
 

Motion om ritualslaktat kött i kommunens verksamheter 
 
I dagsläget är med stor sannolikhet en del av det livsmedlet som serveras i kommunens verksamheter 
ritualslaktat. För den som vill undvika att äta religiöst slaktat kött är det upp till var och en att ta reda på 
det genom att fråga till exempel skolans personal. För den som inte är uppmärksam, finns det alltså en 
risk att äta religiöst slaktat kött mot sin vilja. Sverigedemokraterna föreslår istället att det serveras 
vegetariska alternativ till de som bland köttprodukter endast äter ritualslaktat. 
 
Kött som ritualslaktas i Sverige innebär, tack vare våra djurskyddslagar, inte ett större lidande för 
djuren1. Kommunen importerar däremot kött från bland annat Tyskland och Danmark, som inte har 
lika bra djurskyddslagar som Sverige, varför det finns en stor risk att livsmedlet är ritualslaktat under 
former som innebär ett större lidande för djuren.  
 
Enligt skollagen ska utbildningen vara icke-konfessionell2. Vidare råder dessutom religionsfrihet i 
Sverige, men också negativ religionsfrihet; det vill säga rätten att avstå från religion. Religiöst slakat kött 
såsom halal är de facto ett religiöst utövande eftersom slakten sker i enighet med religiösa regler. Rätten 
att avstå från religion och religionsutövande är en självklarhet i Sverige.  Sverigedemokraterna anser att 
det skall vara en självklarhet även i Håbo kommun.  
 
En liknande motion har vunnit bifall i Staffanstorp kommun. Det finns alltså bevis för att 
implementeringen av motionens att-satser är möjlig. 
 
 
 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna  
 

•     att ritualslaktat kött inte serveras i kommunens verksamheter 
•     att de som önskar äta ritualslaktat kött erbjuds vegetariska alternativ 

 
 
Bålsta den 25 maj 2016 
 
Linnea Bjuhr 
 
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige 

1  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b
711fa9dda7a18000220.html 
 
2 Skollag (2010:800) 1 kap. Inledande bestämmelser 
 6§ Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-
konfessionell. 
 7§ Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-
konfessionell. 

                                                 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html

