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Ö s by Naturbruksgymnasium som ett Grönt kunskapscentrum 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, §22, att bifalla motion från 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (c), GustafEriksson (C) och Anna 
Gillerblad (C) att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med bildnings
och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan för 
hur Ö s by Naturbruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt 
kompetenscentrum, där långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan. 
Motionärerna pekade 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. 

Bildnings- och lärandenämnden skrev i sitt yttrande att motionärerna 
belyser avgörande frågor för en långsiktig hållbar utveckling där hela 
utbildningsväsendet har ett grundläggande uppdrag och där skolor som 
Ö s by, 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 menade 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 Ö s bys 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. Debatten i fullmäktige betonade 
behovet av en grundlig undersökning för att klara ut förutsättningarna för en 
sådan satsning och profilering av skolans verksamhet. 

Scandinavian College ofTravel&Turism (SCOTT) i Orsa har hittills varit ett 
framgångsrikt koncept för att få yrkeshögskoleutbildningar till orten. Det har 
gett fler mervärden då bl a lediga bostäder kunnat utnyttjas som internat, 
handeln ökat och fler kompetenser stannat kvar i trakten efter avslutad 
utbildning. 
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En gång om året är det möjligt för privata eller offentliga 
utbildningsanordnare att ansöka om att få bedriva utbildning inom 
yrkeshögskolan. Den årliga ansökningsomgången brukar öppna i 
maj/juni och stänga i september. 

Yrkeshögskolan ska erbjuda kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda 
utifrån arbetslivets behov. Därför är det viktigt att sökta utbildningar har 
stark arbetslivsanknytning och utformas i nära samarbete med 
representanter för arbetslivet Ett annat krav är att utbildningen inte skall 
kunna erbjudas inom ramen för någon annan utbildningsform, till exempel 
inom gymnasieskolan eller inom universitet/högskola. 

En projektledare behöver anställas under resten av 2014 för att i en förstudie 
undersöka och visa på förutsättningarna att utifrån motionens intentioner 
skapa ett Grönt kunskapscentrum på Ö s by. Upplägg, innehåll i utbildningar, 
elevunderlag, möjliga samarbetspartners, tlnansiering och behov av 
investeringar samt samnyttjande med gymnasieskolan med lokaler och 
resurser på Ö s by och ev. ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan under 
september 2014 ingår i uppdraget 

jag föreslår att ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att tillsätta en projektledare med uppdrag att i en förstudie visa på 
möjligheterna att starta ett Grönt kunskapscentrum på Ö s by 

att kommunstyrelsen anslår under 2014 400 tkr för ändamålet, att tas ur 
eget kapitaL 
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