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Motion till Lantmännens distriktsstämma i Dala-Aros
Lika spannmålspris i samma grop
Inkommen motion
Motionären har uppmärksammat att man som leverantör av spannmål till Lantmännens spannmåls
anläggningar får olika pris beroende på var man har sin postadress. Problematiken som belyses gäller
således inte fraktkostnaden för varan från gård utan avräkningspriset lantbrukaren får när varan ligger
i tippgropen på anläggningen. Förklaringen till detta är att Lantmännen valt att dela in Sverige i prisområden. Dessa prisområden används för att föra över kostnader för Lantmännens hantering och frakt
till slutkund på leverantören av varan i olika utsträckning beroende på var leverantören har sin verksamhet registrerad geografiskt.
Motionären menar att det rimliga är att det är spannmålsanläggningens placering och inte leverantörens
adress som bör ligga till grund för varans pris fritt silo.
Distriktsstyrelsens redovisning
Styrelsen har behandlat motionen och finner att motionären har rätt i sina tankar kring hur levererad
vara bör prissättas. Att ha olika pris för samma vara enbart beroende på lantbrukarens adress är att
betrakta som ett sätt att behandla medlemmar olika trots att man gör samma insatts och levererar
en identisk vara beträffande kvalitet och mängd. Modellen att använda sig av ortsavdrag baserad på
anläggningens placering ifrågasätts inte då det avspeglar Lantmännens kostnader för hantering och
transport av varan till slutförbrukning. Likabehandlingsprincipen bör dock gälla då det även är möjligt
för medlemmen att leverera vara till en anläggning med lägre ortsavdrag om man finner att den egna
fraktkostnaden motiverar detta.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att besluta
att bifalla motionens första yrkande om att mottagningsplatsens placering avgör priset för levererad
vara och inte leverantörens registrerade företagsadress
att bifalla motionärens andra att sats att motionen skickas vidare till föreningsstämman
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Motion 3 Spannmålspris

Svar på motion ”Lika spannmålspris i samma grop”
I en motion till föreningsstämman föreslår distrikt Dala-Aros att Lantmännen skall betala ett spannmålspris baserat på mottagande anläggning istället
för baserat på det prisområde där lantbrukaren har sin verksamhet.
Styrelsen har följande kommentarer till förslagen i motionen.
Lantmännen har i dag fem olika prisområden i Sverige utifrån att försäljningsvärdet på spannmålen varierar i respektive region. Det gäller bland
annat olika marknadsmässiga förutsättningar som lastningsmöjligheter,
fraktkostnader till kund samt utbud och efterfrågan i området.
Inom prisområdena tillämpar Lantmännen Lantbruk ortsjusteringar för att i
ytterligare ett steg markera de lokala skillnaderna mellan anläggningar
inom prisområdet såsom försäljningsmöjligheter och kapaciteter för att
uppnå ett effektivt varuflöde.
Slutligen innefattar också Lantmännens villkor ett system som benämns
”Bästa ort”. Detta innebär att lantbrukaren erhåller ett spannmålspris, minskat med den lägsta kostnaden för lantbrukaren med hänsyn tagen till frakt
och ortsjustering inom prisområdet där lantbrukaren har sin verksamhet,
oavsett vart Lantmännen väljer att leverera varan. Även om Bästa ort inte
ger kortaste frakten för den enskilda leveransen uppnås den lägsta totalkostnaden för Lantmännen som kan styra varan utifrån optimal totalkostnad. Det innebär även att slutdestinationen på spannmålen under en och
samma skörd kan variera beroende på marknadsförändringar.
Precis som motionsställaren beskriver, skapar prisområdena gränsdragningsproblem vilka har förstärkts i och med att Lantmännen förvärvade
kvarnen i Strängnäs. Denna ligger på gränsen mellan prisområde Öst och
Norr Mälaren.
Styrelsen instämmer med motionsställaren att en vara skall betalas lika vid
leverans till en och samma ort samtidigt som villkoren skall skapa förutsättningar att styra spannmålen optimalt utan att det medför merkostnader
för den enskilde lantbrukaren, s k Bästa ort.
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Lantmännen kommer att påbörja en utredning för att se över inköpsvillkoren för spannmål i enlighet med motionens intentioner.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att

motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.

