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CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motionang 

Bara kött från grisar med knorr och utan antibiotika i 
kroppen! 

l januari 2014 lämnade jag en motion till kommunfullmäktige i Sala om att ta 
fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor 
och omsorg om miljön blir vägledande. 

Motionen hade sin grund i de nya EU-regler om offentlig upphandling som 
antogs av Europaparlamentet i januari. Genom dessa öppnas nya möjligheter för 
alla dem som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlingsregler att nu 
utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig 
upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet Beslutet välkomnas av 
svenska livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med 
hög kvalitet. Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i 
framkant när det gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till 
kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön. 
Kommunfullmäktige biföll motionen och nya upphandlingsregler ska nu tas fram. 

För mig som Centerpartist är det självklart att vi ska ha en produktion av mat i 
Sverige, Västmanland och Sala kommun. 

För mig är det även självklart att den mat vi köper in för tillagning i kommunens 
verksamheter och som serveras till våra elever och gamla skall vara producerad 
på ett långsiktigt hållbart sätt. 

De livsmedel som vi köper in skall uppfylla våra krav på djurvälfärd. 
Det är inte okej med danskt griskött från gårdar utan strö, med fixerade suggor 
och kuperade svansar. 
Det är heller inte okej att använda antibiotika slentrianmässigt i 
djurproduktionen, att ge friska djur medicin för att de inte skall bli sjuka! 



Det är fallet när man exempelvis blandar antibiotika i smågrisfodret för att kunna 
avvänja kultingarna från suggan tidigare. 

Jag tycker också det är självklart att vi ska ha en produktion av mat som är 
hållbar, där vi tar ansvar för vår miljö, för kommande generationer och där vi tar 
god hand om våra djur. 

Vi som bor och lever i Sverige vill ha ett starkt djurskydd och sunda och säkra 
livsmedel. l Sverige har vi system som ger oss friska djur och där användningen 
av antibiotika till våra lantbruksdjur är bland de lägsta i världen. 
Överanvändning av antibiotika är en viktig framtidsfråga. Den leder till ökad 
förekomst av antibiotikaresistenta bakterier vilket blir ett problem framöver om 
vi inte ser upp. 

Jag vill att Sala kommun tydligt skall ta ställning för djurskydd och mot 
slentrianmässig antibiotikaanvändning. 
De livsmedel vi köper in skall inte vara olagliga om de hade producerats i Sverige. 

Ett sätt att göra det är genom att kommunen ställer lika höga krav på all mat som 
vi köper in och att kraven är jämförbara med de miljö- och djurskyddskrav som 
ställs på det som produceras i Sverige. 

Vi behöver inte avvakta nya upphandlingsregler utan vi kan redan idag ställa 
dessa krav inom ramen för de regelverk som finns. 

Barnen i våra förskolor och skolor och de äldre i omsorgen har rätt att äta mat 
som producerats med högt djurskydd och höga miljökrav. 
Det är rimligt att den mat vi tillagar i kommunens kök, t ex fläsk och korv, inte 
hade varit olaglig att producera i vårt land. 

Det är därför dags att ställa högre krav på maten som vi köper in och tillagar i 
kommunens kök! Låt oss ställa höga krav på djurskydd för allt kött, fläsk och 
kyckling som köps in! 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att ställa lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som köps in 
till kommunens verksamheter som svenska bönder har att leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 
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miljöpotthet de gröna ~ 
S.ll.LA 

Motion angående förskola i Varmsätra 

Varmsätra skola är en mycket väl fungerande 1-6 skola. En brist är dock att det 
saknas förskola i närheten av skolan. Detta innebär att föräldrar får skjutsa 
barnen till Sala när de behöver barnomsorg. Detta bidrar till onödiga transporter 
och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen till Sala och 
väljer sedan en skola i Sala. De föräldrar som inte jobbar i Sala får åka långa 
omvägar med barnen för att anlita kommunens barnomsorg. 

Vi i Miljöpartiet vill satsa på förskolor och skolor på landsbygden. För att 
uppfylla detta så är det lämpligt att satsa på en förskola i anslutning till skolan i 
Varmsätra. Själva skolan behöver också fräschas upp lite, som matsal saknas och 
idrottshallen skulle kunna vara större. Vi har beslutat om tillagningskök på 
skolan då är det bra om förskolan kan ha nytta av det. 
Att få en förskola i Varmsätra skapar dessutom fler platser på förskolor i Sala 
stad. 

Vi har satsat på nya förskolor i Sala stad, men vi behöver också satsa på 
barnfamiljer på landsbygden. Vi måste se det långsiktigt inte bara kortsiktigt 
ekonomiskt, för att få en positiv utveckling på landsbygden i hela kommunen. 

Miljöpartiet de gröna i Sala föreslår 

att kommunen utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

~~Cfj 
ErikÅberg 

Miljöpartiet de gröna 
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Interpellation till kommunalråd Per-Olov Rapp (S) angående år 2014 förelagsklimat 

Den 6 maj publicerades år 2014 företagsklimats rankning av Svenskt Näringsliv. För 

Sala Kommun blev årets resultat inte någon trevlig läsning. Kommunen hamnar på 

plats 266, vilket är en negativ förändring på 33 platser jämfört med år 2013. Nu mera 

hör kommunen till Sveriges topp 30 sämsta kommuner när det kommer till 

företagsklimat Som moderat är jag bekymrad över utvecklingen och trenden. Sala 

går åt helt fel håll och jag vill i denna interpellation med anledning av företagsklimatet 

fråga kommunalrådet: 

1. Vad anser kommunalrådet om företagsklimatet i Sala enligt SVN 

företagsklimats rankning 2014? 

2. Avser kommunalrådet att vidta några särskilda åtgärder i syfte att förbättra 

kommunens företagsklimat, i så fall vilka? 

Andreas Weiborn 

11~ ,:~rttj l/t/ fr,1 
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Interpellation till Erik Åberg (MI') angående Sala-Heby Energi 

Tisdagen den 20 maj drabbades kunder till Sala-Heby Energi av ett elavbrott. Det 

drabbade både privatpersoner och företag. Avbrottet inträffade klockan 04:46. Vid 

klockan 08:00 hade felet, enligt en e-publicerad artikel från Sala Allehanda, hittats 

och de flesta kunder hade fått tillbaka elen. Det som jag med flera, däribland både 

företagare och privatkunder, upplevde var att det på morgonen inte fanns någon 

information att tillgå om vad som hade hänt samt hur längre avbrott skulle bestå. 

Som företag är det viktigt att det snabbt kan informera sina kunder om händelser 

som påverkar dem. 

Därför vill jag i denna interpellation fråga Erik Aberg(MP) i egenskap av representant 

för styrelsen för Sala-Heby Energi samt kommunfullmäktigeledamot 

Hur arbetar Sala-Heby Energi med kommunikation och service till sina kunder vid 

händelser likt denna? 

Andreas Weiborn (M) 

/l11J-t'P:,5 ~/t1 4"·1 



Jill Roos 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Eva Axelsson <perjans 118@hotmail.com> 
den 25 maj 2014 22:50 
Per-Olov Rapp; Jill Roos 
Fråga till kommunfullmäktige 26/5 
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Nu är jag verkligen sent ute men hoppas att k-rådet kan svara på dessa utan alltför mycket besvär: 

Hur går det med lokal till familjecentralen? 

Om det har ordnat sig med lokal, när sker invigningen? 

Med vänlig hälsning 

Eva Axelsson 
Kyllinge 118 

733 92 SALA 
0224-520 11 

0705-95 39 77 

Det är inte hur man har det 
utan hur man tar det .) 

l 


