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Motion 2011:28 av Raymond Wigg m fl (MP) om minskad
köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan
Produktionsutskottet föreslår Landstingsstyrelsen föreslå
Landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen

att arbeta för att minska SLL:s klimatpåverkan genom att införa ”köttfria
dagar” i våra verksamheter
att arbeta för att minska SLL:s klimatpåverkan genom ökad
informationsspridning om de miljö och hälsorisker som hög
köttkonsumtion innebär
att arbeta för ökad valfrihet i kosten genom tillgång till god vällagad
vegetarisk kost varje dag i SLL’s verksamhet
Landstinget skall erbjuda god, näringsriktig mat för att förbättra sina
patienters hälsa. Lanstinget skall samtidigt arbeta för att minska sin
miljöpåverkan. Landstingets nyligen antagna miljöprogram,
miljöutmaning 2016, tar mycket förtjänstfullt upp frågan om att minska
matens klimatpåverkan, bland annat genom att öka andelen ekologiskt
producerad mat. Förutom ekologisk mat minskar klimatpåverkan,
minskar det risken för exponeringen av miljögifter för den som äter
maten. Denna hälsoaspekt är viktig inom vården.
Det snabbaste och enklaste sättet att uppnå minskad klimatpåverkan är
att minska andelen köttprodukter. Det finns både kunskap och vilja inom
landstinget att genomföra detta, vilket också visas av den ”klimatvänliga
dagen” som Södersjukhuset planerar att genom föra, då man utesluter rött
kött från matsedeln. För att verkligen kunna uppnå resultat, måste dock
genomförandet i personalmatsalen på ett av sjukhusen vara ett första steg
på vägen till ett bredare genomförande som även når patienterna.
Konceptet ”köttfri måndag” är inte ett enhetligt koncept utan inbegriper
exempelvis att ha ett antal vegetariska alternativ eller fisk på menyn, till
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att minska på andelen kött, framför allt rött sådant. Framför allt så
handlar det om att upplysa och informera om klimat- och hälsoriskerna
med den kraftigt ökade köttkonsumtionen.
Motionens koncept av ”köttfria måndagar” är att ”SLL ska ge större
uppmärksamhet åt den vegetariska kosten, och på valfri dag (förslagsvis
måndagar) lyfta fram goda, näringsriktiga, och lustfyllda vegetariska
alternativ på matsedlarna i samtliga verksamheter”.
Hur detta skulle inskränka på vare sig sjukhusens eller patienternas
valfrihet är svårt att se. Snarare skulle valfriheten öka, då de vegetariska
alternativen idag behöver utvecklas.
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