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Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Utveckling & styrning

Handläggare:
Lena Halvardson

Rensfelt

Landstingsstyrelsens
Produktionsutskott
Tillväxt- och regionplaneringsutskott
Miljö- och skärgårdsberedningen

Motion 2011:28 från Raymond Wigg (MP) om minskad
köttkonsumtion - minskad klimatpåverkan
Ärendebeskrivning
Raymond Wigg (MP) har lämnat en motion om minskad köttkonsumtion
och minskad klimatpåverkan.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 mars 2012
Motion 2011:28
Miljö- och skärgårdsberedningens behandling av ärendet den 18 april 2012
Förslag till beslut
Produktionsutskottet och Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion om minskad köttkonsumtion
och minskad klimatpåverkan. Ärendet har varit ute på remiss. I remissvaren framkommer att mycket arbete inom detta område redan sker i
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verksamheterna. I miljöutmaning 2016 finns specifika mål angående
ökning av ekologiska livsmedel och livsmedel med låg klimatpåverkan.
Bakgrund
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion om minskad köttkonsumtion
och minskad klimatpåverkan. I motionen finns bland annat förslag på att
införa en köttfri dag i landstingets verksamheter, informera om hälsorisker
med en ökad konsumtion av rött kött och öka andelen ekologisk mat.
Motionen har varit ute på remiss till landstingets vårdverksamheter.
Överväganden
I verksamheternas remissvar framkommer att mycket arbete för att minska
matens miljöpåverkan sker redan idag. Verksamheterna är medvetna om
kostens klimat- och miljöpåverkan, miljökrav ställs vid upphandling av
livsmedel och patientkost och arbete pågår för att öka andelen ekologiska
livsmedel. Stora insatser för att minska avfall och att omvandla avfall till
biogas sker också. Verksamheterna ser inget behov av att besluta om en
särskild köttfri dag. Redan idag är det möjligt att välja vegetarisk kost till
alla måltider inom vården. Det finns också många alternativ med t.ex. fisk
som proteinkälla. Södersjukhuset planerar dock att införa en klimatvänlig
dag i sin personalmatsal. Det kommer då att serveras mat med en extra hög
andel ekologiska och säsongsanpassade råvaror. Rött kött kommer också
att uteslutas från menyn den dagen.
Den nyligen färdigställda måltidsutredningen förespråkar valfrihet för
sjukhusen att själva välja mathanteringssystem för tillagning av patientmaten, vilket medför ännu större möjlighet för sjukhusen att påverka
matproduktionen. Detta förbättrar förutsättningarna för sjukhusen att
kunna öka andelen ekologiska livsmedel och att planera måltiderna efter
livsmedlens klimatpåverkan. Förslaget medför också ökade möjligheter för
verksamheterna att ställa krav på närodlade och säsongsanpassade
livsmedel.
Den måltidsutredning som landstinget nyligen har låtit genomföra visar på
vikten av att alla patienter får möjlighet att själva påverka vilken mat de vill
äta samt att maten är anpassad utifrån deras individuella önskemål och
behov. Att införa en generell köttfri dag riskerar att försämra
förutsättningarna för att tillgodose vissa patienters önskemål och
medicinska behov i samband med maten.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser
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Miljökonsekvenser av beslutet
I Miljöutmaning 2016 finns två delmål som fokuserar specifikt på
livsmedel. Under målområde ett, Klimateffektivt, handlar det om att öka
andelen livsmedel med låg klimatpåverkan. Målet är att landstingsfinansierade vårdverksamheter ska minska sin klimatpåverkan från
livsmedel med 20 % fram till 2016. För att kunna nå målet behöver
verksamheterna bland annat se över sitt matsvinn, förändra menyerna
utifrån livsmedelsråvarornas klimatpåverkan och alltid ställa miljökrav på
leverantören. Detta kommer med stor sannolikhet att leda till att
verksamheterna i Stockholms läns landsting blir ännu mera medveta om
hur man på olika sätt, inte bara genom att ta bort kött, kan minska
klimatpåverkan från livsmedel.
Det andra delmålet finns under målområde tre, hälsofrämjande
miljöarbete, och handlar om att öka mängden ekologiska livsmedel.
Stockholms läns landsting har kommit långt inom detta område och det nya
målet är därför högre än det förra. Målet är att år 2016 ska 30 procent av
livsmedlen som serveras vara ekologiska. Det är viktigt att komma ihåg att
inköp av ekologiska livsmedel inte är ett självklart medel för att minska
klimatpåverkan. Ekologiska odlingar ger i sig ofta en mindre klimatpåverkan per ytenhet men de konventionella odlingarna står för större
skördar och i slutändan blir därför skillnaderna små när man tittar på
klimatpåverkan per kilo produkt. Ekologiska livsmedel har däremot andra
miljöfördelar.
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