
Vilket parti har bäst politik  
för djuren i Karlskrona?
Varken Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna eller Liberalerna svarade på Djurens Rätts undersökningen 
av lokalpolitiker i Karlskrona.

Frågor Svar

Vad tycker ditt parti om att öka andelen 
växtbaserat i kommunala verksamheter?

Det är vi positiva till! Vi har lagt flera förslag om att de 
kommunala köken ska servera mer vegetariskt och vi har 
ofta debatterat ämnet i fullmäktige. Så det är en fråga vi 
driver synnerligen aktivt. Vi tycker det är viktigt av flera 
skäl: klimat, ekonomi och självklart för djurens bästa!

Vad tror ni om helt växtbaserade dagar? 
Varför tror ni det är bra/dåligt?

Absolut. Vi har väldigt länge drivit att det ska vara minst 
en vegetarisk dag i veckan och vi är inte främmande för 
att ha flera. Vi tycker det är viktigt att ställa om kosten 
till mer vegetariskt generellt i samhället och då vill vi att 
kommunen ska föregå med gott exempel. Skälen till att vi 
vill det är många. För klimatet är det bättre med mer grön 
kost, om man ser till hur vi bäst försörjer hela världens 
befolkning med mat är det bättre med mer veg och  
mindre kött, det är bättre för djuren, minskad djur
hållning i produktion (tränga ihop många djur på liten 
yta för att kunna producera så mkt kött som möjligt) ger 
mindre risk för sjukdomsspridning, det är ekonomiskt för
delaktigt, det är bättre ur ett hälsoperspektiv och så vidare. 
Fördelarna med mer grönt och mindre kött är många!

Hur vill ditt parti (mer) arbeta för att nå 
miljömålen i kommunen?

På denna fråga bifogar vi vårt lokala program för miljö 
och klimat. När ni läser det så kom ihåg att det vårt  
program för endast kommunen och alltså bara tar upp 
frågor som vi kan påverka i kommunpolitiken.

Hur vill ditt parti arbeta för att stärka djur
skyddskraven vid upphandlingar?

Självklart är ju att vi har svenska djurskyddskrav i upp
handlingen. Alltså att djuren blivit behandlade minst så 
bra som krävs enligt lag i Sverige. Vi vill också att kommu
nen ska ställa krav på att köttet är KRAVmärkt. KRAV har 
ökade krav på djurhållning gentemot ”bara” svensk lag.

Anser ni att kommunen bör ha en policy att 
pynta vid högtider utan djurprodukter, t ex 
fjädrar?

Ja.

Anser ni att en pyromusikal är ett bra  
alternativ till fyrverkerier?

Ja.



Frågor Svar

Vad tycker ditt parti om att öka andelen 
växtbaserat i kommunala verksamheter?

Vi vill att det ska serveras två likvärdiga alternativ varje 
dag i våra kommunala restauranger. En maträtt baserad 
på animaliskt protein och en växtbaserad. Sedan är det 
upp till eleven att välja det alternativ den vill. Därmed blir 
det efterfrågan som kommer att styra andelen växtbaserat.

Vad tror ni om helt växtbaserade dagar? 
Varför tror ni det är bra/dåligt?

Se förgående fråga. Vi vill inte att politiken ska bestämma 
vilken mat som serveras utan låta eleverna och verksam
heten styra.

Hur vill ditt parti (mer) arbeta för att nå 
miljömålen i kommunen?

Vi arbetar för att öka livsmedelsproduktionen i kommunen. 
Närproducerade varor och fler betande djur är viktigt för 
miljön. Utan betande nötkreatur kommer stora arealer 
ängsmark att växa igen och stora naturvärden gå för
lorade. Den svenska nötköttsproduktionen är mycket 
klimatsmart och använder lite vatten. Mer svensk mat  
gör stor miljö och klimatnytta.

Hur vill ditt parti arbeta för att stärka djur
skyddskraven vid upphandlingar?

Vi vill ställa spetskrav vid upphandling så att all upp
handling följer svenska djurskyddsregler. Den mat som 
serveras i Karlskrona ska vara producerad i enlighet med 
svenska djurskydds och miljöregler.

Anser ni att kommunen bör ha en policy att 
pynta vid högtider utan djurprodukter, t ex 
fjädrar?

Produkter behöver vara framtagna på ett etiskt  
accepterat sätt.

Anser ni att en pyromusikal är ett bra  
alternativ till fyrverkerier?

Pyromusikal eller lasershower kan var ett alternativ till 
fyrverkerier. Det är viktigt att nyårsfirandet är attraktivt 
och lockar många för att minska alternativa skjutande av 
fyrverkerier. Kommunen måste erbjuda det som efter
frågas om det ska vara någon mening.



Frågor 

Svar

Vad tycker ditt parti om att öka andelen 
växtbaserat i kommunala verksamheter?

Vi har skrivit en motion om öka andelen växtbaserat i 
kommunala verksamheter, och öka andelen vegansk som 
tyvärr inte vann gehör. Vi har som ambition att fortsätta 
driva de frågorna även nästa mandatperiod.

Vad tror ni om helt växtbaserade dagar? 
Varför tror ni det är bra/dåligt?

Växtbaserade dagar är något som vi bör utveckla, och som 
inte alls behöver vara dåligt för barnen, tvärtom tror vi det 
gynnar folkhälsan med mer grönt. I dagsläget har vi en typ
matsedel där proteinet bestämts på central nivå och sen 
får varje kock ha egen kreativ frihet utifrån det proteinet, 
och där anser vi att åtminstone någon dag ska proteinet 
vara växtbaserat.

Hur vill ditt parti (mer) arbeta för att nå 
miljömålen i kommunen?

Jag antar med miljömål att ni menar Hållbarhetsprogram
met. Vi anser att den inte är tillräckligt ambitiös men är 
pragmatiska och kommer arbeta för att de redan antagna 
målen ska uppfyllas. Om vi ska se till exempel den eko
logiska maten och koldioxidbudgeten och målet inom 
cykelstrategin har vi som kommun inte uppnått de mål vi 
har själva ställt upp, utan har i stället sänkt ambitionerna. 
Det vill vi inte ska ske med det nyligen antagna Håll
barhetsprogrammet. Vår prioritering är att Hållbarhets
programmet ska uppfyllas.

Hur vill ditt parti arbeta för att stärka djur
skyddskraven vid upphandlingar?

Vi vill att man inte ska köpa in ägg från burhöns, att 
maten ska i hög utsträckning vara KRAVmärkt och 
närproducerat, att vi ska ha en lokal odlingsstrategi för 
satsa på grönt i staden och som vi delvis har påbörjat 
med små odlingsslådor vid förskolor. Vi vill även ställa 
krav på företaget Charkett som levererar större delen av 
det köttprotein som kommunen får för att se till att vi inte 
köper in kött från djur som farit illa, varken i Sverige eller 
från utlandet.

Anser ni att kommunen bör ha en policy att 
pynta vid högtider utan djurprodukter, t ex 
fjädrar?

Ja. Det bör vara plastfritt, djurfritt och biologiskt  
nedbrytbart.

Anser ni att en pyromusikal är ett bra  
alternativ till fyrverkerier?

Återigen har vi skrivit en motion om detta och vi vill se en 
lasershow i stället för både pyromusikaler och fyrverke
rier. Vi vill även att fyrverkerierna på Verkö vid Valborg 
ska upphöra, men har ingen politisk makt på den fronten 
utan kan bara vädja till Verköborna att tänka på djurlivet.



Frågor Svar

Vad tycker ditt parti om att öka andelen 
växtbaserat i kommunala verksamheter?

Vegetabilisk (vegansk) kontra ickevegetabilisk (icke 
vegansk) kost är ett individuellt beslut och inte en kom
munal angelägenhet. På kommunal nivå borde vi i stället 
fokusera på att den kost som serveras i våra verksamheter 
är hållbart producerad. Vegetabilisk kost som har transpor
terats långa sträckor är inte nödvändigtvis mer klimatsmart 
än kost inhandlad från vårt närområde.

Vad tror ni om helt växtbaserade dagar? 
Varför tror ni det är bra/dåligt?

Det vegetariska valet är återigen ett enskilt ställnings
tagande, och anser att kommunen i de verksamheter där 
kost serveras skall erbjuda möjlighet för den enskilde 
att göra sådan val, men som kollektiv norm är det inte 
eftersträvansvärt.

Hur vill ditt parti (mer) arbeta för att nå 
miljömålen i kommunen?

Vi anser att kommunen på ett bra och aktivt sätt arbetar 
med miljömålen genom att bland annat övergå till upp
laddningsbara fordon och annat. Vi anser att utvecklingen 
framskrider i en rimlig och genomtänkt takt.

Hur vill ditt parti arbeta för att stärka djur
skyddskraven vid upphandlingar?

Sverige har en miljö och djurskyddslagstiftning som 
ställer långtgående krav på svenska bönder med djur
uppfödning att djuren ska behandlas väl och vi anser 
att även kommunen ska verka för att fler upphandlingar 
ställer djurskyddskrav. 

Anser ni att kommunen bör ha en policy att 
pynta vid högtider utan djurprodukter, t ex 
fjädrar?

Detta är ett förslag som Kristdemokraterna definitivt kan 
ställa sig bakom. Idag finns konstgjorda produkter som 
mycket väl går att använda vid våra högtider.

Anser ni att en pyromusikal är ett bra  
alternativ till fyrverkerier?

Detta anser Kristdemokraterna är ett utmärkt förslag, och 
skulle dessutom gärna se mycket hårdare restriktioner 
avseende privat användning av raketer och fyrverkerier.



Frågor Svar

Vad tycker ditt parti om att öka andelen 
växtbaserat i kommunala verksamheter?

Kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer 
om vad som är bra mat för de olika grupper där kommu
nen har ansvar. I skolan serveras det tex mycket grönt 
och man arbetar för mer klimatsmart mat i våra kök.  
Vi ser inget behov av större förändringar mot mer växt
baserat i nuläget.

Vad tror ni om helt växtbaserade dagar? 
Varför tror ni det är bra/dåligt?

Vegetariskt/salladsbuffé och frukt erbjuds i många  
matsalar och i skolorna serveras ofta vegetariskt en  
dag i veckan. Vi ser inget behov av att ytterligare styra 
upp detta.

Hur vill ditt parti (mer) arbeta för att nå 
miljömålen i kommunen?

Vi har mål om att köpa närproducerade/svenska rå
varor liksom en hög andel ekologiskt. Vi har infört en 
koldioxid budget och ställer om till förnyelsebar energi 
och förnyelsebara drivmedel. Vi vill se fler gång och 
cykelvägar. Vi jobbar fler laddstolpar och en bättre kol
lektivtrafik. Karlskrona ska vara en förebild på miljöoch 
klimatområdet och vi ska göra vår del av Parisavtalet.

Hur vill ditt parti arbeta för att stärka djur
skyddskraven vid upphandlingar?

Vi har tagit initiativ till en ny livsmedelspolicy som 
innehåller mål om mer närproducerat/svenskt i våra kök. 
Då handlar vi råvaror som är producerade med en av 
världens hårdaste djurskyddslagstiftningar. Kravställning 
sker så att detta uppnås genom krav på färskhet, trans
portlängd, antibiotika etc.

Anser ni att kommunen bör ha en policy att 
pynta vid högtider utan djurprodukter, t ex 
fjädrar?

Ja.

Anser ni att en pyromusikal är ett bra  
alternativ till fyrverkerier?

Ja och det finns redan ett sådant beslut om en lasershow 
i stället för fyrverkerier sen flera år tillbaka. Tyvärr har 
pandemin gjort att vi ännu inte kunnat tillämpa det.


