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Motion om lokalt slakteri 

INLEDNING 
ErikÅberg (MP) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera 
ett lokalt slakteri i kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och 
intresseorganisationer i kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/210/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/210/2, yttrande från Företagarcentrum och samhällsbyggnadskon
toret 
Bilaga KS 2014/210/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om lokalt slakteri 

Erik Åberg (MP) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera ett 
lokalt slakteri i kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och 
intresseorganisationer i kommunen. 

Motionären skriver att i Sverige och i Sala har antal gårdar med djur och 
köttproduktion minskat Detta leder till att vi måste importera kött från andra 
länder, vilket ger en ökad klimatpåverkan genom långa transporter. 

Slakterierna i Sverige blir större och färre och transporttiderna för djuren ökar. 
Trenden går mot större leveranser av djur som förädlas storskaligt, med försäljning 
riktad mot de stora handelskedjorna och grossisterna. Den storskaliga slakten ger 
höga kostnader för lantbrukarna ifall de vill hålla isär små partier kött och 
transportera det i egen regi. 

l Sala kommun minskade antalet gårdar med mjölkproduktion från 36 stycken 2003 
till17 år 2010. Antalet gårdar med slaktsvin minskade från 14 stycken 2003 till 8 
stycken 2010. Detta är en minskning med ca 50 o/o i båda fallen. 

Att antalet gårdar med köttproduktion minskar är en oroande utveckling som vi kan 
vända. Att ha en lokallivsmedelsproduktion är mycket viktigt för att kommunala 
skolor, äldreboenden och hushåll i kommunen ska kunna köpa bra och närodlad 
mat 

Företagarcentrum och samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala kommun har haft en del matprojekt genom åren och ett av dessa var 
"Vestmannamat", en förstudie där man tittade på vidareförädlingshus och lokalt 
slakteri. l den slaktgrupp som bildades inom projektet 2009-2010 drogs slutsatser 
som att nödvändigheten av flera små slakteriet är en konkret verklighet runt om i 
landet Den rationalisering som finns bland de stora slakterierna och att det blivit 
allt längre mellan anläggningarna är en av orsakerna att entreprenörer väljer att 
satsa på nya mindre slakterier. l oktober 2009 fanns det i hela Sverige 30 stora och 
30 små slakterier. Temat för slaktgruppen var att se hur man hittar vägar till en 
ökad förädling av kött från egen produktion. Gruppen bestod av deltagare i olika 
faser i sin strävan att förädla och sälja kött från egen produktion direkt till 
konsumenterna. Syftet med gruppen var att deltagarna skulle identifiera var de 
befinner sig, var de vill och hur de kommer dit 
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SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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En projektledare är tillsatt under sommaren 2014 för att utreda möjligheterna att 
etablera ett Grönt kompetenscentrum på Ösby. Företagarcentrum framför att frågan 
om att etablera ett lokalt slakteri kan ingå som en del i detta uppdrag. 

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

att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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FÖRETAGARCENTRUM 

2014-05-21 

Svar Motion om lokalt slakteri • 

Sverige behöver sin landsbygd och de möjligheter som jorden, skogen och landsbygdens miljöer ger. 

Sala kommun har ju haft en rad olika matprojekt genom ä ren. Detta härrör ju till att vi har en levande landsbygd. 
Ett av dessa projekt var Västmannamat-förstudie att titta på vidareförädlingshus och lokalt slakteri. Projektägare 
var Företagarcentrum. 

l den slaktgrupp som bildades inom projektet 2009-2010 drogs följande slutsatser: 
"Nödvändigheten ov fler små slakterier är en konkret verklighet som finns runt om i landet. Den 
strukturrationalisering som finns bland de stora jättarna och att det blir allt längre mellan anläggningarna är 
sannolikt en orsak till att entreprenörer satsar på nya, mindre slakterier. l okt 2009 fanns i hela Sverige 30 stora 
och 30 små slakterier. En slaktgrupp bildades och har träffats totalt fem gånger under tiden oktober 2009 till mors 
2010. Temat för gruppen har varit; Hur hittar jag vägar för ökad förädling av kött från egen produktion. Gruppen 
har bestått av deltagare som är i olika faser i sin strävan att förädla och sälja kött från egen produktion direkt till 
konsument. Vissa deltagare står i funderingar om och hur, medan andra står i begrepp att starta ett slakteri. 
Syftet med gruppen är att deltagarna ska identifiera var de befinner sig, vart de vill och hur de kommer dit. 
Ambitionen är att få deltagarna att röra sig framåt mot målet, identifiera nästa steg och hitta lösningar för att ta 
sig framåt mot sitt önskade läge. Gruppen var ett stöd både i funderingar, praktiska frågor och i att hitta olika 
lösningar. Gruppens funktion har varit att deltagarna har lärt av varandra och utbytt erfarenheter. Föredrag har 
hållits av Hushållningssällskapets byggrådgivare som kunnat svara på frågar om projektering, lagar, flöden, 
ekonomi och möjligheter kring att bygga slakteri eller chark/oka/. Detta blev väldigt lyckat då praktiska frågor 
hade vuxit fram i gruppen under de tre första träffarna. Folke Brinkmann regional företagarcoach LRF Mälardalen 
har lett gruppen. " 

Vidare kunde man l februari 20141äsa om att det räder brist pä styckare och charkuterister. Det saknas 
yrkeskunnigt folk i bransche.n vilket innebär att det är ett möjligt framtidsyrke. 

Alla dessa slutsatser som projekten kommit fram till i olika behovsbilder har ofta Ösby Naturbruksgymnasium 
funnits med. Vi har ju hela kedjan i Sala vad gäller från jord till tallrik. 

När nu också motionen om Grönt Kunskapscentrum Ösby genererade i att anställa en projektledare som ska titta 
på alla olika möjligheter till framtida utveckling så anser Företagarcentrum att även frägan om lokalt slakteri ingår 
i projektledarens jobb att ta reda på möjligheter osv i frågan. 

lft_tu: Q\J , , L~ A~~ca A~\Cm 
Näringslivschef 
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Motion om lokalt slakteri 

BAKGRUND 
Miljöenheten har erhållit rubricerade motion för yttrande. 

YTTRANDE 
Miljöenhetens uppdrag som tillsynsmyndighet är att bedriva tillsyn över 
miljöfarliga verksamheter och livsmedelsföretag inom kommunen. Syftet är att 
kontrollera att verksamheter och företag uppfyller lagens krav om skyddet av 
miljön och människors hälsa samt att säkerställa att endast säkra livsmedel 
släpps ut på marknaden. 

Om en etablering kommer tillstånd kommer miljöenheten att svara för en god 
service och verka för bra beslut i de ansökningsärenden som inkommer. 

Ett nytt slakteri kommer därmed att vara föremål för vår tillsyn varför det är 
olämpligt att enheten är involverad i en eventuell etablering. Enheten kan inte 
lämna förslag på åtgärder och utformning i etableringsskedet och samtidigt 
handlägga och besluta i ärendet. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

s rsson 

KOPIA 

Akten 

chefmiljö 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 3910-2 

Exp. SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 
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Motion om lokalt slakteri 

Ungefär hälften av Sala kommuns befolkning bor på landsbygden. För att fortsätta 
ha en levande landsbygd är det viktigt att ha en fortsatt lokal matproduktion. 
Sverige har troligtvis världens bästa djurhållning det är ytterligare en anledning till 
att gynna lokal matproduktion. I Sverige och så även i Sala har tyvärr antal gårdar 
med djur och produktion av kött minskat. Detta leder till att vi får importera kött 
från andra länder, vilket leder till ökad påverkan på klimatet genom långa 
transporter. 

Slakterierna i Sverige blir större och färre vilket innebär att transporttiderna för 
djuren ökar. Trenden går mot större leveranser av djur som förädlas storskaligt. 
Med försäljning riktat mot de stora handelskedjorna och grossisterna. Idag finns 28 
stora och medelstora slakterier i Sverige. Den storskaliga slakten ger höga kostnader 
för lantbrukarna om de vill hålla isär små partier kött, och logistiken blir svår om de 
ska transportera små mängder kött i egen regi. 

I Sala kommun minskade antalet gårdar med mjölkproduktion från 36 stycken 2003 
till17 stycken 201 O. Antalet gårdar med slaktsvin minskade från 14 stycken 2003 
till B stycken 2010. Detta är en minskning med ungefär 50% i båda fallen. Antalet 
gårdar med kalvuppfödning minskade från 56 stycken 2003 till45 stycken 2010. En 
minskning med cirka 20%. Vi har fortfarande en hel del gårdar som säljer kött lokalt 
bland annat Gröna hagars kött. 

Att antalet gårdar med köttproduktion minskar är en oroande utveckling som vi vill 
vända. Att ha en lokallivsmedelsproduktion är mycket viktigt för att kommunala 
skolor, äldreboenden samt hushållen i kommunen ska kunna köpa bra och närodlad 
mat. 

Därför föreslår jag att kommunen undersöker möjligheterna och intresset för att 
etablera ett lokalt slakteri i kommunen. Detta bör ske i samarbete med lokala 
livsmedelsproducenter och intresseorganisationer i kommunen. 

ErikÅberg 

Miljöpartiet de gröna 


