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Upphandla Svensk kvalitetsmat i
Linköpings kommun
Den extrema torkan slår nu hårt mot det svenska jordbruket, fodret räcker inte
till, många djur måste slaktas och det blir ett stort överskott på kött. På sikt
innebär detta också att landets självförsörjningsgrad minskar ytterligare, vilket
är mycket negativt ur säkerhetssynpunkt. En minskad djurhållning försämrar
också möjligheten att långsiktigt trygga den biologiska mångfalden i hagar och
ängar. Inte minst drabbar detta det värdefulla eklandskapet söder om Linköping.
Den extrema torkans effekter på svenskt jordbruk och matproduktion mildras om
medborgare, kommuner och regioner så långt möjligt väljer att köpa mat
producerad i Sverige.
Det finns idag inget krav på att maten som ska vara producerad enligt de viktiga
kriterierna i de svenska miljö- och djurskyddslagarna. Ett sådant krav skulle leda
till ökad andel närproducerad mat från Sverige. I övriga länder i EU som
Danmark, Tyskland, Frankrike osv upphandlas mat för skattebetalarnas pengar
nästan helt från det egna landets jordbruk så länge dess produktion räcker till.
De medborgare som vill göra en insats för det hårt drabbade svenska jordbruket
bör köpa mat producerad i Sverige. Det har t.ex. Centerpartiets partiledare Annie
Lööf uppmanat till liksom även bl.a. finansminister Magdalena Andersson och
Kommunals ordförande Tobias Baudin. Om detta är uppmaningen till
medborgarna borde det vara självklart att skattebetalarnas pengar i Linköpings
kommun också ska användas på samma sätt vid upphandling av mat. Så är det
inte idag för den offentliga sektorn. I 16 av 21 landsting/regioner importeras t ex
kyckling från Thailand och det finns massor av andra exempel på att importerad
mat köps in istället för mat från Sverige. Dessa inköp bidrar inte till att sluta
kretsloppen eller till biologisk mångfald eller till att mildra den extrema torkans
konsekvenser, i Sverige. De bidrar inte heller till att öka försörjningstryggheten.
Det är riksdagen som lagt fast de stränga miljö- och djurskyddslagar som det
svenska jordbruket arbetar inom.
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Jag är medvetna att Linköpings kommun har mål för sin upphandling av mat och
att man har kontrakt som gäller till slutdatum. Jag anser att kommunen snarast
ska låta vårt förslag nedan ta över gällande upphandlingsmål, med anledning av
den extrema torkan, att gjorda upphandlingar så långt möjligt ska styras över till
mat från Sverige, och att våra förslag också ska ligga till grund när kommunens
upphandlingsmål revideras, också det snarast möjligt.
Jag föreslår därför:
•

att Linköpings kommun alltid upphandlar mat som är producerad enligt
kriterierna i Sveriges stränga miljö- och djurskyddslagar. Detta leder till
att kommunen köper mat som produceras i Sverige så långt tillgång finns.
Det torde innebära att 80 % eller mer av maten kommer från det svenska
jordbruket.
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