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Ledamöter
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Amanda Palmstierna (MP)

Närvarande
Politiska tjänstemän
Lars Friberg
Petra Klippfalk
Thérése Rosén
Joar Karlsson Forssell
Sofia Jöngren

Ersättare
Carl Nordblom (M)
Amira El-Bidawi (S)
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Kristian Hemström
Anna Richert
Anna-Karin Quetel
Sara Jervfors
Maria Zenovon
Lena Halvardson Rensfelt
Anne Karlsson

Sekreterare
Agneta Marmestrand-Ruud
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§11
Justerare och justeringsdag
Ordföranden och Magnus Nilsson utsågs att justera dagens protokoll.
Justeringsdag den l o april 2015.
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§12
Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om noUtolerans mot
icke certifierad palmolja - för klimatet, den biologiska mångfalden
och människors hälsa
Ärendebeskrivning

Michel Silvestri m.fl. (MP) har lämnat en motion om noUtolerans mot icke certifierad
palmolja.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 mars 2015
Motion 2014:10

Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger följande förslag.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 mars 2015.

Särskilt uttalande
Magnus Nilsson (S), Krister Nilsson (S) och Susanne Lindberg Elmgren (S)
lägger ett särskilt uttalande till protokollet från Socialdemokraterna
(bilaga).
Anna Sehlin (V) instämmer i S-ledamöternas särskilda uttalande.

Beslut
Landstingsstyrelsens miljöberedning föreslår landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akten

Justerare
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§13
Livsmedelsseminarium
Miljöberedningen har vid dagens sammanträde ett livsmedelsseminarium.
Program för seminariet framgår nedan.

Stockholms läns landstings miljöprogram

Charlotta Brask, Miljöchef, Stockholms läns landsting

Utmaningar för en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning

Vilka miljöutmaningar står vi inför kopplat till livsmedelsförsörjning globalt och lokalt?
Hur kan vi bemöta det genom olika produktionsmetoder och hur kan vi påverka genom
konkreta val?
Anna Richert, hortonom, matexpert på Världsnaturfonden och tidigare klimatexpert på
Svenskt Sigill

Miljösmarta måltider

Livsmedelsverket har tagit fram nya kostråd där miljöaspekterna har beaktats. Hur ser
de ut och vad innebär miljösmarta offentliga måltider?
Anna-Karin Quetel, nutritionist, Livsmedelsverket

Hur kan offentliga aktörer agera?
Södertälje kommun har valt att satsa på Östersjovänlig mat. Vad innebär det och vilka
vinster ser man?
Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun

Justerare
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§14
Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuteras.

/¥
Justerare

Justerare
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SÄRSKILT UTTALANDE
1(1)
2015-04-09

Miljöberedningen ärende 9

Särskilt uttalande om motion 2014:10 mot icke certifierad palmolja
Det är viktigt att skattemedel inte går till att köpa in produkter som i onödan driver
på och förvärrar klimatproblemen och andra miljöproblem. V i utgår från att motionens syfte beaktas i arbetet med ett nytt miljöprogram för landstinget och att förvaltningen återkommer i frågan. Upphandling kommer vara ett centralt verktyg för flera
miljömål. I arbetet med nytt miljöprogram ska luckor identifieras och dialog med
exempelvis andra landsting eller myndigheter initieras för att möjliggöra ändamålsenliga krav.

