
Motion  till  kommunfullmäktige  i  Sala

inför Vegan("ji-"ni i Sala kornrnuni

Klimatfrågan blir allt mer akut. Vi kan dagligen läsa rapporter om hur
klimatförändringarna påverkar jorden. Väderkatastroferna ökar,
extrem torka, översvämningar är något vi ser på nyheterna allt oftare.
Vi måste agera nu! Klimatfrågan kan inte iängre vänta.
Animalieproduktionen påverkar klimatet på ett negativt sätt. 15% av
den totala mängden växthusgaser står köttindustrin för. Det är lika
mycket som alla bilar, båtar, flyg och resten av hela
transportnäringen står för. Det är absurt att skattemedel används till
att stödja en djurindustri som påverkar klimatet negativt. Vi måste
förändra våra vanor för att vi ska nå klimatmåien.

En växtbaserad livsmedelsproduktion påverkar klimatet betydligt
mindre än en animaliebaserad. Vi bör därför sträva mot att välja
växtbaserad kost framför en kost baserad på kött och
mejeriprodukter.

Ur ett hälsoperspektiv är en växtbaserad kost ett mer hälsosamt
alternativ. Studier visar att speciellt rött kött ökar risken för ett flertal
cancersjukdomar. Konsumtion av mejeriprodukter ökar risken för
både bröstcancer och prostatacancer - båda är bland de vanligaste
cancerformerna i Sverige.
Det är viktigt att barn och ungdomar får lära sig att deras personliga
val påverkar allt från deras egen hälsa till klimatet på jorden. Om de
dagligen blir serverade kött är det sedan svårt att motivera dem att
göra andra val när de blir äldre.

Sala kommun serverar dagligen 4500 portioner mat i sina
verksamheter. Kommunen kan genom att välja växtbaserade
livsmedel göra en stor insats för både klimatet såväl som för
folkhälsan.

Vänsterpartiet i Sala yrkar därför

att Sala kommun går över till vegonorm genom att erbjuda en
växtbaserad rätt som huvudalternativ.

att om en rätt med animaliska råvaror ska serveras bör den stå som
ett alternativ.

att detta ska gälla i kommunens alla serveringar - allt från förskola till
äldreboenden.

Sala 2017—02-23
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FRAMTIDSPAR'I'IET I SALA

Kommunfullmäktige

Sala kommun

MOTION

Väckes av:  Amanda Lindblad  (S)

Möjligt införande av separat mentorskap

Året är  2018, det råder lärarbrist och de kommande pensionsavgångarna verkar inte mötas upp av

nyutexaminerade lärare i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt består lärarens arbete till betydande

del av arbetsuppgifter som inte kräver en lärarexamen. Det är kanske dags att låta lärare vara lärare?

I Flens kommun har Stenhammarskolan (åk  7—9) just infört ett nytt system där mentorskapet lyfts

bort från den ordinarie lärartjänsten. Istället har sex nya tjänster som mentorer införts. Mentorerna

tar över arbetsuppgifterna som innefattar kontakt med socialtjänsten, kontakt med hemmen och ta

fram lösningar för elever som behöver extra stöd. Lärartjänsten har i och med detta renodlats och

innebär att lärarna får mer tid till planering och undervisning. Det ska fungera för att både avlasta

lärarna och skapa en bättre studiemiljö för eleverna. Dessutom har ett ökat intresset för att söka

lediga lärartjänster noterats. Fler exempel finns att finna.

Om det fungerar i andra kommuner kan det säkerligen också fungera i Sala kommun. Det lär främst

vara på högstadium och gymnasium som separat mentorskap kan vara lämpligt utifrån nuvarande

organisering. Yrken och arbetsuppgifter förändras med tiden och att låta lärare vara just lärare kan

vara en förändring i tiden till det bättre.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa separat mentorskap på skolor i

Sala kommun.

Amanda Lindblad (S)


