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Halmstad är en av över 100 ekokommuner i Sverige. Genom att vara det ska vi 
styra mot en hållbar utveckling där vi tillgodoser dagens behov utan att skapa 
hinder för framtida generationer att tillgodose sina behov. Vi har kommit en bit 
på väg, men det finns mycket kvar att göra. En av de utmaningarna handlar om 
maten som serveras i Halmstads kommuns verksamheter. 

Animalieindustrin står enligt FN:s jordbruksorgan FAO för ca 15% av världens 
växthusgasutsläpp, vilket är mer  än de samlade utsläppen från världens 
transporter. Nyligen kom en ny studie ut som fastslår att vi måste minska 
köttkonsumtionen kraftigt för att klara klimatomställningen. 

För att ställa o m  Halmstads kommun till en hållbar sådan ä r  det nödvändigt att 
minska kommunens kött- och animaliekonsumtion. Därför vill vi göra det 
möjligt för samtliga som berörs att kunna välja och beviljas en helvegetarisk, dvs 
vegansk kost. Det rör sig o m  barn, elever, vårdnadshavare, äldre, brukare och i 
förekommande fall anställda samt övriga som äter kommunala måltider. 

För att fler ska välja en miljövänlig kost är det av största vikt att maten som 
serveras ser aptitlig ut och smakar gott samtidigt som den är näringsrik och 
klimatsmart. Av  den anledningen behöver bespisningspersonalen ha  god 
kompetens i helvegetarisk och klimatsmart matlagning. Redan idag utbildas 
Måltidsservice personal inom detta, men  det är viktigt att kompetensen inte 
avstannar i takt med att ny personal anställs. Därför vill vi att Servicenämnden 
såväl kort- som långsiktigt far i uppdrag att säkra personalens kompetens inom 
detta område. 

Inte bara i kommunens egen verksamhet ska det finnas alternativ. Vi vill även 
ställa krav på  all upphandlad restaurang- och caféverksamheter som verkar inom 
kommunens nämnder, bolag och verksamheter att erbjuda fullvärdiga 
helvegetariska alternativ som närings- och egenskapsmässigt är i likhet med 
deras övriga utbud. Serverar en verksamhet korv med bröd är frukt inte ett 
fullvärdigt alternativ till det, trots att det är helvegetariskt. Det rör sig till 
exempel, men inte uteslutande, om café- och restaurangverksamheten i Halmstad 
Arena, Stadsbiblioteket, Simstadion Brottet och Nolltrefem samt skolcaféer. 



o Motionens sista förslag för en mer miljövänlig livsmedelspolitik i Halmstads 
kommun handlar om att tillvarata matsvinnet. Varje år serverar Måltidsservice 
totalt ca 4 miljoner portioner och de absolut flesta äts upp. Emellertid slängs en 
ansenlig mängd fullt ätbar mat på grund av att det tillagats mer än vad som äts 
upp. Att denna maten slängs är ett onödigt resursslöseri för såväl miljön som för 
kommunen. För att minska slöseriet föreslår vi därför att den överblivna lagade 
maten paketeras och säljs billigt till kommunens anställda, alternativt doneras till 
behövande. Samtidigt som det minskar slöseri med skattemedel och onödig 
påfrestning på naturen kan det mätta magar. 

För att Halmstads kommuns livsmedelspolitik och måltider ska bli mer 
miljövänlig i enighet med de åtaganden vi har  som ekokommun och i enighet 
med vad som anförts ovan föreslår därför Vänsterpartiet i Halmstad att 
Halmstads kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Barn, elever, vårdnadshavare, äldre, brukare och i förekommande fall 
anställda samt övriga som äter kommunala måltider ska kunna välja och 
serveras hel vegetarisk (= vegansk) kost. 

2. Servicenämnden ges i uppdrag att såväl kortsiktigt som långsiktigt 
säkerställa att kommunens måltidspersonal har goda kunskaper i 
hel vegetarisk (= vegansk) och klimatsmart matlagning. 

3. Upphandlade samt kommunalt drivna restaurang- och caféverksamheter som 
säljer och tillhandahåller livsmedel i kommunkoncernen ska erbjuda 
fullvärdiga helvegetariska (= veganska) alternativ som närings- och 
egenskapsmässigt är i likhet med deras övriga utbud. 

4. Överbliven mat i offentlig bespisning säljs till kommunens anställda 
alternativt doneras till behövande. 
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