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2014-11-11 

Dnr 2014/756 

Motion om kött från grisar med knorr och utan antibiotika i 
kroppen 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C} inkom den 22 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ställs lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som 
köps in till kommunens verksamheter som svenska bönder ska leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/211/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/211/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/211/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 219 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på motion om kött från grisar 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 22 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ställs lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som 
köps in till kommunens verksamheter som svenska bönder ska leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Motionären skriver att den mat som vi köper in för tillagning i kommunens 
verksamheter och som serveras till våra elever och gamla ska produceras på ett 
långsiktigt hållbart sätt De livsmedel som vi köper in ska uppfylla våra krav på 
djurvälfärd. Det är inte okej att använda antibiotika slentrianmässigt i 
djurproduktionen, att ge friska djur medicin för att de inte ska bli sjuka. För så är 
fallet när man till exempel blandar antibiotika i smågrisfoder för att kunna avvänja 
kultingarna från suggan tidigare. 

I Sverige har vi ett system som ger oss friska djur och där användandet av 
antibiotika till våra lantbruksdjur är blad de lägsta i världen. Överanvändandet av 
antibiotika är en viktig framtidsfråga. Den leder till ökad förekomst av 
antibiotikaresistenta bakterier. 

Motionären vill att Sala kommun tydligt ska ta ställning för djurskydd och mot 
slentrianmässig antibiotikaanvändning. De livsmedel som kommunen köper in 
skulle inte vara lagliga om de producerats i Sverige. 

Sala kommun borde ställa 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. 

Ekonomikontoret, upphandlarfunktionen har yttrat sig över motionen. 

Vid en upphandling finns möjligheter att ställa långtgående krav inom det regelverk 
som gäller. Det framgår med all tydlighet i den så kallade Sigtuna-domen 
(Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 2841-11). 

Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer denna typ av krav i en 
upphandling. Vid en ny upphandling kan man ställa den typ av krav man önskar, 
men man måste då vara beredd på att ta strid för dem vid en eventuell rättsprocess 
samt vara bered att stå för de kostnader som blir följden av processen. 

Alla krav som ställs i någon mån påverkar priset. Organisationen måste vara 
anpassad för att följa upp att ställda krav följs. Man måste se till att det finns 
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personella resurser till uppföljning. Annars är risken uppenbar att man i 
upphandlingsskeendet ställer krav som leder till ökade kostnader, men att vi via 
utebliven uppföljning inte skördar frukterna i form av en bättre produkt 

Det ställdes krav avseende antibiotika och transporter redan vid föregående 
upphandling, alltså den upphandling som ledde fram till innevarande avtaL 

Ju mer antibiotika som används för att maskera dålig djurvälfärd, desto större är 
risken för oss människor. Antibiotikaresistenta bakterier uppstår varhelst 
antibiotika används, också inom djurhållningen. Dessa bakterier smittar vidare och 
sjukdomar hos människor kan bli svåra och allt oftare omöjliga att behandla. 
Bra djurskydd och djurvälfärd något som gynnar såväl djuren som oss själva och 
våra barn. 

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

att motionen bifalles 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-07-03 



1(1) 
2014~06-25 

INTERNREMISS 
EKONOMIKONTORET 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Yttrande avseende Carola Gunnarssons (C) motion "bara kött från 
grisar med knorr och utan antibiotika" 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 4 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att det ur ett 
upphandlingsperspektiv, vid en upphandling, finns möjligheter att ställa 
långtgående krav inom det regelverk som är gällande. Detta framgår med all 
önskvärd tydlighet i den s.k. Sigtuna-domen (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 
2841-11). 

Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av krav i en 
upphandling. Enligt uppgifter som kommit mig tillhanda ställdes krav avseende bl. a 
antibiotika och transporter redan vid föregående upphandling, d v s den 
upphandling som ledde fram till innevarande avtal. 

Tilläggas kan också att vi, vid en ny upphandling naturligtvis kan ställa de krav vi 
önskar man att vi då också måste vara beredda på att ta strid för dem vid en 
eventuell rättsprocess samt vara beredd på att stå de kostnader som blir följden av 
processen. 

Vi måste också vara införstådda med att alla krav som ställs i någon mån påverkar 
priset. Organisationen måste också vara anpassad för att följa upp att ställda krav 
följs. Detta är ju i sig också förknippat med en kostnad som inte direkt avspeglar sig i 
priset på själva varan. Vi måste se till att det finns personella resurser till 
uppföljningen, annars är risken uppenbar att vi i upphandlingsskedet ställer krav 
som leder till ökade kostnader men att vi via utebliven uppföljning inte skördar 
frukterna i form av bättre produkt. Detta gäller generellt vid upphandling och inte 
bara när det gäller livsmedel eller kött från grisar, med eller utan knorr och 
antibiotika. 

Saia den 25 juni 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motionang 

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

l januari 20141ämnade 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! 

Aktbliaga 

l 



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. 


