Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-22

Protokollsutdrag
AU § 27 Dnr 2017.168 KS 840

Förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och
livsmedelsproducenter, Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag:
Alingsås lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter fyller en viktig funktion för
kommunens framtida livsmedelsförsörjning. Tyvärr är lantbrukarna i egenskap av
näringsidkare inte så uppmärksammande av kommunen. Kommunen skulle behöva erbjuda
mera aktivt stöd till våra lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter i de utmaningar de
står inför.
Alingsås självförsörjningsgrad på livsmedel behöver snarast möjligt öka, för att säkerställa
vår tillgång på mat. Tillgången på livsmedel kan snabbt äventyras av till exempel ökade
klimatproblem och ökade priser (brist) på olja/bränsle som tyvärr fortfarande behövs för
livsmedelstransporter.
Hur lantbruket sköts och vilka metoder som används är också en avgörande faktor för vilken
påverkan det har på miljön. Riskerna för miljöförstöring är stora, om kunskaper eller resurser
saknas för arbete med miljövänliga metoder. Många av kommunens lantbruk behöver
åtgärder såsom fosfordammar, anläggning av våtmark, tvåstegsdiken, dränering,
strukturkalkning, kalkfilterdike och anpassade skyddszoner. Åtgärderna värnar biologisk
mångfald, minskar miljöbelastning av näringsämnen och bidrar till effektivare produktion.
All den jordbruksmark som finns i kommunen brukas inte. Det är viktigt att vi förstår varför
och att vi uppmuntrar till att odling och övrigt bruk av marken för livsmedelsproduktion, och
ökad lokal självförsörjning.
Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att:


Alingsås Business Center (ABC) får i uppdrag att i samverkan med kommunens
lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter ta fram en handlingsplan för hur
kommunen kan medverka till en ökad lokal livsmedelsproduktion



ABC får i uppdrag att arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare,
livsmedelsproducenter och andra företag och organisationer som servar
livsmedelsproducenterna med konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till
krav från kommunens och andra aktörers myndighetsutövning



ABC får i uppdrag att samordna en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag
till miljöinvesteringar i lantbruken



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa
måltal
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