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Interpellation av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom
kollektivtrafiken
Stockholms läns landsting har sedan 2006 en kostpolicy som ett av många
verktyg för att uppfylla landstingets roll som en offentlig och demokratiskt styrd
organisation som tillhandahåller tjänster till länets medborgare.
I landstinget miljöpolitiska program återfinns visionen om att landstingets tjänster
ska ges så att invånarnas livsmiljö och hälsa gynnas och att landstinget ska bidra
till en ekologisk hållbar utveckling av Stockholmsregionen.
Landstingets folkhälsopolicy lyfter att vårdgivare, arbetsgivare och ekonomisk
aktör ska underlätta för länets befolkning att göra hälsosamma val.
I landstingets personalpolicy framgår att landstinget skall ha attraktiva och
hälsofrämjande arbetsplatser, vilket får till följd att ovanstående även ska omfatta
personal och andra som tar del av det måltids- och livsmedelsutbud som
tillhandahålls inom landstingets försorg.
Sammanfattningsvis innebär det att såväl skattefinansierade som andra måltider
samt övrigt utbud av livsmedel inom SLL ska främja hälsa och motverka sjukdom
och att hantering av måltider och livsmedel ska bidra till att de nationella
miljömålen samt det nationella folkhälsomålet uppnås.
Mot den bakgrunden är det ytterst märkligt att SL inte följer landstingets
kostpolicy och ställer motsvarande krav på de ekonomiska aktörer som man
upphandlat och på de verksamheter som finns i anslutning till kollektivtrafiken.
Landstinget och SL måste ställa tydligare krav på alla som säljer livsmedel i
anslutning till kollektivtrafiken. Landstingets krav på 25 procent ekologisk mat
2011 borde gälla även på exempelvis Pressbyrån och Selecta. Omställningen kan
börja med t.ex. ekologiska frukter, drycker och godis. Att minska
miljöbelastningen från livsmedel och måltider samt från måltidsverksamheter
(t.ex. energieffektiv utrustning och minskning av spill) är viktiga insatser för att
bidra till att de nationella miljömålen kan uppnås. Det är landstinget som driver
trafiken, allt som säljs vid stationerna ska vara bra för hälsan och miljön.
Landstinget skall så långt som möjligt eftersträva hälsosamma måltider och ett
hälsosamt utbud av livsmedel som bidrar till att de som kommer i kontakt med
landstingets alla verksamheter får ett mera hälsosamt kosthåll, i enlighet med
landstingets kostpolicy. Ett led i arbetet är att ställa krav på produkter så att de är
fria från kosmetiska tillsatser såsom konstgjorda smakämnen, färgämnen och
aptitnedsättande eller på annat sätt skadliga konsistensgivare. Det kan även
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omfatta reducering av antalet onödiga kemiska tillsatser, ohälsosamma transfetter
och tillsatser som smakförstärkare och bulkmedel.
Mot bakgrund av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd
Hur tänker Du arbeta med att införa SLL:s kostpolicy inom SL:s
verksamhetsområden?
Hur ser Du på det stora antal tillsatser i dagens utbud?
Hur ser Du på den låga andelen ekologiska varor som finns i dagens utbud?
Är Du nöjd med SL:s agerande av idag gentemot kostaktörer i anslutning till
kollektivtrafiken?
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