckling i hela landet sker genom bland annat sysselsättning och ett diversifierat näringsliv. 
Livsmedelsstrategin ska också leda till såväl ökad andel närproducerat, ekologisk produktion och 
konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenter att göra medvetna val. 

Det kvalificerade yrkeskunnandet inom småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion skapar 
förutsättningar för fler och växande företag som kan bidra till ökad hållbarhet och försörjningsgrad i 
livsmedelskedjan, svara mot konsumenternas efterfrågan och samtidigt bidra till att miljömål nås och 
ökad sysselsättning i hela landet. 

Nationellt perspektiv

K52

livsmedelssäkerhet

Sida 13 (35)

Insänd: 2021-06-21
Diarienummer: MYH 2021/3807

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning



Kalmar län är ett lantbrukslän och har lite mer än 2% av Sveriges befolkning men svarar för en 
fjärdedel av Sveriges produktion av kyckling och mer än en tiondel av mjölken, äggen och nötköttet. 
Länet är dessutom landets fjärde största besöksmål sommartid. Kedjan från jord till bord omfattar mer 
än 3000 företag och sysselsätter över 9000 personer. Kalmar läns livsmedelsstrategi har som vision 
att länet ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Länet ska stolt kombinera 
naturförutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar 
utveckling och marknad. (Ur Växande värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025). Man har 
även som målsättning att utveckla och stärka den tradition av samverkan och nätverk som finns 
mellan de många små och medelstora företag som verkar inom livsmedelsbranschen i länet. Just 
samverkan mellan aktörer och starka nätverk är viktiga parametrar inom småskalig 
livsmedelsproduktion, för att företagen ska kunna växa, förbättra kvalitet och öka produkternas 
tillgänglighet. En majoritet av de nya livsmedelsföretagen i Sverige finns utanför storstäderna. 
Samarbeten mellan restauranger, boenden och producenter regionalt blir allt vanligare där tjänster 
från samtliga parter paketeras och säljs inom besöksnäringen. I Kalmar län finns långt gångna planer 
på att utveckla ett koncept som kallas ”Matens hus” med syfte att öka intresset och marknaden för 
mat från Kalmar län samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion. Det övergripande målet 
är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, 
ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. Mot denna bakgrund av 
förutsättningar, mål och visioner kring den regionala livsmedelsbranschen anser vi att vår utbildning är 
optimalt placerad i Kalmar län. 

Att verka inom det smala yrkesområdet:
I den nationella livsmedelsstrategin rekommenderar regeringen att ”Små och medelstora leverantörer 
bör ges bättre möjligheter att delta som an¬budsgivare vid offentlig upp-handling av livsmedel och 
mål¬tidstjänster. Målsättningen är att mer ska upphandlas eko-logiskt och att miljöanpassad 
upphandling med ett livscykel¬kostnadsperspektiv bör öka.” Denna styrning mot att motsvara 
samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö, samt marknadens efterfrågan av de 
livsmedel som avses produceras inom det yrkesområde utbildningen riktar sig mot ökar individernas 
möjlighet att verka affärsmässigt inom yrkesområdet. 

Efterfrågan för småskaligt producerade produkter ökar, framför allt om dessa dessutom är 
lokalproducerade, ekologiska och hantverksmässigt gjorda. En ny marknad har skapats där 
värderingsorienterade koncept och starka relationer blir allt viktigare. Större producenter har inte 
möjlighet att mäta sig med det personliga och autentiska som mindre producenter kan erbjuda. Det 
blir dessutom allt vanligare att de större livsmedels-producenterna anonymiseras i dagligvaruhandeln, 
när de exempelvis ersätts av handelns egna märkesvaror (Framtidens småskaliga 
livsmedelsproduktion, Livsmedelsakademin 2015). Målgruppen för yrkesområdet har ett stort intresse 
och engagemang i de produkter och tjänster företagen erbjuder, och vill ta del av hela upplevelsen 
kring erbjudandet. Detta innebär att företagen förutom att sälja produkten livsmedel även kan sälja 
upplevelsen runt den – såsom gårds/fabriksbesök, fördjupad kunskap om råvaror genom utbildningar 
och kurser, deltagande i produktionen och dylikt. Affärsverksamhet inom småskalig 

Regionalt perspektiv

Myhs områdesanalys för livsmedelsproduktion från 2020 slår fast att det är svårt för såväl odlings- 
som köttproducerande företag att hitta rätt kompetens, vilket är ett hinder för utveckling och tillväxt 
inom livsmedelsbranschen. Vidare konstaterar man i analysen att livsmedelsindustrin förlorat i 
konkurrenskraft och att den negativa utvecklingen förklaras av en svag utveckling på grund av 
otillräcklig prioritering av kunskap och innovation. Utveckling av yrkeskunnandet inom småskalig 
affärsmässig livsmedelsproduktion svarar mot detta behov.

I många småskaliga livsmedelsproducenters affärsidéer och visioner är hållbarhet, och framförallt 
miljömässig hållbarhet, en väldigt viktig aspekt (Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion, 
Livsmedelsakademin 2015). Viktigt för samhället i stort är även kopplingen mellan småskalig 
livsmedelsproduktion och den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel. Livsmedelsstrategin slår 
fast att ur ett beredskapsperspektiv är en stark inhemsk produktion, inte minst geografiskt fördelad 
över landet, en styrka. Självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige har sjunkit från 75% på 1990-
talet till att idag vara 50% (lrf.se). Med högre självförsörjningsgrad blir landet mer robust för att kunna 
hantera olika typer av kriser eller handelshinder. I fredstid handlar robusthet om att ge utrymme för 
mer hållbar produktion, större möjligheter till konsumtion och export av bra livsmedel med lägre 
klimatpåverkan och fler och stabila arbetstillfällen.
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Arbetslivsanknytning

Översikt arbetslivets medverkan
K25

Cirkulära ekonomier, där teknik möjliggör effektiva kretslopp inom småskalig livsmedelsproduktion gör 
att yrkesrollen blir effektiv, lönsam och affärsdrivande. 

Teknisk utveckling

Ökad medvetenhet hos konsumenter om livsmedelsindustrins påverkan på klimat och miljö, särskilt 
med tanke på övergödning, djurhållning och transporter, gör att yrkesrollens närodlade, ekologiska 
och upplevt "äkta" produkter efterfrågan i allt större utsträckning. Även målsättningar i den nationella 
livsmedelsstrategin för Sverige, gällande hållbarhetsdimensionerna och klimat- och miljöpåverkan, 
liksom EUs och globala miljö och hållbarhetsmål påverkar efterfrågan av yrkesrollens kunnande och 
produkter/tjänster positivt genom global styrning för dessa effekter. 

Klimat och miljö

Affärsverksamhet inom småskalig livsmedelsproduktion gynnar och gynnas av besöksnäringen lokalt, 
regionalt och nationellt. Besöksnäringen behöver reseanledningar och ett utbud som gör en 
destination intressant och unik, här fyller småskaliga producenter en viktig funktion med sina 
produkter och tjänster. Intresset hos såväl besökande turister som bofasta ökar kring naturnära 
upplevelser, djur, natur och mat. Restauranger, boenden och dagligvaruhandeln uttrycker även de en 
ökad efterfrågan på lokalt odlade grönsaker, kött och övriga kvalitativa livsmedel där ursprunget är 
känt. 

Andra branscher

K54

Beslut att offentliga verksamheter och myndigheter ska upphandla en viss andel av sina 
livsmedelsinköp i form av ekologiska och/eller närodlade produkter påverkar yrkesrollen positivt.
Det politiska beslutet att öka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel, och 
livsmedelsproduktionen i stort i landet, inte minst som en del av krisberedskapen, påverkar efterfrågan 
av yrkesrollen positivt. 

Politiska beslut

Det finns ingen redan beviljad utbildning inom småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med 
fokus på hållbarhet.

Motivering till efterfrågan trots utbud

livsmedelsproduktion rör sig alltså inom flera branscher – livsmedel, besöksnäring, utbildning och inte 
minst upplevelseindustrin. I Kalmar län finns goda alla förutsättningar för att denna yrkesroll att verka 
inom samtliga näringar. 
Även om livsmedelsentreprenörerna till stor del är intresse- och passionsmotiverade visar 
undersökningar att dessa verksamheter har uttalade affärsmål. Medianomsättningen år 2015 för 
samtliga företag som startades under perioden var 1,5 miljoner kronor. Medelomsättningen var 3,3 
miljoner kronor och den genomsnittliga målsättningen för företagarna i undersökningen var att 
tredubbla omsättningen inom de närmaste fem åren. Sex av tio företag hade planer på att anställa 
under de kommande åren, nio av tio skulle utveckla nya produkter (”Startuprapporten – 
Matentreprenörerna som formar framtidens livsmedelsindustri", Livsmedelsföretagen 2017). 

Kalmar läns livsmedelsstrategi har som uttalad åtgärd att utveckla länets matidentitet. Starka 
matidentiteter ger mervärde och ökar möjligheterna att utveckla och sälja produkter från Kalmar län, 
vilket ger ökade möjligheter för yrkesrollen att verka inom yrkesområdet över lång tid. Ett exempel är 
konceptet Redig Mat från Trakten som är ett samarbete mellan ICA Maxi-butiker i länet och LRF 
Sydost, där producenter som uppfyller särskilda kriterier kan ansluta sig för att på så sätt göra sina 
produkter tillgängliga. 

Eget företagande eller anställning
Yrkesrollen leder i första hand till eget företagande

K51
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Organisation Ort Satt sig in i 
den sökta 
utbildningen

Medverkat i 
framtagning 
av 
utbildningens 
innehåll och 
upplägg

Antal 
studerande 
som planeras 
att anställas 
eller nyttja en 
tjänst av

Antal LIA-
platser

Medverkar med medfinansiering 
genom att (flerval)

Industriellt 
Utvecklings
centrum 
Kalmar län

Kalmar Ja Ja 0 0 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar

Naturbruks
gymnasiet 
Kalmar - 
Hushållning
ssällskapet 
Kalmar 
Kronoberg 
Blekinge

Kalmar Ja Ja 0 0 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar/Studiebesök

Länsstyrels
en Kalmar

Kalmar Ja Ja 0 0 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar/Övrigt

Nöbble 
Gård

Rockneby Ja Nej 1-2 1 Föreläsningar/Studiebesök

Hushållning
ssällskapet 
Halland - 
Reko ringar

Lilla Böslid Ja Ja 0 0 Föreläsningar

Region 
Kalmar län

Kalmar Ja Ja 0 0 Ledningsgruppsmedverkan

Rugstorps 
Lantgård, 
cafe och 
bageri 

Rockneby Ja Ja 0 1 Ledningsgruppsmedverkan/St
udiebesök

Byfiket 
Gamleby

Gamleby Ja Ja 0 1 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar/Studiebesök

Slottsholme
n Hotell & 
Restaurang 
AB

Västervik Ja Ja 1-2 2 Ledningsgruppsmedverkan/Lo
kaler/Material och 
utrustning/Föreläsningar/Studi
ebesök

Triberga 
Småbruk 
AB

Mörbylånga Ja Nej 1-2 5 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar/Studiebesök

Erik o Sofie 
Mat AB 
(Almviks 
Café, 
Almviks 
Mathantver
k), 
Fridslunds 
gård HB 

Västervik Ja Ja 1-2 3 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar/Studiebesök

LRF Syd 
Ost

Mörbylånga Ja Nej 0 5 Ledningsgruppsmedverkan/Lo
kaler/Material och 
utrustning/Föreläsningar/Studi
ebesök

Ica Kusten Loftahamm
ar

Ja Ja 1-2 2 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar/Studiebesök

Campus 
Västervik, 

Västervik Ja Nej 0 0 Ledningsgruppsmedverkan
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Organisationsnamn: Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar län
Förnamn: Thomas 

Efternamn: Isaksson

Stationeringsort: Kalmar

Telefon: 0730-895070

E-postadress: thomas.isaksson@iuc-kalmar.se

Roll: VD

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Personen har bidragit med åsikter om vad som bör finnas med 
i utbildningsplanen

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar

Medfinansiering utförlig beskrivning: Referenspersonen har meddelat att han kan sitta med i 
ledningsgruppen för utbildningen och på så sätt bidra till 
utbildningens ledning och styrning enligt de kvalitetskriterier 
och syften som är beskrivna i ansökan. Personen kan även 
bidra med inspirationsföreläsning inom marknadsområdet som 
exempelvis kunskaper för att komma in detaljhandel och 
storhushåll med småskaligt producerade livsmedel, regelverk 
att ta hänsyn till osv.

Övriga synpunkter: [Ej angivet]

Status: Bekräftat

............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Naturbruksgymnasiet Kalmar - Hushållningssällskapet Kalmar 
Kronoberg Blekinge

Arbetslivets medverkan

Västerviks 
kommun

Flaka Mjölk 
AB

Gullringen Ja Nej 1-2 2 Ledningsgruppsmedverkan/Fö
reläsningar/Studiebesök

Profox Kristdala Ja Nej 0 0 Ledningsgruppsmedverkan/St
udiebesök

Wadstens 
kött och 
chark AB

LOFTAHA
MMAR

Ja Nej 1-2 1 Föreläsningar/Studiebesök

Mittlandsgå
rden 
(Norrgärdet 
natur och 
lamm)

Algutsrum 
Öland

Ja Ja 0 0 Studiebesök

Gränsö 
slott AB

Västervik Ja Nej 1-2 2 Lokaler/Föreläsningar/Studieb
esök

Bäckängap
rodukter

Vimmerby Ja Nej 3-5 2 Material och 
utrustning/Föreläsningar/Studi
ebesök
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Förnamn: Tova

Efternamn: Johansson

Stationeringsort: Kalmar

Telefon: 076-6415801

E-postadress: tova.johansson@nbgkalmar.se

Roll: Rektor på Naturbruksgymnasiet Kalmar
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Personen har granskat föreslagen utbildningsplan, 
kvalitetskriterier och syften under perioden för framtagande av 
utbildningen samt kommit med klok respons och perspektiv 
vilket bidragit till att göra utbildningen relevant .

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: NBG Kalmar kan ta emot studerande på studiebesök både på 

skolans område i Kalmar för området djurhållning, men även 
på försöksstationen i Torslunda på Öland där de studerande 
kan få ta del av försöksodlingar, olika odlingstekniker, lära sig 
om markkartering osv. Rektor kommer även att föreläsa för 
studenterna inom området djurhållning, samt medverka i 
utbildningens ledningsgrupp och där framföra perspektiv från 
skolväsendet. 

Övriga synpunkter: [Ej angivet]

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Länsstyrelsen Kalmar

Förnamn: Cecilia

Efternamn: Kilbride

Stationeringsort: Kalmar

Telefon: 010-2238514

E-postadress: Cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se

Roll: Projektledare grönsaker, frukt och bär. Rådgivning Ekologisk 
produktion

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Initiativet för inriktningen mot just småskalig 
livsmedelsproduktion kom från Cecilia, och hon har varit 
delaktig i utbildningens hela planering och därmed deltagit i 
utformningen av utbildningens upplägg och innehåll. 

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar | Övrigt
Medfinansiering utförlig beskrivning: Medverkan i utbildningens ledningsgrupp, föreläsning inom 

ekologisk odling samt odling av frukt, grönsaker och bär. 
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Behjälplig gällande samverkan med Länsstyrelsen Jämtland 
och det nationella centrum för småskalig livsmedelsproduktion 
och förädling som ska utvecklas där. 

Övriga synpunkter: [Ej angivet]

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Nöbble Gård
Förnamn: Veronica

Efternamn: Svenzén
Stationeringsort: Rockneby

Telefon: 070-6543781

E-postadress: v.svenzen@gmail.com

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 1-2

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 1

Medfinansiering: Ja: Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Verksamheten på Nöbble Gård planerar att bidrar till 

utbildningen genom att ta emot studerande på LIA, samt ta 
emot på studiebesök för att de studerande ska få en 
verklighetsanknytning i utbildning och få se produktion i såväl 
mindre som i lite större skala och därmed kunna få insikter i 
skillnader i arbetssätt mm. Man bidrar även med att hålla 
föreläsningar, inom såväl området för småskalig produktion av 
rapsolja, vilket produceras och säljs på Nöbble gård, och 
erfarenheterna av att driva livsmedelsproduktion inklusive 
fallgropar och framgångsfaktorer som ägarna stött på under 
utvecklingen av sin verksamhet. Även inom området energi, 
kopplat till livsmedelsproduktion, kan föreläsningar hållas då 
man på Nöbble gård har specialistkompetens inom området 
och det är värdefullt för de studerande att ta del av denna 
kunskap. 

Övriga synpunkter: Veronica tycker att utbildningen är relevant och efterfrågad, att 
det är viktigt att de studerande får kunskap om hela kedjan för 
allt som krävs för att både producera och sälja livsmedel. Det 
är komplext med regelverk, utbildningar och övrigt som krävs 
för att få tillstånd, och ofta har producenten god kunskap och 
stort intresse för själva produkten men saknar kompetens om 
övriga bitar gällande att driva företag och försäljning, och här 
fyller utbildningen ett viktigt syfte, säger Veronica. 

Status: Bekräftat

............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Hushållningssällskapet Halland - Reko ringar
Förnamn: Håkan 
Efternamn: Eriksson

Stationeringsort: Lilla Böslid
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Telefon: 035-46508

E-postadress: hakan.eriksson@hushallningssallskapet.se

Roll: Projektledare Reko-ringar

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Håkan har kommit med relevant input till hur utbildningens 
olika moduler bör knytas samman, samt hur olika ämnen bör 
relatera till varandra för att de studerande ska öka sitt lärande 
och sina förståelse för olika moment och dess samspel. Han 
har även poängterat vikten av kunskap inom affärsutveckling, 
försäljning och varumärkesarbete för att de studerande för att 
de ska kunna hålla ihop hela produktions- och affärskedjan.

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Föreläsningar

Medfinansiering utförlig beskrivning: Håkan arbetar som projektledare och kommunikatör med egen 
erfarenhet av att starta REKO-ringar och kan föreläsa för de 
studerande om olika delar av affärsmässig 
livsmedelsproduktion och försäljning.

Övriga synpunkter: Håkan anser att det är inspirerande med satsning på denna typ 
av utbildning. Behovet finns och behovet av utbildning i södra 
delarna av Sverige, där livsmedelsproduktionen är intensiv, är 
positivt.

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Region Kalmar län
Förnamn: Katarina

Efternamn: Johansson

Stationeringsort: Kalmar

Telefon: 0480-84349

E-postadress: katarina.johansson5@regionkalmar.se

Roll: Samordnare kompetensförsörjning 

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Katarina har bidragit mer perspektiv på utbildningens 
omfattning, studietakt, hur ledningsgruppen bör vara 
sammansatt för att få en bra arbetslivsförankring och relevans, 
samt har samverkat med relevanta företagare inom branschen 
för att öka deras engagemang i utbildningen. 

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan

Medfinansiering utförlig beskrivning: Katarina avser medverka som ledamot i ledningsgruppen och 
där representera kompetensförsörjningsperspektivet 

Övriga synpunkter: [Ej angivet]
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Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Rugstorps Lantgård, cafe och bageri 

Förnamn: Ingeli och Örjan
Efternamn: Ivansson

Stationeringsort: Rockneby

Telefon: 0706653131

E-postadress: cafe@rugstorp.com

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Diskussion om utbildningens upplägg och vad som är viktigt att 
inkludera och lyfta fram. Örjan påtalade bland annat vikten av 
att de studerande får kunskap om gällande 
livsmedelslagstiftning och, framförallt, tillämpningen av 
densamma, vad som krävs i olika delar av denna typ av 
verksamhet, även relaterat till olika certifieringar som kan vara 
aktuella.

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 1

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Avser medverka i utbildningens ledningsgrupp då man anser 

det viktigt att utbildningen blir relevant för deltagare och 
bransch/arbetsliv då man ser en ökad efterfrågan av såväl 
kompetens som produkter och tjänster kopplade till småskalig, 
hållbar livsmedelsproduktion. Bidrar här med bred kunskap och 
erfarenheter från småskalig produktion, förädling och 
försäljning i dels egen regi men även som leverantör till Ica 
Maxi under konceptet "Redig Mat". Kan även ställa upp med 
studiebesök en gång per år som medfinansiering, samt erbjuda 
föreläsningar och utökade studiebesök mot ersättning. 

Övriga synpunkter: Tycker att utbildningen är viktig och bra placerad i Kalmar län, 
då det behövs en återväxt av kompetens och fler företagare i 
branschen eftersom efterfrågan på produkter och tjänster 
ständigt växer. 

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Byfiket Gamleby

Förnamn: Maria 

Efternamn: Björkman
Stationeringsort: Gamleby

Telefon: 073-7162300

E-postadress: byfiketgamleby@gmail.com

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Referenspersonen har under arbetet med att ta fram ansökan 

Sida 21 (35)

Insänd: 2021-06-21
Diarienummer: MYH 2021/3807

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning



läst igenom och kommit med utvecklingsförslag utifrån egen 
erfarenhet och kompetens om behovet av fler 
lokalproducerade produkter. Referenspersonen ser från 
marknaden ett stadigt växande behov och efterfrågan av 
småskaligt producerade livsmedel, och ser därmed ett stort 
behov av utbildningen och tillväxt av kompetens inom 
branschen. 

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 1

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Tar emot elever på LIA, föreläsningar och studiebesök i sin 

verksamhet som medfinansiering av utbildningen. Genom att 
de studerande får besöka referenspersonens butik får de 
kunskaper om hur det är möjligt att lyfta fram och 
marknadsföra det närproducerade och lokalodlade utbudet. På 
Byfiket finns möjlighet att berätta om arbetssättet i butiken. Här 
kan tankar och idéer väckas om hur de studerande kan arbeta 
i framtiden efter utbildningen samt vilka möjligheter som finns 
inom liknande verksamheter. Vi inspirerar gärna inom den del 
vi arbetar inom. Referenspersonen delar generöst med sig av 
den egna verksamhetens verksamhetsbeskrivning och 
affärsplan vilket ger autenticitet till utbildningen. Bidrar med 
perspektivet som återförsäljare av småskaligt producerade 
livsmedel, vilket är mycket värdefullt för utbildningens relevans 
och de studerandes kunskaper gällande försäljning och 
kundperspektiv.  

Övriga synpunkter: Byfikets butik säljer i dagsläget på kommission åt 123 stycken 
lokala producenter. Allt från hantverk till mathantverk. De köper 
in närproducerade produkter till både café och butik. Det finns 
en stor efterfrågan på närproducerat och det har nog aldrig 
legat så i tiden som nu. Referenspersonen ser ett stort intresse 
inom ämnesområdet förädling. Både metoder, hygien och 
regelverk. Det är viktigt att lägga fokus på produktens 
hållbarhet, dvs hur länge håller den produkt som tagits fram. 
Inom detta ämnen upplever referenspersonen att det saknas 
kunskap från flera producenter. 

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Slottsholmen Hotell & Restaurang AB

Förnamn: Leif

Efternamn: Karlsson

Stationeringsort: Västervik
Telefon: +46708989200

E-postadress: leif@slottsholmen.com

Roll: COO

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Referenspersonen har under arbetet med att ta fram ansökan 
läst igenom och kommit med utvecklingsförslag utifrån egen 
erfarenhet och kompetens. Referenspersonen bedömer att 
utbildningen är relevant och ligger rätt i tiden. 

Uppskattat anställningsbehov: 1-2
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Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 2

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Lokaler | Material och 
utrustning | Föreläsningar | Studiebesök

Medfinansiering utförlig beskrivning: Referenspersonen har möjlighet att delta i ledningsgruppen där 
han kan bidra med kunskap och kompetens om hotell- och 
restaurangbranschen och de krav som ställs på de livsmedel 
som köps in till verksamheten på Slottsholmen i Västervik. 
Vidare kommer referenspersonen att kunna bjuda in de 
studerande till studiebesök så att de studerande får en inblick i 
hur verksamheten bedrivs i ett toppmodernt kök med höga 
ambitioner att servera god och hållbar mat till gäster från hela 
världen. Utbildningen kan i valda delar förläggas till lokaler på 
Slottsholmen och föreläsningar och kursmoment kan 
genomföras där vid behov. 

Övriga synpunkter: Maten på Slottsholmen är inspirerad av minnen från Björn 
Ulvaeus uppväxt i Västervik och smakupplevelser från 
repetitioner och värld föreställningar över. Därför samsas det 
lokala och långväga på Slottsholmens meny. De samarbetar 
med lokala producenter för att det är hållbart. Och för att det är 
så fantastiskt gott. Till exempel lagrar de kött från lokala gårdar 
i deras hängmörningskyl, där det långsamt får mogna till 
perfektion. Att kunna erbjuda gäster och kunder högkvalitativa 
livsmedel producerade utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna 
är en konkurrensfördel och något som Slottsholmen arbetar 
aktivt med. 

Status: Bekräftat

............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Triberga Småbruk AB
Förnamn: Max 

Efternamn: Sirviö

Stationeringsort: Mörbylånga
Telefon: 0739328355

E-postadress: info@tribergasmabruk.se

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 1-2

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 5

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Genom medverkan i ledningsgruppen tillför Triberga Småbruk 

värdefull kompetens genom att bidra med en småskalig 
producents perspektiv på vad de studerande behöver kunna 
för att motsvara yrkets och arbetslivets krav på kunskaper, 
färdigheter och kompetenser. Genom att ta emot studiebesök i 
sin egen verksamhet och föreläsa om densamma får de 
studerande inblick i- och förståelse för yrkesrollens vardag, 
möjligheter och utmaningar samt goda exempel på hur en 
sådan verksamhet kan drivas och utvecklas. 
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Övriga synpunkter: Max uppger att han uppfattar utbildningens innehåll och 
upplägg som relevant och helt rätt i tiden. Bredden på 
innehållet i kombination med de praktiska momenten tror han 
kan ge en bra grund för ett framtida företagande eller arbetsliv 
inom småskalig livsmedelsproduktion. Hade en sådan här 
utbildning funnits för tio år sedan då Max själv sökte 
utbildningar i ämnet småskalig livsmedelsproduktion hade han 
varit mycket intresserad, uppger han.

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Erik o Sofie Mat AB (Almviks Café, Almviks Mathantverk), 
Fridslunds gård HB 

Förnamn: Erik

Efternamn: Askenberger

Stationeringsort: Västervik
Telefon: 0735326283

E-postadress: erik.askenberger@gmail.com

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Referenspersonen har under de år då han byggt upp sin 
verksamhet som mathantverkare själv efterfrågat relevant 
utbildning och konstaterat att den saknas i dagens 
utbildningsutbud. I samverkan med Hushållningssällskapet har 
referenspersonen arbetat med utbildningsplanen som gäller 
den ansökan som nu görs. Referenspersonen har ett stort 
intresse och fokus på matlagning och produktframställan och 
har kommit med utvecklingsförslag för att öka de 
kursmomenten i utbildningen. 

Uppskattat anställningsbehov: 1-2

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 3

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Referenspersonen tycker utbildningen ser ut att ligga helt rätt i 

tiden. Färdigexaminerade tror han kommer vara eftertraktade 
på arbetsmarknaden i en värld där suget på hållbara produkter 
ökar, men där producenter och expertis minskar. Att vara med i 
utbildningens ledningsgrupp är med anledning av detta en 
självklarhet för referenspersonen. Han har också möjlighet att 
ta emot studerande på LIA såväl som att hålla föreläsningar 
som erbjuda studiebesök i den egna verksamheten. 
Referenspersonen har under pandemiåret anpassat och 
utvecklat sin egen verksamhet utifrån regelverk som ibland har 
förändrats från dag till dag. Dessa personliga erfarenheter kan 
ge de studerande stora lärdomar om hur man som liten 
livsmedelsproducent är tvungen att snabbt acceptera läget och 
ställa om och utveckla den egna verksamheten för att företaget 
ska överleva uppkomna kriser och vara hållbart över tid.  

Övriga synpunkter: Referenspersonen driver idag Almviks café som är ett 
sommarcafé där nästintill allt görs från grunden: Glasspinnar, 
choklad, bröd, rökt kött och fisk samt grönt ibland från egna 
odlingar. Nytt från och med 2020 är pizza från utekök. 
Lokalrostat kaffe! Dessutom är referenspersonen en av 
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initiativtagarna och administratörerna för att driva REKO-ring 
Tjust. En REKO-ring som har utvecklats och vuxit snabbt från 
starten 2018.

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: LRF Syd Ost

Förnamn: Roger

Efternamn: Gustavsson

Stationeringsort: Mörbylånga
Telefon: 0739786377

E-postadress: roger-kyrkby@hotmail.com

Roll: Ordförande

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Ja: Internutbildningar | Gymnasieskolan | Folkhögskolan | 
Högskolan

LIA-platser: 5

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Lokaler | Material och 
utrustning | Föreläsningar | Studiebesök

Medfinansiering utförlig beskrivning: LRF Sydost är en intresse- och företagarorganisation med 
drygt 16 000 medlemmar fördelade på tre län; Kronoberg, 
Kalmar och Blekinge. Vi är den tredje största regionen i landet, 
räknat i antalet medlemmar. LRF arbetar med det som är 
viktigt för dem som bor på landsbygden och arbetar inom de 
gröna näringarna. LRFs medlemmar kan vara möjliga 
arbetsgivare framöver för de som går aktuell utbildning. Vi 
tycker utbildningen är viktigt och att vi ser fram emot att vara 
delaktiga på lämpligt sätt. Att öka den svenska 
livsmedelsproduktionen är en viktig fråga för området där vi är 
verksamma och för Sverige som helhet. Att det skapas fler 
utbildningar för människor som är intresserade av att vara med 
och bidra till ökad produktion i landet är av stor vikt inte minst 
ur perspektivet att öka landets självförsörjningsgrad. 

Övriga synpunkter: [Ej angivet]

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Ica Kusten 

Förnamn: Mattias 

Efternamn: Hultman

Stationeringsort: Loftahammar

Telefon: 0703320173

E-postadress: mattias8101@hotmail.com

Roll: Ägare

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja
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Medverkan framtagning, beskrivning: Referenspersonen har under flera år efterfrågat denna 
utbildning och har vid flera tillfällen kontaktat 
Hushållningssällskapet och uttryckt sitt intresse för att vara 
med och ta fram en utbildningsplan. Referenspersonen har 
under arbetets gång kommit med utvecklingsförslag och 
inspiration om vilka kursmoment som ska ingå. 

Uppskattat anställningsbehov: 1-2

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 2

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Referenspersonen kan tänka sig att delta  ledningsgruppen 

och bidra med kompetens om hur de studerande efter 
utbildning kan gå tillväga för att sälja in sina varor till de stora 
dagligvarukedjorna i landet. Referenspersonen har också 
möjlighet att på plats i butiken i Loftahammar hålla föredrag 
och visa de studerande hur förpackningsdesign och 
produktplacering påverkar försäljning i butik. Att ge de 
studerande kunskap, som de som framtida producenter, kan 
ha nytta av för att öka de egna intäkterna och samverka med 
återförsäljare är något som referenspersonen önskar bidra 
med i utbildningen. Referenspersonen har stor erfarenhet av 
hur livsmedel hanteras i butik för ökad hållbarhet och det 
kommer referenspersonen att dela med sig av till de 
studerande under utbildningens gång. 

Övriga synpunkter: Ica Kusten är en närbutik i glesbygd. Kundunderlaget växer 
under sommarhalvåret från runt 600 personer till 15 - 20 000 
personer. Så väl vinter som sommar finns en stor efterfrågan 
hos kunderna på lokalodlad och närproducerad mat. 
Referenspersonen har i många år arbetat aktivt med att i 
butiken ha ett stort utbud med livsmedel från närområdet. En 
utmaning över året då såväl kundunderlag som 
livsmedelsutbud varierar i tillgång beroende på årstid. 
Ambitionen i butiken är att fortsätta öka tillgången och utbudet 
på livsmedel från trakten. 

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Campus Västervik, Västerviks kommun
Förnamn: Jerry 

Efternamn: Engström

Stationeringsort: Västervik
Telefon: 0490254114

E-postadress: jerry.engstrom@vastervik.se

Roll: Verksamhetsledare

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan

Medfinansiering utförlig beskrivning: Campus Västervik har en erfarenhet av att tillgängliggöra 
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yrkeshögskoleutbildningar utifrån regionala behov. Vi skulle 
kunna bidra med de erfarenheterna i ledningsgruppens arbete, 
samt med de kontaktytor som arbetats upp över tid med 
arbetsliv och företag i Norra Kalmar län. Det finns även 
erfarenhet av distansteknik i möten och undervisning där 
Campus Västervik skulle kunna bidra med kunskap och 
erfarenheter till utbildningsanordnaren för att stödja en god 
kvalitet i undervisningen. Det finns i nuläget tillgängliga 
högskoleutbildningar riktade mot gröna näringar samt 
studiecirklar, men få yrkeshögskoleutbildningar. Behoven som 
visar sig i nyligen genomförd inventering är att utbildningarna 
behöver vara tillgängliga i Norra Kalmar län så att den går att 
genomföra i kombination med egen verksamhet. Vilket denna 
utbildning svarar mot genom sitt upplägg. 

Övriga synpunkter: Som grund för att identifiera vilka behov som finns i regionen 
så genomför Campus Västervik i samverkan med Campus 
Vimmerby och Hultsfred behovsinventeringar. Under våren 
2021 pågår ett sådant arbete med att ta fram en 
behovsinventering för gröna näringar. Verksamheterna inom 
gröna näringar ser framtida behov av att kunna driva företag 
inom gröna näringar på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt lönsamt sätt, både utifrån klimatförändringar och 
miljöaspekten, men också utifrån utmaningen i att få unga 
människor att satsa inom de gröna näringarna pga 
generationsskiften. Två teman som det finns behov av i 
Västervik, Vimmerby och Hultsfred är affärsmannaskap och 
miljö och klimatomställning, där YH utbildningen Småskalig 
affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet 
svarar upp på flera av dessa behov. Vi stödjer därför denna 
ansökan till att bedriva yrkeshögskoleutbildning och bekräftar 
region Kalmars behov av den.

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Flaka Mjölk AB
Förnamn: Eleonor

Efternamn: Nilsson

Stationeringsort: Gullringen

Telefon: 0706968724

E-postadress: elleniflaka@hotmail.com

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 1-2

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 2

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Föreläsningar | Studiebesök

Medfinansiering utförlig beskrivning: Referenspersonen kan sitta med i utbildningens ledningsgrupp. 
Referenspersonen kan ställa upp som föreläsare vilket kan ske 
fysiskt eller digitalt i valfri omfattning samt ta emot de 
studerande på studiebesök (ta emot lärarledda besök, i valfri 
omfattning). Referenspersonen har personlig erfarenhet av att 
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starta ett småskaligt företag inom mjölkproduktion och har 
genom affärsmässighet och långsiktighet utvecklat företaget 
inför framtiden. Med personliga erfarenheter av vad som krävs 
såväl ekonomiskt som personellt har referenspersonen 
kunskaper som kan stärka de studerande i motivationen att 
livnära sig på sitt företag. 

Övriga synpunkter: [Ej angivet]

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Profox

Förnamn: Per 

Efternamn: Nilsson

Stationeringsort: Kristdala

Telefon: 0703-257595

E-postadress: per.nilsson@profox.se

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Ledningsgruppsmedverkan | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Per Nilsson och Profox har jobbat med livsmedelsfrågor i mer 

än 30 år och har därmed en bred och gedigen erfarenhet av 
flertalet dimensioner inom livsmedelsföretagande, och jobbar 
med rådgivning och utbildning inom områden såsom 
tillämpning av lagstiftning, livsmedelssäkerhet, företagande 
och ekonomi mm. Per har således ett stort kontaktnät inom 
livsmedelsföretagen i Sverige och kan bidra med kontakter för 
studiebesök inom utbildningen. Genom medverkan i 
utbildningens ledningsgrupp bidrar Per med viktig kunskap och 
perspektiv genom sin gedigna kompetens inom många område 
av livsmedelsföretagande, vilket säkerställer att utbildningens 
innehåll och utveckling är relevant för de studerande och för 
yrkesrollen/yrkeskunnandet. 

Övriga synpunkter: Pers synpunkter är följande: Det som har varit svårt under flera 
år tillbaka i tiden, det är att bygga affärsmässiga företag. 
Mathantverket, kvaliteten på de livsmedel som produceras är 
viktigt, men det måste också bli livskraftigt ekonomiskt. Det 
tycker jag att man har lyckats med i upplägget av utbildningen. 
Den här typen av utbildning behövs. Småföretagandet måste 
utvecklas och de måste bli betydligt fler. Med tanke på 
samhällsutvecklingen så ökar intresset från konsumenter att 
köpa produkter från mathantverkare och andra småskaliga 
livsmedelsproducenter. Antalet små företag på detta område är 
alltför litet idag. Det är också viktigt ur beredskapssynpunkt att 
det blir fler företag. Det är inte lätt att själv starta ett sådant här 
företag, utan de som är intresserade behöver ha hjälp. Det kan 
de bäst få genom en utbildning, som är specialinriktad på 
området.
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Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Wadstens kött och chark AB
Förnamn: Andreas

Efternamn: Wadsten

Stationeringsort: LOFTAHAMMAR

Telefon: 070-6091077

E-postadress: andreas@wadstenschark.se

Roll: Ägare

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 1-2

Andra rekryteringsvägar: Ja: Internutbildningar

LIA-platser: 1

Medfinansiering: Ja: Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Wadstens kött och chark kan bidra till hög kvalité och 

förankring i den småskaliga livsmedelsproduktionen på 
utbildningen genom att ta emot studerande på LIA samt ta 
emot studiebesök i den egna verksamheten. På så vis får de 
studerande en inblick i hur ett småskaligt charkföretag behöver 
arbeta för att få lönsamhet och tillväxt. Referenspersonen kan 
även hålla föreläsningar på utbildningen. 

Övriga synpunkter: Wadstens Kött & Chark AB är ett företag med stort kunnande 
om hur svenska charkuterier ska tillverkas. All tillverkning sker i 
Loftahammar i egna certifierade lokaler. Deras producenter av 
kött väljs ut med stor omsorg och givetvis så prioriteras 
närområdet och riktigt bra djurhållning. Hållbarhet ur fler 
aspekter är viktiga frågor för företaget.

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Mittlandsgården (Norrgärdet natur och lamm)
Förnamn: Magnus och Caroline

Efternamn: Landtmanson

Stationeringsort: Algutsrum Öland

Telefon: 0737088632

E-postadress: caroline@mittlandsgarden.se

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Ja

Medverkan framtagning, beskrivning: Referenspersonen har kommit med värdefull input till 
utbildningens innehåll genom synpunkter och input gällande 
följande ämnen inom kursplanen: sprutcertifikat och 
perspektivet att bruka nyttodjur som alternativ till 
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växtskyddsmedel, insamlande av- och hushållning med vatten, 
Växtodling - Permakultur och plöjningsfritt jordbruk, enklare 
växthus/växthustunnel för att förlängasäsongen, 
Djurproduktion - inkludera avelsmål och val av startdjur och 
även livdjur, Olika typer av får. Det behövs fler får i Sverige och 
här finns många olika möjligheter till förädling beroende på 
vilken typ av får som väljs: mjölkfår, köttfår, lantraser, ullfår och 
pälsfår.
Gårdens förutsättningar - Att med utgångspunkt från den 
enskilda gården kunna välja produktionsform och
produktionsinriktning.  Samarbetsformer -  ekonomiskt och 
juridiskt vad är viktigt. Pollinering skördeökning med 
honungsbin, möjlighet till biinkomst.
Kunskap om EU-stöd och kraven som medföljer.

Uppskattat anställningsbehov: 0

Andra rekryteringsvägar: Ja: Övrigt
LIA-platser: 0

Medfinansiering: Ja: Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning: Företaget kan ta emot på studiebesök och visa upp sin 

verksamhet som spänner över många arbetsområden som 
inkluderar bigård, fårgård, specialodlingar, gårdsbutik och inte 
minst paketerade och säljbara upplevelser kopplade till gården. 
Studiebesök ger alltså de studerande ett helhetsperspektiv och 
insikt hur man praktiskt kan arbeta med produkt- och 
tjänsteutveckling med småskalig livsmedelsproduktion som 
bas, vilket kommer att skapa inspiration, förståelse och 
motivation hos de studerande. 

Övriga synpunkter: Röjsågsutbildning/Motorsågsutbildning skulle kunna vara 
möjligt tillägg i utbildningen.

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Gränsö slott AB
Förnamn: Per

Efternamn: Johansson

Stationeringsort: Västervik
Telefon: 070-6992515

E-postadress: per@granso.se

Roll: VD/Ägare

Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 1-2

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 2

Medfinansiering: Ja: Lokaler | Föreläsningar | Studiebesök
Medfinansiering utförlig beskrivning:

Gränsö har idag ca 150 000 besökare, (hotellgäster, fester i 
restaurang, på våra event och till våra parker) och är ett av 
länets största utflyktsmål. Vår resortverksamhet med 
restaurang, spa, hotell, café och trädgårdar är kommunens 
största besöksföretag med 45 mkr i omsättning och ca 40 
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Samverkan med arbetslivet
K50

heltidsanställda. Den erfarenhet och kunskap som vi har byggt 
upp genom åren har vi möjlighet att via föreläsningar och 
studiebesök förmedla till de studerande på aktuell utbildning. 

Övriga synpunkter: Gränsö slott AB växer regelbundet och investerar nu för 
besökarens upplevelse i ett nytt stort växthus, samt utvidgad 
trädgårds- och odlingsverksamhet. Vi har för två år sen 
investerat i ett Rosarie med framgång och anställt en 
trädgårdsmästare som ska utveckla vår odlingsverksamhet. Vi 
har även planer på att utvidga med ett cidermakeri. Men 
framförallt ser vi att egen växande odling där vi levererar till 
egen restaurang är väldigt uppskattat. Vi ser affärsmöjligheter 
för Gränsös del i det växande intresset för odling och trädgård 
och lokalproducerade livsmedel. Vi köper in alltmera livsmedel 
till vår restaurang av lokala producenter som Sjundekvills, 
Skurö  gårdmejer m fl. Vi ser den här YH-utbildningen som ett 
mycket viktigt sätt att få tillgång till kompetens för vårt fortsatta 
växande.

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................

Organisationsnamn: Bäckängaprodukter
Förnamn: Caroline 

Efternamn: Hemmingsson 

Stationeringsort: Vimmerby

Telefon: 070-2772299

E-postadress: caroline.hemmingsson@telia.com

Roll: Ägare
Insatt: Ja

Medverkan framtagning: Nej

Medverkan framtagning, beskrivning: -

Uppskattat anställningsbehov: 3-5

Andra rekryteringsvägar: Nej

LIA-platser: 2

Medfinansiering: Ja: Material och utrustning | Föreläsningar | Studiebesök

Medfinansiering utförlig beskrivning: Referenspersonen kan delta med föreläsningar i utbildningen 
vilka kan ske fysiskt eller digitalt i valfri omfattning. 
Referenspersonen kan erbjuda studiebesök (ta emot 
lärarledda besök i valfri omfattning) i den egna verksamheten. 
Referenspersonen kan bidra med material och utrustning/ull 
från får och lamm vid ev möten och vid olika kursmoment om 
det efterfrågas. 

Övriga synpunkter: Referenspersonen är själv en småskalig livsmedelsproducent 
som arbetar för att utveckla det egna företagandet inom bär, 
kött och skinnprodukter. De personliga erfarenheterna från 
referenspersonens egen företagsutveckling kan ge värdefull 
och viktiga lärdomar för de studerande på aktuell utbildning. 

Status: Bekräftat
............................................................... ..........................................................................................
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Ja

Arbetslivet och den bransch som finns inom detta i Sverige ännu relativt smala yrkesområde, 
medverkar i utbildningens genomförande på flertalet sätt. Flera namngivna organisationer/personer 
medverkar i ledningsgruppen och medfinansierar därmed utbildningen och säkerställer att innehållet 
och styrningen av utbildningen motsvarar arbetslivets och branschens verkliga förutsättningar, krav 
och förväntningar. Vi har även organisationer från arbetslivet som är villiga att ta emot studenter på 
LIA, för att studenterna ska kunna få vidareutveckla sina kunskaper på en relevant arbetsplats, vilket 
ytterligare bidrar till att utbildningen blir kvalitativ och förankrad i arbetslivets behov. Flera 
organisationer och företag kommer sannolikt att vilja ta emot studenter på LIA än vad som idag är 
anmält i denna ansökan, då man vet att utbildningen blir verklighet. Flertalet arbetslivsaktörer har 
även anmält intresse att föreläsa om sin verksamhet och dess utveckling, samt ta emot på 
studiebesök. Detta sker genom viss medfinansiering men även genom att tjänster köps in av 
utbildningsanordnaren då vi inte avser att småskaliga producenter ska behöva arbeta utan ersättning i 
någon större utsträckning.  Vi avser även att nyttja personer i de befintliga nätverk inom gröna 
näringar/livsmedel som finns hos oss på Hushållningssällskapet, för att stämma av utbildningens mål, 
syften och innehåll kontinuerligt, så att ledningsgruppen för utbildningen vid alla tider har 
beslutsunderlag som är väl förankrade i branschens behov.

Beskrivning

K76

Arbetslivets medfinansiering

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och dess skolenhet Gamlebygymnasiet tog 
initiativet till en ansökan till YH-myndigheten inom området livsmedel mot bakgrund av inspel från 
kunder, medlemmar och det breda nätverk som Hushållningssällskapet arbetar med inom gröna 
näringar. Inte minst genom det gemensamma arbetet med Livsmedelsstrategin för Kalmar län och 
samverkan med de många aktörerna involverade i detta arbete, har behovet av återväxt- och ökad 
kompetens inom småskalig och hållbar livsmedelsproduktion blivit tydligt och angeläget för att såväl 
regionala som nationella mål ska kunna nås inom flertalet områden. Initiativet till den specifika 
inriktningen på utbildningen framkom genom dialog med sakkunnig tjänsteperson på Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 

Initiativ till ansökan

Genom arbetet med framtagandet av den regionala livsmedelsstrategin i Kalmar län, och därtill 
kopplade projekt, har kontakter med flertalet företagare och aktörer inom den småskaliga 
livsmedelsproduktionen i länet tydligt beskrivit efterfrågan på såväl kompetens som produkter och 
tjänster inom området för småskalig livsmedelsproduktion. Även arbetet med den nationella 
livsmedelsstrategin har lyft fram behovet av ökad kompetens och tillväxt inom småskalig 
livsmedelsproduktion då efterfrågan och intresset för dess produkter och tjänster stadigt ökar och 
även bidrar till bland annat tillväxt, sysselsättning, regional utveckling, hållbar utveckling samt för 
andra näringar. Embryot till utbildningen bildades alltså genom arbetet med livsmedelsstrategier på 
olika nivåer och i samverkan med den breda palett av aktörer och företagare som deltog. 
Utbildningens upplägg och innehåll har vuxit fram genom dialog med sakkunnig tjänsteperson på 
Länsstyrelsen i Kalmar län, med befintliga aktörer inom småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion, 
med återförsäljare av deras produkter och tjänster såsom dagligvaruhandel och gårdsbutiker samt 
företrädare för besöksnäring och restaurangbransch. Genom denna breda dialog med marknadens 
olika parter har utbildningens innehåll och upplägg utformats för att vara relevant ur flera 
branschperspektiv och rusta de studerande med kompetenser som krävs för att lyckas med hela 
kedjan från egen jord till konsumentens upplevelse och bord. 
Samtliga aktörer som varit delaktiga i utbildningens framtagande påtalar behovet av att den 
småskaliga och affärsmässiga livsmedelsproduktionen och kompetensen i landet ökar, då man från 
flertalet målgrupper upplever en stadigt ökande efterfrågan av de produkter och tjänster de 
småskaliga producenterna erbjuder, inte minst med tanke på konsumentintresset för det hållbarhets- 
och kvalitetstänk som präglar branschen. Man bekräftar att denna nya och helt unika utbildning är 
högst relevant och efterfrågad då den kombinerar den praktiska sakkunskapen inom 
livsmedelsproduktion med oumbärlig kunskap och kompetens inom områden som ekonomi, marknad 
och försäljning, vilket gör att verksamheter kan utvecklas hållbart, affärsmässigt och professionellt 
under lång tid. 
Gästföreläsare och studiebesök är återkommande inslag i undervisningen, vilket stärker banden 
mellan yrkeslivet och utbildningen ytterligare och kontinuerligt.
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Övriga utbildningsanordnare
Nej

K19

*

Hushållningssällskapet har som mål att ha en jämn fördelning av kvinnor och män vid respektive 
arbetsområde, liksom inom respektive utbildning som vi anordnar. Vi skapar förutsättningar för att 
både kvinnor och män ska tilltalas av samtliga våra utbildningar genom könsneutral pedagogik, 
studiematerial, kommunikation och bemötande. Under planeringen av utbildningar säkerställer vi att 
olika perspektiv från könen tas till vara, för att attrahera studerande från i branschen 
underrepresenterade grupper. Detta säkerställs bland annat genom att könsfördelningen i 
ledningsgruppen ska vara jämn, samt att de företag som medverkar i utbildningens genomförande 
och planering ska företrädas av både män och kvinnor. Även tillträdeskrav såsom behörighet och 
urval, formas för att främja tillgänglighet för nämnda grupper så att könsfördelningen blir så jämn som 
möjligt. Nolltolerans för kränkningar, diskriminering och negativ särbehandling råder. 

Jämställdhet vid rekrytering av studerande

Genom inslag i undervisningen av representanter från arbetslivet som tillhör det underrepresenterade 
könet, genom ledningsgruppens arbete samt genom kontinuerlig dialog med studerande från 
underrepresenterat kön, t ex på den stående punkten ”studeranderepresentanter har ordet” på 
ledningsgruppens agenda, fångas behov och perspektiv från denna grupp. Genomförandet av 
utbildningen planeras och justeras med dessa perspektiv, med syfte att få underrepresenterade 
kön/grupper att trivas, utvecklas och få en kvalitativ utbildning som leder till stimulerande och jämställt 
arbete inom aktuell bransch. Självfallet arbetar vi kontinuerligt med gruppdynamik för hela gruppen, 

Jämställdhet under utbildningen

K27

Vid Hushållningssällskapet KKBs skolor och utbildningar ska alla elever, studerande och personal 
känna sig trygga och kunna delta i all verksamhet på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet 
eller uttryck. Ingen form av kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar eller våld ska 
förekomma. Var och en i vår verksamhet har ett ansvar för att utifrån sina egna förutsättningar bidra 
till att skapa den goda lärandemiljön. Alla elever, studerande och vuxna i verksamheten förväntas 
respektera detta och inte utsätta andra elever, studerande eller personal för något slag av kränkande 
handlingar. Om sådana ändå sker förväntas varje anställd som får kännedom om detta att omedelbart 
agera enligt skolans årliga plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.  
Gamlebygymnasiet skall vara en skola där man känner sig trygg och blir respekterad för den man är. 
Vårt mål är att vara med och bidra till att eleverna och de studerande utvecklas så långt som möjligt 
mot kunskapsmålen samt att de utvecklas till självständiga och modiga individer med stort 
framtidshopp. Eleverna och de studerande ska ha förtroende för de vuxna och veta var de kan vända 
sig om de behöver hjälp. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara ett levande 
dokument att använda i det dagliga arbetet. 

Arbetet sker fortlöpande i fyra steg: undersöka, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Detta arbete 
sker kontinuerligt och gäller inte bara i undervisningen utan inom hela verksamheten. Dokumenterade 
rutiner och standardiserade åtgärdsförlopp finns etablerade.  Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö 
fri från diskriminering och kränkningar. Utvärdering av Årlig plan mot diskriminering och kränkande 
behandling sker kontinuerligt under året genom att riskerna undersöks, orsaker analyseras, åtgärder 
genomförs samt att dessa följs upp och utvärderas. 

Arbete mot kränkande behandling

Organisation och ledning

1 Tova Johansson

2 Ellen Olovsson

3 Daniel  Kvist

Ja

Tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och utrustning

Personer med yrkeserfarenhet
K73
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Sökt schablon
Söker enligt schablon

K31

Motivering
Område 1. Den skolförlagda utbildningen kräver utbildningsspecifik utrustning såsom redskap, 
maskiner och verktyg för odling, förädling och djurskötsel. Här ingår även kostnad för fossilfritt 
drivmedel till maskiner.  Även särskilt anpassade kläder i form av skyddsutrustning för att göra 
utbildningen säker krävs till samtliga studerande. Exempel på kurser är Djurhållning, förädling, 
maskinlära, odling under termin ett och två.

Område 3. Undervisningsmaterial och råvaror behövs i över 50% av kurserna vilket ger höga 
materialkostnader. Det rör sig om materialkostnader för utsäde, gödsel, jordförbättring, 
ogräsbekämpning, djurfoder, inköp av livdjur, övrigt material till djurhållning samt råvaror som krävs till 
säker förädling av producerade livsmedel. Kurser som berörs är djurhållning, förädling och odling 
under termin ett och två.

Område 5. Anpassade och utrustade lokaler krävs i över 50% av kurserna, då utbildningen är praktisk 
och handlar om moment som kräver tillgång till maskinhallar, stall och djurhus, areal för djurhållning 
och odling, utrustade kök och kylförvaring för förädling av livsmedel samt slakteri/slaktbod. Kurser 
som berörs är djurhållning, förädling, odling och maskinlära under termin ett och två.

Område 6. Undervisning i mindre grupper. Många praktiska moment sker i små grupper i kurserna 
odling, förädling, djurhållning, maskinlära under termin ett och två.

Område 8. Utbildningen präglas av en hög andel kurser med praktisk tillämpning utanför LIA, då den 
absoluta majoriteten av utbildningen är praktiskt skolförlagt lärande. Kurser som berörs är 
djurhållning, förädling, maskinlära, odling, Examensarbete under termin ett och två.

Sökt schablonbelopp
D1 - 80100 kr

Kurs Kursen kräver 
inga tillägg

Utb.spec. utr Ökade 
kostnader

Anpassad 
lokal

Inv-tung Prakt.tillämp Mindre 
grupper

Ind.upplägg

Besöksnäringens 
struktur, aktörer och 
efterfrågan

X

Djurhållning inklusive 
studiebesök

X X X X X

Kurser översikt

för att skapa samhörighet och respekt för samtliga deltagare oavsett kön, sexuell läggning, etnisk 
tillhörighet eller funktionsvariation. 
Att bryta invanda omoderna normer och beteenden kopplat till jämställdhet och likabehandling, och på 
så sätt bidra till en könsneutral standard inom våra branscher är ett prioriterat mål.

Utbildningen kommer att bedrivas i befintliga lokaler på Gamlebygymnasiet. Här finns lokaler som är 
tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade, samt lokaler anpassade med hjälpmedel för 
exempelvis hörselnedsatta. Omklädningsrum finns för separat för båda könen, likaså hygienutrymmen 
för rullstolsburna.  Arbetskläder och skyddsutrustning ämnade för båda könen finns tillgängligt.  Även 
ytor utomhus, för exempelvis odling och djurhållning, är tillgängliga även för personer med 
funktionsnedsättning. 
Utöver den fysiska anpassningen av lokaler och maskiner, så arbetar vi som utbildningsanordnare 
kontinuerligt för att alla studerande ska ges tillgång till- och ta del av gemenskap i lärmiljön. 
Tillgänglighet gäller även det pedagogiska arbetet, där undervisnings- och examinationsmetoder 
varieras och är flexibla, och specialpedagogiska verktyg tillhandahålls för att samtliga studerande ska 
ges möjlighet att uppnå sin fulla potential i utbildningen. 

Lokalers tillgänglighet
K29

Ekonomisk planering
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Övrig information
[Ej angivet]

K48

Övrigt

Djurhållning inklusive 
studiebesök

X X X X X

Ekonomi, 
entreprenörskap och 
hållbar utveckling

X

Examensarbete - 
skapa en komplett 
affärsplan för 
småskalig 
affärsmässig 
livsmedelsproduktion 
med fokus på 
hållbarhet

X

Förädling och 
produktutveckling

X X X X X

LEAN 
processutveckling

X

Livmedelsproduktion i 
världen

X

Lärande i arbete (LIA) X

Maskinlära X X X X X

Odling X X X X X

Regelverk kopplade till 
affärsmässig 
småskalig 
livsmedelsproduktion

X

Sprutcertifikat - 
behörighetsutbildning

X

Varumärke, marknad 
och försäljning

X
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