
 
 

 
 

  

                

 
 

Vi har all anledning att känna stolthet över svenska bönder och svensk 
köttproduktion som präglas av högt ställda krav och god omsorg om djuren. 
Svensk djurskyddslagstiftning är världens skarpaste och syftar till att djuren ska 
ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Den medför en rad olika krav 
om exempelvis utevistelse, rörelseytor och bedövning. EU-lagstiftningen på 
området ligger fortsatt långt efter vår.  
 
Världshälsoorganisationen menar att antibiotikaresistens är ett av de största 
hoten mot mänskligheten. Ett högt användande av antibiotika i 
djuruppfödningen i andra länder driver på utvecklingen i negativ riktning. 
Svensk produktion är ett föredöme med EU:s lägsta användning.  
 
Miljömässigt är svenskt kött också att föredra. Svenska bönder har låg 
klimatpåverkan. Dessutom bidrar betande djur till öppna landskap och 
betesmarker med stor biologisk mångfald.  
 
Skälen att välja svenskt kött framför kött från andra länder är starka. 
Kommunen har ett ansvar vid upphandling och den information som ges. För 
många medborgare är det viktigt att få veta varifrån det man äter kommer. Det 
gäller inte minst kött, där ungefär 8 av 10 svarar att information om varans 
ursprung är viktig för dem.  
 
I våra kommunala verksamheter serveras en stor mängd måltider varje dag och 
vi kristdemokrater ser det som rimligt att köttråvarornas ursprung framgår av 
menyerna.  
 
Vi behöver även integrera maten i undervisningen och för att på så sätt 
tydliggöra matens väg från jord till bord. Låt oss sätta som krav vid upphandling 
att man som producent måste kunna besöka skolorna och övriga verksamheter 
där kommunen serverar mat.   
 
Man skall även under året kunna ta emot studiebesök med elever och de äldre 
under en dag. På det sättet kan måltiden bli en pedagogisk resurs i skolarbetet 
och vi kommer i största utsträckning inhandla lokalproducerat. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige 
beslutar att:     
 

1. Köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens 
verksamheter.  



 
 

 
 

  

2. Att Staffanstorp kommun i största möjliga utsträckning inhandlar 
lokalproducerade livsmedel. 

3. Att skriva in vid upphandling att leverantörerna också måste kunna 
besöka verksamheter där kommunen serverar mat som t.ex. våra 
skolorna för att informera om hur råvarorna produceras samt erbjuda 
studiebesök på gårdarna för våra elever och de äldre. 
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