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Medborgarförslag om kött- och mjölkfria
kommunala tillställningar.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/963.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
medborgarförslaget till stadsledningskontoret för vidare
hantering.
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att kött och
komjölk inte ska serveras vid kommunala tillställningar. Skribenten
menar att Helsingfors är en förebild som från 2022 upphör att
servera kött vid tillställningar i stadens regi med syfte att minska
utsläppen av växthusgaser. Det serveras inte heller komjölk till
kaffet, staden satsar istället på havremjölk. Skribenten anser att
stopp för servering av klimatskadliga animalier på kommunala
tillställningar vore ett viktigt steg i förverkligandet av klimatmålen i
Agenda 2030.
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Stockholms stads mål avseende miljökrav på måltider och
livsmedelsinköp preciseras i stadens miljöprogram, policydokument
samt i stadens budget. Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel
och måltider ska minska bland annat genom att minska användandet
av kött och mejeriprodukter, det är upp till respektive nämnd och
verksamhet hur detta bäst genomförs. Stadens miljömål inkluderar
inte krav på kött- och mjölkfria kommunala tillställningar. Inom
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning görs inköp av havremjölk
för såväl anställda som nämndledamöter. Havremjölken utgör sedan
2018 cirka 35 procent av den mängd kaffemjölk som köps in till
förvaltningen, inköpen följer efterfrågan. Förvaltningen menar att
frågan om miljö- och klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion är
mycket komplex. Miljö- och klimatpåverkan från livsmedel avgörs
av många faktorer. Det handlar om hur livsmedlen har odlats,
producerats, processats, transporterats och vilken energiförbrukning
som har krävts.

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2021/963
Sida 2 (3)

Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att kött och
komjölk inte ska serveras vid kommunala tillställningar.
Skribenten menar att Helsingfors är en förebild som från 2022
upphör att servera kött vid tillställningar i stadens regi med syfte att
minska utsläppen av växthusgaser. Det serveras inte heller komjölk
till kaffet, staden satsar istället på havremjölk. Policyn gäller alla
evenemang och tillställningar som ordnas av staden och har ett brett
politiskt stöd.
Skribenten anser att stopp för servering av klimatskadliga animalier
på kommunala tillställningar vore ett viktigt steg i förverkligandet
av klimatmålen i Agenda 2030. Vidare framför skribenten att
djurhållningen är en enorm klimatbov eftersom den globalt står för
14,5 procent av växthusgaserna, enligt FN:s beräkningar. ”Matklimat-listan” från Statens lantbruksuniversitet, visar att nötkött
orsakar ungefär 40 gånger mer växthusgaser än bönor och
havremjölkens växthusgasutsläpp är 75 procent lägre än
komjölkens, enligt företaget CarbonClouds beräkningsmodell.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen tackar för inkommet medborgarförslag och
skribentens engagemang i stadens miljöarbete. Kommunfullmäktige
fastställde 2020-05-25 ”Stockholms stads miljöprogram 20202023” som anger stadens prioriterade miljömål. Stadens miljömål
har en direkt koppling till de nationella miljömålen samt FN:s
Agenda 2030 och dess 17 globala mål för en hållbar utveckling.
Stockholms stads mål avseende miljökrav på måltider och
livsmedelsinköp preciseras i stadens miljöprogram, policydokument
samt i stadens budget. Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel
och måltider ska minska bland annat genom att minska användandet
av kött och mejeriprodukter, det är upp till respektive nämnd och
verksamhet hur detta bäst genomförs. Stadens miljömål inkluderar
inte krav på kött- och mjölkfria kommunala tillställningar. Inom
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning görs inköp av havremjölk
för såväl anställda som nämndledamöter. Havremjölken utgör sedan
2018 cirka 35 procent av den mängd kaffemjölk som köps in till
förvaltningen, inköpen följer efterfrågan.
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Stadens gemensamma matstrategi, ”Strategi för god, hälsosam och
klimatsmart mat”, baseras även på Livsmedelsverkets
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måltidsmodell. Strategin ska vara vägledande för upphandling,
inköp, tillagning och servering av livsmedel i stadens alla
verksamheter. Måltider som serveras i stadens verksamheter ska
vara god, näringsriktig och säker samt miljö- och klimatsmart.
Dessa mål gäller även vid upphandling och inköp av mat för
catering vid kommunala tillställningar och evenemang.
De verksamheter inom staden som erbjuder måltider ska sträva efter
att erbjuda minst två fullgoda huvudrätter, varav en vegetarisk
huvudrätt, med vegetariska måltider avses i strategin lakto- ovovegetariska måltider. Staden arbetar idag med beräkningsmodeller
för att följa upp och redovisa miljö- och klimatpåverkan från
stadens måltider och livsmedelsinköp. Det är stadens nämnder och
bolag som ansvarar för att matstrategin, riktlinjer och
policydokument implementeras, efterlevs och följs upp i den egna
organisationen.
Förvaltningen menar att frågan om miljö- och klimatpåverkan från
livsmedelskonsumtion är mycket komplex. Förutom att livsmedel
ska ge ett näringsriktigt kostintag måste hänsyn även tas till andra
faktorer utöver klimatpåverkan, exempelvis behov av att hålla
landskap öppna med betande boskap, biologisk mångfald, minskat
näringsläckage, användning av bekämpningsmedel samt mark- och
vattenanvändning. Miljö- och klimatpåverkan från livsmedel avgörs
av många faktorer. Det handlar om hur livsmedlen har odlats,
producerats, processats, transporterats och vilken energiförbrukning
som har krävts.
Stockholms stad är en upphandlande myndighet och har i det arbetet
en viktig roll med att också påverka livsmedelsbranschen i en
hållbar riktning för en långsiktigt klimatsmart
livsmedelsproduktion.
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