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Motion om att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 26 februari  2018  av Johanna Ritvadotter (V) och handlar om

att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt.

Beredning

Bilaga KS  2019 /44/ 1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/44/2, Yttrandefrån bygg— och miljökontoret

Bilaga KS  2019/44/3, Motion från Johanna Ritvadotter (V)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt

Johanna Ritvadotter (V) inkom den 26 februari  2018  med rubricerad motion.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att Sala kommun snarast möjligt väljer att påskpynta fjäderfritt

Motionären skriver att fjädrar som används till påskpynt kommer uteslutande från

kalkoner som fötts upp i den amerikanska köttindustrin. Oftast skickas fjädrarna

sedan till Kina för att färgas  — för att sedan skickas över jordklotet en gång till, för att

tillslut hamna i våra butiker. Fåglarna som används i djurindustrin har ofta levt ett

kort plågsamt liv; bland annat tvångsmatas de för att växa snabbare, deras klor och

näbbar klipps av för att de inte ska skada varandra eller de människor som handhar

dem.

Enligt motionären är djurindustrin den industri som påverkar klimatet mest

negativt. Fjädrar som används som påskpynt påverkar klimatet negativt flera

gånger, genom industrin där de fötts upp och genom transporter till och från Kina,

där de oftast färgas med miljöfarliga färger. Motionären påpekar att det finns många

sätta att påskpynta Sala utan att använda fjädra.

Motionen har remitterats till Bygg-och miljökontoret för yttrande.

I yttrandet framgår att påskpyntande med fjädrar har ifrågasatts de senaste åren

med hänvisning till de aspekter som motionären belyser.

I Sala kommun saknas en uttalad riktlinje för hanteringen av detta men

medvetenheten är stor gällande denna fråga. Kommunen har i år använt sig av andra

alternativ för pyntning såsom pappersägg, och pappersremsor. Med tanke på den

uppmärksamhet den här frågeställningen fått är det troligt att mer djurvänliga och

klimatsmarta produkter kommer att ersätta de påskfjädrar som används idag.

Tills dess är det viktigt att frågan belyses inför varje påsk på skolor och förskolor

och på kommunens enheter som ansvar för offentlig påskpyntning. Detta görs med

fördel via dialog i nära anslutning till påsken hellre än att skapa en riktlinje som lätt

kan falla i glömska..

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders  Wigelsbo
Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info©sala.se Direkt:  0224-74  71 00
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

/&  (
Anders Wigelsbo  (  C )

Kommunstyrelsens ordförande
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BYGG- OCH MILJOKONTORET

Lena  Karlsson, tel.  0224-74  73 52

Yttrande gällande motion om fjäderfri

Påsk-pyntning inom Sala kommun

BAKGRUND

Motionen föreslår att Sala kommun ska påsk—pynta fjäderfritt med

tanke på aspekterna djurplågeri och klimatpåverkan.

YTTRANDE

Frågan om att Påsk-pynta med fjädrar har under senare år ifrågasatts

på grund av de aspekter som motionären belyser. Det finns idag ingen

uttalad riktlinje för detta inom Sala kommun men medvetenheten är

stor gällande denna fråga. Kommunen har i år använt sig av andra

alternativ för pyntning såsom papperspåskägg och pappersremsor.

Med tanke på vilken uppmärksamhet denna frågeställning har fått

kommer det troligtvis att finnas andra mer djurvänliga och

klimatsmarta produkter i framtiden och de påsk-fjädrar som idag

produceras kommer troligtvis att fasas ut från marknaden. Till dess är

det viktigt att frågan belyses inför varje påsk på skolor förskolor och

kommunens enheter som ansvarar för offentlig påsk—pyntning. Detta

görs med fördel via dialog i nära anslutning till påsken hellre än att

skapa en riktlinje som lätt kan falla i glömska

SAMMANFATTNING

Fråga om vilket material som används vid pyntning inför påsken bör

lyftas inför varje påsk inom kommunens verksamheter där pyntning

förekommer

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Lena Karlsson

Vikarierande kontorschef
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Snart är påsken här och Sala ska påskpyntas. Fjädrarna som
används till påskpynt kommer nästan uteslutande från kalkoner
som fötts upp i  den amerikanska köttindustrin. Ofta skickas
fjädrarna sedan till Kina för att färgas  — för att sedan skickas över
jordklotet en gång till och hamna i våra butiker. Fåglarna som
används i djurindustrin har ofta levt ett kort och plågsamt liv; bland

annat tvångsmatas de för att växa snabbare, deras klor och
näbbar klipps av för att de inte ska skada varandra eller de
människor som handhar dem.

Djurindustrin är den industri som påverkar klimatet mest negativt.
Fjädrarna som används som påskpynt påverkar klimatet negativt
flera gånger, genom industrin där de fötts upp och genom
transporter till och från Kina där de ofta färgas med miljöfarliga
färger.

Det finns många sätt att påskpynta Sala utan att använda fjädrar.

Vänsterpartiet yrkar därför

att Sala kommun snarast möjligt väljer att påskpynta fjäderfritt.

Sala 2018-02-18

'  I ,

Johanna Ritvadotter (V) Maria  Arvidsson (V)


