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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2012/191 

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt 
kunskapscentrum 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C) och Anna Giller
blad (C) har den 24 juli 2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samarbete med 
bildnings- och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan 
för hur Ösby Naturbruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt kompetens
centrum, där långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/19/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/19/2, BLN § 29 yttrande 
Bilaga KS 2013/19/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Ut d ra gsbesty r kan d e 
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2013-01-14 

DNR 2012/191 

SALAKOMMU . 
Komm••nstvrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp (S) 
Ink 2013 -01- 2 2 

Svar på motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett 
Grönt kunskapscentrum 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (c), Gustaf Eriksson (C) och Anna Giller
blad (C) har den 24 juli 2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samarbete med 
bildnings- och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan 
för hur Ösby Naturbruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt kompetens
centrum, där långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan. Motionärerna pekar på 
möjligheterna att kunna rekrytera nya företagare inom de gröna näringarna, ge 
fortbildning för de redan verksamma inom sektorn samt tydliggöra sambanden 
mellan stad och landsbygd. 

Motionen har remitterats till bildnings- och lärandenämnde n. 

Bildnings- och lärandenämnden skriver i sitt yttrande att motionärerna belyser 
avgörande frågor för en långsiktig hållbar utveckling där hela utbildningsväsendet 
har ett grundläggande uppdrag och där skolor som Ösby, förutom produktion av 
livsmedel, bioenergi etcetera, redan idag arbetar och har ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete med dessa frågor. Skolan har breda kontakter med branschen och 
har i övrigt ett stort internationellt nätverk med bland annat projekt för hållbar 
utveckling. Nämnden menar att det är gynnsamt för skolan, Sala kommun och 
arbetet för en hållbar utveckling om kommunstyrelsen i Sala går in som en mer aktiv 
part för att förstärka Ösbys roll som ett Grönt kompetenscentrum. 

Iden att göra Ö s by naturbruksgymnasium till en växtplats för kunskap om det 
uthålliga samt koppla ihop det med näringsverksamhet och välfärd utan växande 
resursförbrukning och stigande miljökostnader är i linje med utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle. En grundlig undersökning bör dock göras av förutsättningar för 
en sådan satsning och profilering av skolans verksamhet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Sammanträdesdatum l !l k. 18 
2012-10-10 

Dnr2012l188 
BLN nr 12/17 

Internremiss - Motion gör Ösby naturbruksgymnasium till ett 
grönt kunskapscentrum 

INLEDNING 
Bildnings- och lärandenämnden har 14 september från Kommunstyrelsens 
förvaltning fått en internremiss i rubricerat ärende. Svar önskas senast 2012-10-26, 
varvid ärendet senast måste behandlas vid nämndens oktobersammanträde. 

Beredning 
• Bilaga 1 Yttrande från kanslichef Benny Wetterberg hid.nr 2012.608 

• Bilaga 2 Interremiss från Centerpartiet i Sala kommun hid.nr 601 

Ordförande Eva Stenberg (S) föredrar ärendet 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande angående motion om att göra Ösby 
naturbruksgymnasium till ett grönt kunskapscentrum 

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkande. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande angående motion om att göra Ösby 
naturbruksgymnasium till ett grönt kunskapscentrum 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Ösby naturbruksgymnasium 

Utdragsbestyrkande 



sKOLFÖRVALTNINGEN 
j uneAnn Wincent 

YTTRANDE 

Internremiss; motion; gör Ösby Naturbruksgymnasium till ett 
grönt kunskapscentrum 

Bakgrund 
Bildnings- och lärandenämnden har 14 september från Kommunstyrelsens 
förvaltning fått en internremiss i rubricerat ärende. Svar önskas senast 2012-10-26, 
varvid ärendet senast måste behandlas vid nämndens oktobersammanträde. 

Motionen 
Motionärerna Carola Gunnarsson, Christer Eriksson, Gustaf Eriksson och Anna 
Gillerblad, alla (C), bernställer att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med 
bildnings- och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan 
för hur Ösby ska kunna utvecklas till ett grönt kompetenscentrum där långsiktigt 
hållbar utveckling är ledstjärnan. 

Bildnings- och lärandenämndens yttrande 
Ö s by har naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, skog och djur /häst. 
Därutöver finns byggprogrammet Båda programmen kan kompletteras med 
naturvetenskaplig fördjupning. Sala kommun som är huvudman har 238 hektar 
jordbruksmark varav 40 är ekologiskt odlade. Därutöver hag kommunen mer än 
5000 hektar där skolans elever får stora möjligheter till praktiska övningar. 

Motionärerna belyser avgörande frågor för en långsiktigt hållbar utveckling där hela 
utbildningsväsendet har ett grundläggande uppdrag och där skolor som Ösby verkar 
inom ett viktigt område när det gäller produktion av livsmedel, bioenergi, etcetera. 

Redan idag arbetar Ösby med dessa frågor och det pågår ett ständigt 
utvecklingsarbete för att utveckla området ytterligare. Skolan har breda kontakter 
med branschen och har i övrigt ett stort internationellt nätverk, med bland annat 
projekt för hållbar utveckling. 

Det ger ytterligare kraft om kommunstyrelsen i Sala går in som en mer aktiv part för 
att förstärka Ösbys roll som ett grönt kompetenscentrum. Det är gynnsamt för 
skolan, för Sala kommun och för arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. 

SALAKOMMUN 
skolförvaltningen 

Box 304 

733 25 SALA 

Besöksadress: Drottninggatan S 

vaxel: 0224-553 91 
Fax: 0224-77446 
skf@sala.se 
www.sala.se 
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YTTRANDE 
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2012-09-28 

MISSIV 

ÄRENDE 10 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

BEN NY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-554 86 

DNR 2012/188 
BLN NR 12/17 

Bildnings-och lärandenämnden 

MISSIV 

Internremiss - Motion gör Ösby naturbruksgymnasium till ett 
grönt kunskapscentrum 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande angående motion om att göra Ö s by 
naturbruksgymnasium till ett grönt kunskapscentrum 

ÄRENDET 
Bildnings- och lärandenämnden har 14 september från Kommunstyrelsens 
förvaltning fått en internremiss i rubricerat ärende. Svar önskas senast 2012-10-26, 
varvid ärendet senast måste behandlas vid nämndens oktobersammanträde. 

j uneAnn Wincent 

skolchef 
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Centerpartiet i Sala kommun 20120724 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -07- 2 4 
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Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Gör Ö s by Naturbruksgymnasium till ett Grönt kompetenscentrum! 

En långsiktigt hållbar tillväxt skapas på landsbygden. 

1 

Vad som hittills har drivit utvecklingen har varit ekonomisk tillväxt. Att människor producerar 

och konsumerar får hjulen att snurra och välfärd att frodas. Men i skenet av dagens 

finansiella och ekonomiska läge, framför allt i Nordamerika och Europa, är detta en sanning 

som måste ifrågasättas. Detta skifte när begreppet ekonomisk tillväxt fylls med mer innehåll 

är spännande! Kanske kan vi lyckas fylla ordet tillväxt med en bredare innebörd hos oss alla. 

Att se på tillväxt som en cirkel, ett kretslopp där vi räknar in vinsterna av att ha glada och 

välomhändertagna äldre på våra boenden. Och barn som kommer hem från skolan och 

känner att de har haft en rolig och meningsfull dag. Där vi räknar in vinsterna av ansvarsfullt 

producerad energi och mat. Och där vi alla är en del av ett demokratiskt inkluderande 

samhälle. 

Landsbygden är en given faktor när begreppet tillväxt utvecklas. Det är ju på landsbygden 

som tillväxt på riktigt- en långsiktig och hållbar tillväxt- kan skapas. 

Lantbruket spelar en viktig roll i att skapa tillväxt på riktigt! 

Lantbrukaren skapar produkter och tjänster som bokstavligen växer på gårdarna. 

Lantbrukaren skapar sysselsättning- och med det ekonomisk tillväxt i de gröna näringarna. 

Genom de jobb, produkter och tjänster lantbrukaren erbjuder skapas bred samhällsnytta och 

utveckling- och med det en levande landsbygd. 

Om efterfrågan på de gröna näringarnas varor och tjänster ökar i värde med en miljon, så 

genererar detta, enligt gjorda beräkningar, i snitt två nya jobb. Genomsnittet för andra 



2 

näringar ligger på ett och ett halvt jobb. En förklaring till detta är bl a att de insatsmedel som 

används i lantbruket till stor del bygger på inhemska varor och tjänster. 

De gröna näringarna kan därmed stimulera den totala ekonomin i vårt samhälle. Detta 

betyder i sin tur att inkomsterna till samhället ökar mer om efterfrågan ökar på produkter 

från de gröna näringarna jämfört med ett bredare genomsnitt för andra sektorer. 

Vi har stora utmaningar framför oss inom miljö- och klimatområdet. 

För att uppnå en hållbar utveckling krävs ett komplext samspel mellan en lång rad faktorer- i 

allas våra vardagsliv. Det rör alltifrån den mat vi äter och den energi som vi förbrukar till vad 

vi gör med vårt hushållsavfall och hur vi hanterar utsläppen från industrier och 

transportmedel- och långt mycket mer. 

Det krävs en ny grön revolution som inte bygger på billig fossil energi, utan bygger på grönt 

vatten och resurshushållning. Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå visionen om att 

Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. 

Till 2050 behöver världens matproduktion öka med sjuttio procent, utan att vi för den sakens 

skull ska tära ytterligare på jordens resurser. Den svenska matproduktionen minskar, men vi 

använder mer och mer mat. 

Frågan är om det är ansvarsfullt att avveckla den svenska matproduktionen i en värld som 

kämpar med sin livsmedelsförsörjning? Vi tycker inte det! 

Ett ökat importberoendet av livsmedel betyder också ökad sårbarhet för samhället. 

De senaste tjugo årens utveckling med ökat importberoende av mat, kombinerat med en 

minskad svensk matproduktion, ger säkerhetspolitiska konsekvenser för framtiden. Detta 

måste tas på ökat allvar. 

Sverige är ett stort och vidsträckt land. Var och en av oss har tillgång till45 000 kvadratmeter 

mark om man slår ut Sveriges yta på oss invånare! Även i vår kommun har vi stor yta var och 

en att disponera- och nästan allt är landsbygd. Det är en fantastisk tillgång. 

Idag diskuteras mycket kring avfolkning av den svenska landsbygden. Allt oftare möter vi en 

diskussion där staden och de urbana miljöerna ses som norm och landsbygden som 

undantag. Den här utvecklingen måste vändas. 



Ett konkret mål för att vända denna utveckling är att det ska finnas lika goda förutsättningar 

för att bo och driva företag på landsbygden som i staden. Bredbandsutbyggnad över hela 

kommunen är en viktig del, men också tillgång till kommunal service, bra skolor, utbyggd 

kollektivtrafik och möjlighet att nyttja de attraktiva boendemiljöerna. 

3 

De gröna näringarna har en stor potential för att klara morgondagens stora utmaningar med 

hållbar livsmedels- och energiproduktion och natur och kulturmiljöer för boende, fritid och 

hälsa. 

Vi behöver inte bara fler företagare inom de gröna näringarna, vi behöver också fler yngre. 

Det kommer alltid att vara ungdomarna som är framtiden. Generationsskifte utgår från att 

någon i familjen kan driva företaget vidare. Med ägarskifte attraherar vi fler ungdomar som 

idag inte nödvändigtvis finns inom de gröna näringarna. Vi behöver också ett företagande 

som baseras på kunskap, kompetens och ständig utveckling som följer med i tiden. 

Vi ser stora möjligheter att utveckla Ösby naturbruksgymnasium till ett kompetenscentrum 

för de gröna näringarna. Idag bedrivs gymnasieskola inom naturbruksprogrammet med 

inriktning mot jordbruk, skogsbruk, hästhållning samt djurvård. Det är en bra grund att stå 

på. Framöver kan fokus i högre grad ligga på långsiktigt hållbar produktion och 

vidareförädling av livsmedel, produktion och utveckling av metoder för bioenergi, satsning 

på landsbygdens besöksnäringar och inte minst på grön hälsa. 

Ösby naturbruksgymnasium som ett kompetenscentrum för de gröna näringarna kan vara en 

utgångspunkt för att rekrytera nya företagare inom de gröna näringarna men också ge 

möjlighet till fortbildning för de som redan är verksamma. 

Genom en satsning på ett grönt kompetenscentrum kan sambanden mellan stad och land 

tydliggöras och förutsättningarna för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling i vår 

kommun tas tillvara. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till Kommunstyrelsen att i samarbete med Bildnings- och lärandenämnden samt 

andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan för hur Ösby naturbruksgymnasium ska 

kunna utvecklas till ett Grönt kompetenscentrum där långsiktigt hållbar utveckling är 

ledstjärnan. 

Carola Gunnarss Christer Eriksson (C) 

Gustaf Eriksson (C) 

v~V~v~J:~~ ~.~ 
Anna Gillerblad (C) 
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