
 

 1 (1)  
2021-12-17  

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING   
 

 

 

  

 

S
A
L
A
4
0
0
0
, 
v
 2

.0
, 
2
0
1
2
-0

8
-2

7
  
  
 

 
   

  

Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20 

Till kommunfullmäktige har inkommit följande motioner, medborgarförslag, 
interpellationer och frågor:  

Motioner 

1. Motion om nej till byggande på åkermark, dnr 2021/1161 

Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP).  

2. Motion om att utveckla Ösby Naturbruksgymnasieum, 2021/1170 

Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S). 

Medborgarförslag 

Inga inkomna medborgarförslag under perioden.  

Interpellationer 

1. Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 

diskriminering inom socialtjänsten, dnr 2021/1172 

Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD). 

Frågor 

Inga inkomna frågor under perioden.  



miljöpartiet 
cle gröna 

Motion till kommunfullmäktige 
Nej till byggande på åkermark 

Andelen åkermarker minskar i Sverige. Varje är försvinner ca 600 hektar åkermark. Nuvarande 
jordbruksmarker har formats under århundraden bla genom påverkan av betande djur och människans 
bearbetning av marken. Många jordbrukare har plockat sten, grävt diken och vårdat åkern för att hålla 
svälten borta och ge nya generationer möjlighet att leva av jorden. Bördig jordbruksmark kan inte skapas 
genom att blanda olika delar sand eller lera och mull, eller genom att man flyttar jord från en plats till en 
annan. En god odlingsjord utvecklas genom biologiska processer och genom ett långsiktigt arbete från den 
som brukar den. 

Enligt Jordbruksverket är bevarandet av jordbruksmark viktigt ur flera aspekter där livsmedelsproduktionen 
är den mest uppenbara. Utöver det kan jordbruksmark buffra stora vattenflöden vid kraftiga regn. Betande 
djur håller landskap öppna. Åkermark och betesmark kan (om den är rätt skött) till skillnad från hårdgjord 
mark fungera som en kolsänka. "Ett rikt odlingslandskap" är ett av Sveriges nationella miljömål. 
Odlingslandskapets ochjordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärks. Målet 
preciseras ytterligare: "Åkermarkens egenskaper och processer: Åkermarkens fysikaliska, kemiska, 
hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna". Brukningsbar mark har i en ny rapport 
av Jordbruksverket definierats som all mark som brukas och rekommendationen är att den tidigare tiogradiga 
skalan tas bort. 

I takt med att jordbruksmark försvinner har även självförsörjningsgraden av livsmedel sjunkit från 90 
procent vid början av 1990-talet till omkring 50 procent idag. Riksdagen enades 2017 om Sveriges 
livsmedelsstrategi där det centrala är att öka självförsörjningen och minska den sårbarhet som den höga 
andelen importerande livsmedel, handelsgödsel och djurfoder innebär. 

Under 2020 antog bla Jönköpings kommun beslut om en nollvision för bebyggelse på jordbruksmark. 
Kommunfullmäktige antog ett styrdokument där jordbruksmark ska värderas högre och skyddas för 
exploatering. 

Allt fler konsumenter vill ha lokalproducerade produkter. Den styrande Alliansen för Sala har flertal gånger 
uttalat att de hellre ser närodlade och klimatsmart producerade livsmedel än ekologiska livsmedel. Sala 
kommun är omgiven av bördig åkermark och i hela kommunen finns en stor potential för att producera 
många typer av livsmedel. En inte oväsentlig andel av de senaste årtiondenas tillväxt i kommunen har tagit 
jordbruksmark i anspråk. Därför vore det naturligt om Sala kommun nu gör halt för byggande på åkermark. 

Miljöpartiet i Sala föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag: 
Att utarbeta en nollvision för exploatering av jordbruksmark. 

Sala 13/12-2021 

~(illD-.-
Ingela K Lindström 

Miljöpartiet i Sala 



•ta ~• Socialdemokraterna 
SALA 

Kommunfullmäktige 

Sala kommun 

Motion 

Utveckla Ösby Naturbruksgymnasium 

KS 2021/1170 
2021.5564 

2021-12-17 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2021 -12- 1 7 
Dlarlenr 

Ösby Naturbruksgymnasium är en av två gymnasieskolor i Sala kommun. På skolan finns 

byggprogrammet, naturbruksprogrammen med inriktning djurvård, häst, lantbruk och skog samt 

högskolespåret och yrkesintroduktionsprogrammet. Gymnasiesärskolan med två program, nationella 

och individuella har också sin bas på Ösby. 

På senare år har intresset för skolan ökat och antalet sökande elever har blivit fler. 

Skolan har idag mycket stora renoveringsbehov både när det gäller elevhemmen och 

undervisningslokalerna. Till det finns fastigheter bestående av djurstall och maskinhall som också 

kräver underhåll. 

Kommunens ekonomi är hårt ansträngd och behovet av renoveringar och investeringar är stora av 

kommunens övriga fastigheter. Detta minskar förutsättningarna för Ösby att i närtid kunna åtgärda 

de behov som finns då de inte prioriterade som lika akuta som många övriga renoveringar. 

Vi socialdemokrater vill utveckla Ösby till att bli Mälardalens främsta naturbruksgymnasium och som 

kopplas samman med Grönt kompetenscenter och de gröna näringarna. 

Ett alternativ för att utveckla Ösby kan vara att bolagisera delar eller hela verksamheten. Detta för 

att bygga en stark ekonomi som främjar verksamheterna och bygger ett starkt varumärke; Idag finns 

Ösby naturbruksgymnasium under utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. 

Utifrån ovanstående: 

Yrkar vi : 

att en oberoende utredare får i uppdrag att se om hela eller delar av Ösbys verksamhet skulle kunna 

bolagiseras i syfte att stärka och utveckla verksamheten både ekonomiskt och kvalitetsmässigt, där 

Ösby är Mälardalens främsta naturbruksgymnasium 

Att undersöka hur Grönt kompetenscentrum och de gröna näringarna skulle kunna bli en del av Ösby 

Sala 17 december 2021 

~l?-· ~ ·· 

Ulrika Spåre~-6 (S)-
~1lo1~ 
Per-Olov Rapp (S) f J 



Interpellation Diskriminering inom Socialtjänsten 

KS 2021/1172 
2021.5571 

2021-12-17 

Till Vård & omsorgsnämndens ordfiirande Elisabeth Pettersson 

2021-12-12: "- Diskrimineringsombudsmannen Lars Ahrenius: - Jag 
ser såklart allvarligt på de brister som lyfts i rapporten." 

Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet, en 
av forskarna bakom studien: 

Socialtjänsten har lättast att nå flickor med svensk bakgrund och 
svårast att nå pojkar med utomeuropeisk bakgrund, 

Djupintervjuer har genomförts med 14 socialsekreterare i olika 
kommuner för att ta reda på varför inte alla grupper nås av 
socialtjänstens arbete i lika stor utsträckning. 

Bland annat har man kunnat se att flickor generellt har lättare att få 
hjälp än pojkar. Det förklaras bland annat med att socialsekreterarna 
har olika toleransnivå för pojkar och flickor. 

Det har också visat sig vara svårt att nå fram med frivilliga insatser till 
familj er med utländsk bakgrund, vilket i förläningen kan leda till fler 
tvångsomhändertaganden längre fram. Detta förklaras bland annat 
med att man inte har tillräckligt med skickliga tolkar. 

Med anledning av detta frågar jag: 

Hur ser det ut med Socialtjänstens aktuella arbete i denna fråga? 

Före kommer det någon diskriminering? 

Vilken status är tillgången till Tolkhjälp i Sala kommuns Socialtjänsten? 

Louise Eriksson (SD) 
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