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Motion - Marknadsplats på Viringeområdet för lokalt/ regionalt producerade
livsmedel- svar
Bakgrund
Liberalerna i Mjölby har inkommit 2017-08-31 med en motion om skapandet av en
marknadsplats på Viringe för lokalt/regionalt producerade livsmedel.
Kommunfullmäktige har skickat motionen till KS för beredning.
Sammanfattning
Enligt motionären utgör Viringe antagligen den bästa marknadsplatsen i
Östergötland för kontakter med konsumenter på genomresa. Framför allt borde
det vara möjligt att där etablera en framgångsrik butik för högkvalitativa
livsmedel. I första hand borde det naturligtvis handla om lokalt och regionalt
producerade livsmedel, men för att uppnå erforderlig sortimentsbredd kan också
produkter från andra delar av landet behöva tillföras.
Tillgång till ett sådant lokalt försäljningsställe skulle kunna öka producenters och
andra aktörers intresse för att ta fram nya produkter med ett högre
förädlingsvärde. Merparten av kunderna får bedömas vara på genomresa och är
därför inte beredda att söka sig in i tätorten för inköp.
Näringslivskontorets bedömning är att lagt förslag är intressant och bra men att
det finns flera utmaningar och hinder för den föreslagna etableringen. Den
gällande detaljplanen för Viringe har begränsningar när det gäller
livsmedelsförsäljning och ytor. Kostnaderna för FAMI att bygga en lämplig lokal
där producenter ska betala marknadsmässiga hyror skulle troligtvis bli för dyrt för
att nå lönsamhet och därmed skulle intresset vara svalt från de lokala
producenterna.
Det finns tidigare entreprenörer som har genomfört utredningar avseende lokal
och lönsamhet för att driva verksamhet vid Viringe. Resultatet blev att kostnaden
för en nybyggd lokal skulle fordra en hög hyreskostnad vilket i sin tur skulle leda
till att det skulle vara svårt att få lönsamhet i den föreslagna typen av verksamhet.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-04-17
Motion från Liberalerna
Beslut Kommunfullmäktige § 96/2017-08-29
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Kommunstyrelsen

Marknadsplats på Viringeområdet för lokalt/ regionalt
producerade livsmedel - svar
Bakgrund
Liberalerna i Mjölby har inkommit 2017-08-31 med en motion om
skapandet av en marknadsplats på Viringe för lokalt/regionalt
producerade livsmedel. Kommunfullmäktige har skickat motionen till
KS för beredning.
Sammanfattning
Enligt motionären utgör Viringe antagligen den bästa marknadsplatsen
i Östergötland för kontakter med konsumenter på genomresa. Framför
allt borde det vara möjligt att där etablera en framgångsrik butik för
högkvalitativa livsmedel. I första hand borde det naturligtvis handla
om lokalt och regionalt producerade livsmedel, men för att uppnå
erforderlig sortimentsbredd kan också produkter från andra delar av
landet behöva tillföras.
Tillgång till ett sådant lokalt försäljningsställe skulle kunna öka
producenters och andra aktörers intresse för att ta fram nya produkter
med ett högre förädlingsvärde. Merparten av kunderna får bedömas
vara på genomresa och är därför inte beredda att söka sig in i tätorten
för inköp.
Näringslivskontorets bedömning är att lagt förslag är intressant och
bra men att det finns flera utmaningar och hinder för den föreslagna
etableringen. Den gällande detaljplanen för Viringe har begränsningar
när det gäller livsmedelsförsäljning och ytor. Kostnaderna för FAMI
att bygga en lämplig lokal där producenter ska betala
marknadsmässiga hyror skulle troligtvis bli för dyrt för att nå
lönsamhet och därmed skulle intresset vara svalt från de lokala
producenterna.
Det finns tidigare entreprenörer som har genomfört utredningar
avseende lokal och lönsamhet för att driva verksamhet vid Viringe.
Resultatet blev att kostnaden för en nybyggd lokal skulle fordra en
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hög hyreskostnad vilket i sin tur skulle leda till att det skulle vara svårt
att få lönsamhet i den föreslagna typen av verksamhet.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-04-17
Motion från Liberalerna
Beslut Kommunfullmäktige § 96/2017-08-29
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Motion om utredning av marknadsplats inom Viringeområdet
för lokalt/regionalt producerade livsmedel av hög kvalitet
Inom Mjölby kommun förekommer en omfattande produktion av livsmedel, något som för övrigt
gäller också för stora delar av övriga Östergötland. Produktionen sker i både stor och liten skala. De
årligen återkommande Östgötadagarna illustrerar detta på ett utmärkt sätt, nu redan om några
dagar. Men organisationen för marknadsföring och för försäljning till slutkund ter sig svag och
splittrad och sker ofta i form av gårdsförsäljning, det vill säga försäljningsställen utan kontakt med
starkare kundflöden. Måhända är denna brist också en förklaring till att förädlingsnivån är låg hos
många producenter. Det skulle inte behöva vara på detta sätt.
Viringe utgör antagligen den bästa marknadsplatsen i Östergötland för kontakter med konsumenter,
särskilt konsumenter på genomresa. Framför allt borde det vara möjligt att där etablera en
framgångsrik butik för högkvalitativa livsmedel. I första hand borde det naturligtvis handla om
lokalt och regionalt producerade livsmedel, men för att uppnå erforderlig sortimentsbredd kan
också produkter från andra delar av landet behöva tillföras.
Det exempel som jag ser framför mig är den så kallade ”Osterian” i Falköping, som trots ett vida
sämre marknadsläge attraherar 150 000 kunder per år. Osten står där i centrum med ca 150 sorter
men kompletteras med kött och korv, ostkaka, marmelader, sylter, safter, knäckebröd (många sorter),
kex, chips med mera. En liknande butik på Viringe skulle också kunna sälja lokala produkter såsom
viltkött, rökt fisk, kräftor, jordgubbar och tomater liksom givetvis också potatis och grönsaker.
Tillgång till ett sådant lokalt försäljningsställe skulle kunna öka producenters och andra aktörers
intresse för att ta fram nya produkter med ett högre förädlingsvärde. Merparten av kunderna får
bedömas vara på genomresa och är därför inte beredda att söka sig in i tätorten för inköp. Påverkan
på den befintliga lokala livsmedelshandeln kan därför förutsättas vara liten. Självfallet gäller detta
också för gårdsförsäljningen.
Att finansiera uppkomsten av en marknadsplats av nu skisserat slag och att driva den är givetvis inte
en uppgift för Mjölby kommun. Men kommunen kan genom sitt näringslivskontor, eventuellt i
kombination med FAMI, vara en initiativtagare till samtal mellan lokala och regionala producenter
och möjligtvis också spela en symbolisk roll i samband med bildande av den typ av aktör (sannolikt
aktiebolag) som erfordras om verksamheten skall kunna komma till stånd.
FAMI kan, om så anses lämpligt eller nödvändigt, tillhandahålla lokal för verksamheten.
Kommunens intresse skulle härvidlag vara kopplat till ökad sysselsättning samt säkerställande och
utveckling av lokala livsmedelsföretags produktion och konkurrenskraft.
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Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag:

-

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i kontakt med berörda
livsmedelsproducenter undersöka förutsättningarna för etablering av en
marknadsplats inom Viringe-området för försäljning av i första hand lokalt och
regionalt producerade livsmedel av hög kvalitet.

Kolstad den 27 augusti 2017

Curt Karlsson
Liberalerna
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Motion om utredning av marknadsplats inom Viringeområdet
Bakgrund
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om utredning om
handelsområdet Viringe.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna daterad 2017-08-31
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.
___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Näringslivschef
Akten
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