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Landstingsstyrelsen, ärende 19

Motioner av Jan Strömdahl m.fl. (v) om att landstinget bör upphöra med inköp
av buteljerat vatten (2007:38) och av Åke Askensten m.fl. om stopp för inköp av
flaskvatten
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionerna
att landstinget utfärdar en rekommendation för sina verksamheter om att kranvatten
skall serveras som första alternativ i alla sammanhang då landstinget bekostar förtäringen samt att alternativ i form av butelljerat vatten dock bör finnas tillgängligt på
förfrågan från enskilda deltagare.

Båda motionerna har ett mycket gott syfte, nämligen att förbättra vår miljö genom att
minska konsumtionen av buteljerat vatten. Det finns all anledning att instämma med
motionärernas övergripande intentioner. Ändå bör landstinget inte bifalla motionerna, utan istället besluta enligt ett modifierat förslag som även det kan reducera konsumtionen av buteljerat vatten, men utan att andra negativa konsekvenser uppstår.
Genom detta mjuka avslag kan motionernas syfte ändå tillgodoses.
Förvaltningens underlag visar att en flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger
högre klimatutsläpp än kranvatten producerat i Stockholm. Även utsläpp av försurande ämnen är betydligt högre för buteljerat vatten än för kranvatten.
Vidare gör förvaltningen det viktiga konstaterandet att om landstingets verksamheter
helt upphör att tillhandahålla buteljerat vatten kommer inte alltid alternativet att bli
kranvatten; det kan till exempel i stället bli öl eller läsk, vilket är likvärdigt ur ekonomisk synpunkt, sämre ur miljösynpunkt och avsevärt sämre ur folkhälsosynpunkt.
Motionärernas förslag om ett totalt inköpsstopp för buteljerat vatten skulle därför
kunna motverka sitt syfte.
Rimligare är då att landstinget antar en generell policy om att kranvatten ska serveras
som första alternativ i alla sammanhang då landstinget bekostar förtäringen samt att
alternativ i form av buteljerat vatten dock bör finnas tillgängligt på förfrågan från
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enskilda deltagare. Med denna rekommendation kan mängden buteljerat vatten reduceras samtidigt som alternativa drycker som öl eller läsk inte behöver öka.

