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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

 

Mer vegetarisk mat i kommunens verksamhet 

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga klimat-, miljö- och hälsoproblem. Cirka 25 procent 

av det totala klimatutsläppen i Sverige utgörs av livsmedelskedjans klimatutsläpp, där kött är den 

livsmedelsgrupp som står för det största bidraget. FN:s jordbruksorgan FAO räknar med att 

köttproduktionen står för 18 procent av världens klimatutsläpp. 

En viktig åtgärd för att minska klimatpåverkan och den globala bristen på odlingsmark är att 

minska köttkonsumtionen. Produktionen av kött kräver mycket mer mark än motsvarande 

produktion av vegetabilier och en större mängd vatten. Under svenska förhållanden medför till 

exempel produktionen av ett kilo nötkött i snitt utsläpp på 26 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e), 

medan siffran för ett kilo fläskkött är 6 kilo och kyckling 3 kilo. Ett kilo baljväxter, som med högt 

proteininnehåll är en utmärkt ersättare till animalier, medför utsläpp på ungefär 0,7 kilo CO2e. 

Att minska vår köttkonsumtion är även viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Enligt 

Livsmedelsverkets kostråd minskar risken för tjock- och ändtarmscancer om man äter mindre än 

500 gram rött kött i veckan. 

I Jönköpings kommuns förskolor och skolor serveras ofta helt vegetarisk kost en gång i veckan. 

Förutom att barnen lär sig äta klimatsmart i större uträckning tar de med sig beteendet både hem 

och in i vuxenlivet. Vi anser att andelen helvegetariska dagar i kommunens förskolor och skolor 

bör öka till minst hälften av dagarna. 

Kommunen bör även i andra sammanhang föregå med gott exempel. Därför föreslår vi att 

vegetariskt ska vara norm vid alla kommunens interna arrangemang så som personalutbildningar, 

nämndsammanträden och träffar av olika slag. 

Vi möts återkommande av rapporter att omställnings- och klimatarbetet går för långsamt. Både i 

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport och i det Klimatpolitiska rådets rapport 2022 framgår 

att det inte görs tillräckligt och att omställningsarbete måste accelerera betydligt. 

Vår planet befinner sig i ett klimatnödläge. Vi i Vänsterpartiet anser att ambitionen för 

klimatarbetet måste höjas. Att öka andel vegetarisk mat i kommunens verksamheter är en del av 

detta. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att det enbart serveras vegetarisk lunch (lakto-ovo-vegetariskt) minst hälften av dagarna inom 
kommunens förskolor och skolor. 
  
att vegetarisk kost (lakto-ovo-vegetariskt) införs som norm vid kommunens interna arrangemang. 
 
 
 
Pontus Pfeiffer 
Vänsterpartiet 

 


