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§ 220 2017.168 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och
livsmedelsproducenter, samverkan - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 27 lämnat förslag om
möjligheterna för att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Förslagställaren föreslår följande:
1. Alingsås Business Center (ABC) ska ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan
medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. ABC skall 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.
3. ABC samordnar en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag till
miljöinvesteringar i lantbruken.
4. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa måltal.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I kommunens livsmedelsprogram, kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 88 framgår att
kommunen via sina livsmedelsinköp åtar sig att fokusera på en strävan att andelen
närproducerat ska öka. Enligt kommunens energiplan, antagen av kommunfullmäktige den
25 april 2012, § 74, ska kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden arbeta för att
kostens miljö- och klimatpåverkan i till exempel skolor ska minska. Kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad produktion och konsumtion av lokalt
producerade livsmedel.
Kommunstyrelsen fattade den 15 oktober 2018, § 185 beslut om att från och med den 1
december 2018 flytta Alingsås Business Center (ABC) organisatoriskt från att vara en egen
enhet direkt underställd kommundirektören till att placeras inom Tillväxtavdelningen.
Samtidigt byter ABC namn till näringslivsenheten. Förutom näringslivsenheten finns
näringslivsrådet, vars roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun för att kunna
driva en gemensam utveckling av näringslivet i Alingsås. I näringslivsrådet ingår bland annat
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Alingsås kommun har idag ingen handlingsplan för hur
kommunen ska kunna medverka till en ökad livsmedelsproduktion, och innan ett sådant
beslut fattas bör det utredas om en handlingsplan är möjlig att ta fram.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 1 of 3

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

AU § 220, forts 2017.168 KS
Näringslivsenheten har inom sitt uppdrag att arbeta med operativt näringslivsfrämjande
arbete och kompetensförsörjning. Inom ramen för detta anordnar enheten seminarium och
utbildningar regelbundet för kommunens näringsliv, där lantbrukare och
livsmedelsproducenter ingår.
Den typ av bidrag som är relevant för livsmedelsproducenter faller inom Länsstyrelsens
arbetsområde. Länsstyrelsen ansvarar för information och utbildningsinsatser om hur deras
ansökningsförfarande går till.
Arbetet med att uppdatera kommunens livsmedelsprogram har påbörjats, och en revidering
av programmet beräknas vara klart för politiskt beslut under 2019. Förslag till komplettering
av livsmedelsprogrammet kommer att behandlas i och med revideringen av
livsmedelsprogrammet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Näringslivsenheten får i uppdrag att tillsammans med miljöskyddsnämnden utreda huruvida
det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad
livsmedelsproduktion.
Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en
handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg:
Kommunledningskontoret få i uppdrag att utreda och föreslå lämplig självförsörjningsgrad för
livsmedel.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Anna Hanssons
ändringsyrkande, förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Anna Hanssons
tilläggsyrkande.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en
handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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