PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

2017-11-28 09:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 218

Motion – Mindre kött och bättre kött –för
klimatet hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2017/347
Beslut
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige besluta att
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, Miljöpartiet föreslår i
motionen
 Att Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i regionens verksamheter skall
minskas med minst 20% till 2020 i syfte att minska
matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.
 Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid
upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver
av de svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-14
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag LPR 2017-09-14
 Protokollsutdrag LFF 2017-09-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-16
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-03-07
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-02-20
 Tjänsteskrivelse 2017-02-13
 Motion 2016-02-09
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

2017-11-28 09:00-15:25

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Sibylla Jämting

2017-11-14

RJL2016/347

Region Jönköpings län
Regionfullmäktige

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
RJL2016/347
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, Miljöpartiet har inkommit med motionen:
Mindre kött och bättre kött – för klimatet hälsan och miljön. Förslaget är att
motionen är besvarad.

Information i ärendet
Sibylla Jämting och Erik Hugander, Miljöpartiet föreslår i motionen RJL2016/347
att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden animalisk mat som
serveras i regionens verksamheter skall minskas med minst 20% till 2020 i
syfte att minska matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.


Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid upphandling av kött
och mejeriprodukter att de krav på miljöskydd och djurhänsyn som svensk
lagstiftning kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.

Kostens påverkan på hälsan
Livsmedelsverkets genomgång av aktuell vetenskaplig litteratur visar tydlig
evidens för samband mellan konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter som
uppgår till mer än 500 gram per vecka, och ökad risk för tjock- och
ändtarmscancer. Studier har även påvisat ett samband mellan konsumtion av rött
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kött och/eller charkuteriprodukter och andra former av cancer i t.ex.
bukspottskörtel, lever, lunga, matstrupe och bröstkörtel. Obehandlat kött från
kyckling, kalkon och andra fågelarter har inte visat sig öka risken för cancer.
Att minska köttkonsumtionen (till 500 g/v) och utesluta charkprodukter ger inte
några negativa näringsmässiga konsekvenser för den friska befolkningen.
Ytterligare minskning av konsumtion av rött kött kan leda till att behovet av
specifika näringsämnen, som till exempel järn, zink och selen inte tillgodoses.
Detta gäller särskilt barn och kvinnor i fertil ålder. En väl sammansatt kost utan
rött kött kan dock tillgodose näringsbehovet även i dessa grupper. Att begränsa
konsumtionen av rött kött och charkuteriprodukter innebär stora fördelar för
folkhälsan och miljön särskilt om man ersätter köttet med grönsaker, rotfrukter
eller baljväxter.
Ohälsosamma matvanor är den faktor som bidrar till mest sjukdom och ohälsa i
Sverige enligt den senast rapporten från Institute of Health Metrics (IHME) och
har framför allt betydelse när det gäller hjärtkärlsjukdomar, cancer och diabetes
typ 2.
- Risken för förtida död med ökande konsumtion av rött kött och processat kött
(charkprodukter). Med stigande konsumtion av rött kött upp till 170 gram per dag
ökar risken med 35%. Med stigande konsumtion av processat kött upp till 200
gram per dag ökar risken med 60%.
- Ökad konsumtion av frukt, grönsaker och baljväxter leder tvärtom till minskad
risk för förtida död. Ökad konsumtion av baljväxter upp till 150 gram per dag
minskar risken med 16%. Ökad konsumtion av grönsaker upp till 300 gram per
dag minskar risken med 11%. Ökad konsumtion av frukt upp till 250-300 gram
per dag minskar risken med 10%
Det finns mycket som talar för en minskning av rött kött och processat kött samt
ökat intag av baljväxter, frukt och grönsaker både för den som är frisk och för den
som är sjuk. Detta är klart visat för t.ex. patienter med diabetes eller
hjärtkärlsjukdom. Det finns också studier som pekar på att patienter med cancer
kan förbättra prognosen genom att äta mer hälsosamt.
Sammanfattningsvis finns det stora fördelar att öka konsumtionen av baljväxter,
frukt och grönsaker på bekostnad av rött kött och processat kött såväl för patienter
som invånare och personal. Det kan också finnas en potential med
hälsopedagogiska fördelar att introducera en hälsosam mat i samband med att
patienten vårdas på sjukhus.

Patienters näringsbehov
Cirka 60 % av Region Jönköpings läns köksverksamhet är mat till patienter och då

behöver särskilda avvägningar göras.
För att patienten ska få i sig 25 g protein av kyckling krävs ca 100 g tillagad
kyckling, cirka 1 kycklingfilé. Om vi skulle ersätta den proteinmängden med
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bönor måste patienten äta 300 g kokta bönor eller 220 g kokta sojabönor, mer än
dubbel portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.
Vid sjukdom är kväveförlusterna större, än när man är frisk och patienten behöver
mer fullvärdigt protein för att öka läkeprocessen.
Kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter har redan minskats. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten. Patientens aptit är ofta dålig.
För patienter måste maten utformas så att de näringsämnen som patienten
behöver, ryms i en mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd (portion)
mat som serveras personal och anhöriga.

Mål i program för hållbar utveckling
Samtliga produktionskök på sjukhusen är KRAV-certifierade. I våra
livsmedelsupphandlingar ställs höga miljö- och djurskyddskrav. Krav ställs även
på antibiotikafria livsmedel. Kommande upphandlingar kommer att ske i enlighet
med målsättningar i vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 som bland
annat anger följande:


2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt,
gris, lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.

Aktivt arbete pågår med fler vegetariska alternativ i våra personalrestauranger.
Detta för att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider. Enligt vårt
program för hållbar utveckling har vi följande mål gällande vegetariska portioner:


Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent
till 2020 jämfört med 2015.

Köttanvändning i Region Jönköpings län
Köttanvändningen är ett område med avsaknad av bra statistik bakåt för regionens
del. Det saknas även öppna jämförelser med andra offentliga verksamheter.
Dessutom är det en snårskog när det gäller vad det är vi menar och mäter när vi
pratar om kött (oberett kött, förädlade produkter, hel- och halvfabrikat, inkl/exkl
fågel m m). Därmed är det ett krävande område att få fram bra underlag kring.
Det vi har är tre år av fullständiga uppgifter kring våra livsmedelsinköp, inklusive
uppgifter om mängder, genom livsmedelsdatabasen Hantera.
Resultat: andelen kött och chark är relativt konstant på 8 % mätt i antal kg
(100 000 kg av ca 1 250 000 kg).
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Jämförelse med andra regioner/landsting
En särskilt framtagen jämförelse mellan Region Jönköpings län och andra
landsting/regioner (samtliga landsting/regioner som liksom RJL använder sig
livsmedelsdatabasen Hantera: Skåne, Jönköping, Kalmar, Södermanland,
Stockholm och Norrbotten) har tagits fram. Av jämförelsen baserad på uppgifter
från 2016 kan vi utläsa följande:


Region Jönköpings län ligger något högre för kött och chark då denna
andel uppgår till 8,2 % jämfört med snittet på 7,1 %.



Region Jönköpings län ligger något högre för fisk och skaldjur då denna
andel uppgår till 3,3 % jämfört med snittet på 2,7 %.



Region Jönköpings län ligger lägre vad gäller inköpt färdigmat/hel- och
halvfabrikat då denna andel uppgår till 3,0 % jämfört med snittet 4,6 %.
Den lägre andelen hel- och halvfabrikat i Region Jönköpings län speglar
ambitionen att tillaga en hög andel av maten från grunden.



Summeras dessa tre livsmedelsgrupper (Kött och chark, Fisk och skaldjur
samt Färdigmat/hel- och halvfabrikat) så ligger Region Jönköpings län på
samma nivå som övriga landsting/regioner (14,5%).



När det gäller mejeriprodukter och ägg så ligger Region Jönköpings län på
26,1 %, en lägre nivå än genomsnittet på 28,0%.



Även värt att notera är den högre andelen av inköpta vegetabilier i Region
Jönköpings län (baljväxter och frö, frukt och bär, grönsaker och potatis)
som Jönköping/RJL uppvisar, med 33,3 % mot genomsnittliga 29,1%.

Pågående arbete
Vi arbetar framförallt med att öka andelen vegetabilier/vegetariska alternativ. Det
gäller framförallt i restaurangerna men vi har också sett en ökning inom
patientmåltiderna. Under vecka 45 2017 är temat i de tre sjukhusrestaurangerna
Mindre kött – lika gott – lika mätt, för att uppmärksamma mat som är bra för
hälsan, är resurseffektivt och gynnar miljön genom lägre utsläpp av koldioxid.
Primära inriktningen för våra kök har sedan många år tillbaka varit att laga maten
från grunden, d.v.s. att vi ska minska inköpen av hel- och halvfabrikat. Vi kan
utläsa ur statistiken att mängden hel- och halvfabrikat inte ökat när inköpen ökat i
övrigt. Det handlar om att hålla nere kostnaderna, öka spårbarheten och säkerställa
kvaliteten på maten.
Köttanvändningen har stått i fokus genom att man inom regionen arbetat med
SMART-konceptet: S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel "tomma
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kalorier", A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T =
Transportsnålt. Användningen av kött och chark har också prövats och hållits nere
till följd av prisökningar.
När det gäller målet kring vegetarisk mat ser det bra ut.
19,2 % av serverade portioner i våra restauranger är vegetariska.
Målet är en ökning med 5 % under programperioden. Vårt utgångsläge 2015
bedömdes vara 5 % vegetariska portioner.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 199

Motion – Mindre kött och bättre kött –för
klimatet hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2017/347
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad med tillägg i svaret av redovisning
kring utvecklingen inom området för 2017.
Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i
motionen att: Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i regionens verksamheter skall
minskas med minst 20% till 2020 i syfte att minska matens
klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan. Region Jönköpings län ställer som minimikrav
vid upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver av de
svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag LPR 2017-09-14
 Protokollsutdrag LFF 2017-09-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-16
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-03-07
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-02-20
 Tjänsteskrivelse 2017-02-13
 Motion 2016-02-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting och Rune Backlund yrkar att motionen anses
besvarad med ett tillägg där man redovisar utvecklingen inom
området för 2017.
Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller yrkandet från Sibylla Jämting och Rune
Backlund.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 22-35
Tid:

2017-09-14, kl 13:00-15:40

Plats:

Konferensrum Iris, Värnamo sjukhus

§ 28

Remiss – Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL2016/347
Beslut
Länspensionärsrådet



Överlämnar inkomna svar från RMPG, PRO och SPF till
regionstyrelsens arbetsutskott.

Information i ärendet

Regionstyrelsens Arbetsutskott önskar synpunkter från bland
annat LPR på Motion – Mindre kött och bättre kött – för klimatet,
hälsa och miljö.
Synpunkter har lämnats från RPG, PRO och SPF enligt nedan:
Synpunkter från Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG,
RPG har tagit del av motionen ”Mindre kött och bättre kött – för
klimat, hälsa och miljö” samt handling och protokoll från
Regionens arbetsutskotts behandling av ärendet.
Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter och vill framföra
följande:
 För att motivera mindre köttanvändning redovisar
motionärerna en rad statistiska uppgifter utan att i något
fall redovisa från vilka källor uppgifterna hämtats. Man
jämför köttproduktionens miljöpåverkan med
transportnäringens miljöpåverkan på ett ganska förenklat
sätt. Vår uppfattning är att sådana jämförelser är mer
komplicerade än så.
 Vi anser att Region Jönköpings läns ”Mål i program för
hållbar utveckling” är relevanta och rimliga.
 Vi rekommenderar att motionens första att-sats avslås.
 Vi anser att Region Jönköpings län i första hand ska köpa
svenskproducerade matvaror. Det bör vara grundpolicy
även om kostnaden kan vara något högre. Ska avvikelse
göras från denna grundpolicy bör, som motionen framför,
”minimikravet vid upphandling av kött och
mejeriprodukter vara att de krav på miljöskydd och

PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 22-35
Tid:

2017-09-14, kl 13:00-15:40



djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver svenska
producenter är uppfyllda”.
Vi rekommenderar att motionens andra att-sats tillstyrks.

PRO Jönköpings län
Motion från Miljöpartiet de gröna.
“Mindre kött - för klimatet, hälsan och miljön”
Vi har tagit del av motionen och lämnar följande synpunkter.
Diskussion pågår hur vi ska värna vår miljö för framtida
generationer.
Dags att ändra våra matvanor som motionen påtalar.
Viktigt att vi värnar det svenska jordbruket som ser till att hålla
landskapet öppet för bete och ängsmark.
Viktigt att patienternas näringsbehov tillgodoses.
SPF har inga synpunkter på remissen.
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Jimmy Ekström

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Solveig Löfdahl

2017-09-18
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Mattias Ingeson
Maria List-Slotte

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Mindre kött och bättre kött –
för klimatet, hälsan och miljön (RJL
2016/347)
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, har beretts möjligheten att lämna
synpunkter på motion mindre kött och bättre kött – för klimatet, hälsan och
miljön. Länsrådet tackar för förtroendet.
LFF ställer sig bakom Regionens svar enligt tjänsteskrivelse/underlag 2017-0516. Då stor del av Region Jönköpings läns köksverksamhet berör mat till patienter
som under kortare eller längre period vistas på sjukhus, är det viktigt att
välmående och möjlighet till läkning och tillfrisknande beaktas.

LÄNSRÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Mattias Ingeson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 97

Motion – Mindre kött och bättre kött – för
klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2016/347
Beslut
 Ärendet återremitteras för komplettering.
 Ärendet remitteras till Länsrådet för funktionsnedsättning
och Länspensionärsrådet för synpunkter.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting och Erik
Hugander, Miljöpartiet lämnas information i ärendet.
I motionen föreslås att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i regionens verksamheter
skall minskas med minst 20 % till 2020 i syfte att minska
matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.
 Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid
upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning
kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-03-07
 Tjänsteskrivelse/underlag 2017-05-16, 2017-02-13
 Motion 2016-02-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar på att underlaget ger en bättre belysning
av folkhälsa, klimat och miljö.
Carina Ödebrink föreslår initialt att första att-satsen är besvarad
och andra att-satsen bifallen. Föreslår härefter att motionen kan
remitteras till Länsrådet för funktionshinder samt
Länspensionärsrådet.
Ordföranden föreslår initialt att första att-satsen avslås, att andra
att-satsen är besvarad med hänvisning till att detta finns med i

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50
Regionens Hållbarhetsprogram.
I ordförandes förslag instämmer Rune Backlund.
Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar efter diskussion enhälligt att
återremittera ärendet och remittera motionen till Länsrådet för
funktionsnedsättning samt Länspensionärsrådet.
Beslutet skickas till
Regionledningskansliet - kansliavdelningen
Länsrådet för funktionsnedsättning
Länspensionärsrådet

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 46-59
Tid:

2017-03-07, kl 09:00-12:20

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 54

Beredning av motion – Mindre kött och bättre
kött – för klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2016/347
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ytterligare underlag
tas fram för att bereda och besvara motionens att-satser såsom
underlag kring omvärlds- och folkhälsoaspekter. Framförs även
att det är viktigt att miljöansvariga deltar i beredningen.
Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i
motionen RJL2016/347 att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i Regionens verksamheter
skall minskas med minst 20% till 2020 i syfte att minska
matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.
 Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid
upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning
kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse/underlag 2017-02-13
 Motion 2016-02-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar på att när motioner anmäls för beredning
ska arbetsutskottet först ta ställning till hur motionen ska
beredas och vilka underlag som ska tas fram.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 46-59
Tid:

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-03-07, kl 09:00-12:20
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Region Jönköpings län
Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
RJL2016/347
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet
lämnas information i ärendet. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i motionen RJL2016/347
att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden animalisk mat som
serveras i regionens verksamheter skall minskas med minst 20% till 2020 i
syfte att minska matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.


Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid upphandling av kött
och mejeriprodukter att de krav på miljöskydd och djurhänsyn som svensk
lagstiftning kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.

Patienters näringsbehov
Cirka 60 % av Region Jönköpings läns köksverksamhet är mat till patienter. Där är
det svårt att dra ner på mejeri och animaliska produkter.
För att patienten ska få i sig 25 g protein av kyckling krävs ca 100 g tillagad
kyckling, cirka 1 kycklingfilé. Om vi skulle ersätta den proteinmängden med
bönor måste patienten äta 300 g kokta bönor eller 220 g kokta sojabönor, mer än
dubbel portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.
Vid sjukdom är kväveförlusterna större, än när man är frisk och patienten behöver
mer fullvärdigt protein för att öka läkeprocessen.
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Kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter har redan minskats. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten.
Patientens aptit är ofta dålig. Maten måste utformas så att de näringsämnen som
patienten behöver, ryms i en mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd
(portion) mat som serveras personal och anhöriga.
Mål i program för hållbar utveckling
Samtliga produktionskök på sjukhusen är KRAV-certifierade. I våra
livsmedelsupphandlingar ställs höga miljö- och djurskyddskrav. Krav ställs även
på antibiotikafria livsmedel. Kommande upphandlingar kommer att ske i enlighet
med målsättningar i vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 som bland
annat anger följande:


2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt,
gris, lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.

Aktivt arbete pågår med fler vegetariska alternativ i våra personalrestauranger.
Detta för att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider. Enligt vårt
program för hållbar utveckling har vi följande mål gällande vegetariska portioner:


Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent
till 2020 jämfört med 2015.

Köttanvändning i Region Jönköpings län
Köttanvändningen är ett område med avsaknad av bra statistik bakåt för regionens
del. Det saknas även öppna jämförelser med andra offentliga verksamheter.
Dessutom är det en snårskog när det gäller vad det är vi menar och mäter när vi
pratar om kött (oberett kött, förädlade produkter, hel- och halvfabrikat, inkl/exkl
fågel m m). Därmed är det ett krävande område att få fram bra underlag kring.
Det vi har är tre år av fullständiga uppgifter kring våra livsmedelsinköp, inklusive
uppgifter om mängder, genom livsmedelsdatabasen Hantera.
Resultat: andelen kött och chark är relativt konstant på 8 % mätt i antal kg
(100 000 kg av ca 1 250 000 kg).
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Jämförelse med andra regioner/landsting
En särskilt framtagen jämförelse mellan Region Jönköpings län och andra
landsting/regioner (samtliga landsting/regioner som liksom RJL använder sig
livsmedelsdatabasen Hantera: Skåne, Jönköping, Kalmar, Södermanland,
Stockholm och Norrbotten) har tagits fram. Av jämförelsen baserad på uppgifter
från 2016 kan vi utläsa följande:


Region Jönköpings län ligger något högre för kött och chark då denna
andel uppgår till 8,2 % jämfört med snittet på 7,1 %.



Region Jönköpings län ligger något högre för fisk och skaldjur då denna
andel uppgår till 3,3 % jämfört med snittet på 2,7 %.



Region Jönköpings län ligger lägre vad gäller inköpt färdigmat/hel- och
halvfabrikat då denna andel uppgår till 3,0 % jämfört med snittet 4,6 %.
Den lägre andelen hel- och halvfabrikat i Region Jönköpings län speglar
ambitionen att tillaga en hög andel av maten från grunden.



Summeras dessa tre livsmedelsgrupper (Kött och chark, Fisk och skaldjur
samt Färdigmat/hel- och halvfabrikat) så ligger Region Jönköpings län på
samma nivå som övriga landsting/regioner (14,5%).



När det gäller mejeriprodukter och ägg så ligger Region Jönköpings län på
26,1 %, en lägre nivå än genomsnittet på 28,0%.



Även värt att notera är den högre andelen av inköpta vegetabilier i Region
Jönköpings län (baljväxter och frö, frukt och bär, grönsaker och potatis)
som Jönköping/RJL uppvisar, med 33,3 % mot genomsnittliga 29,1%.

Övrigt
Vi arbetar framförallt med att öka andelen vegetabilier/vegetariska alternativ. Det
gäller framförallt i restaurangerna men vi har också sett en ökning inom
patientmåltiderna.
Primära inriktningen för våra kök har sedan många år tillbaka varit att laga maten
från grunden, dvs att vi ska minska inköpen av hel- och halvfabrikat. Vi kan utläsa
ur statistiken att mängden hel- och halvfabrikat inte ökat när inköpen ökat i övrigt.
Det handlar om att hålla nere kostnaderna, öka spårbarheten och säkerställa
kvaliteten på maten.
Köttanvändningen har stått i fokus genom att man inom regionen arbetat med
SMART-konceptet: S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel "tomma
kalorier", A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T =
Transportsnålt. Användningen av kött och chark har också prövats och hållits nere
till följd av prisökningar.
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REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service
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Region Jönköpings län
Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet
lämnas information i ärendet. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i motionen att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden animalisk mat som
serveras i regionens verksamheter skall minskas med minst 20 % till 2020
i syfte att minska matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.


Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid upphandling av kött
och mejeriprodukter att de krav på miljöskydd och djurhänsyn som svensk
lagstiftning kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.

Patienters näringsbehov
Cirka 60 % av Region Jönköpings läns köksverksamhet är mat till patienter. Där är

det svårt att dra ner på mejeri och animaliska produkter.
För att patienten ska få i sig 25 g protein av kyckling krävs ca 100 g tillagad
kyckling, cirka 1 kycklingfilé. Om vi skulle ersätta den proteinmängden med
bönor måste patienten äta 300 g kokta bönor eller 220 g kokta sojabönor, mer än
dubbel portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.
Vid sjukdom är kväveförlusterna större, än när man är frisk och patienten behöver
mer fullvärdigt protein för att öka läkeprocessen.
Kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter har redan minskats. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten.
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Patientens aptit är ofta dålig. Maten måste utformas så att de näringsämnen som
patienten behöver, ryms i en mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd
(portion) mat som serveras personal och anhöriga.

Mål i program för hållbar utveckling
Samtliga produktionskök på sjukhusen är KRAV-certifierade. I våra
livsmedelsupphandlingar ställs höga miljö- och djurskyddskrav. Krav ställs även
på antibiotikafria livsmedel. Kommande upphandlingar kommer att ske i enlighet
med målsättningar i vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 som bland
annat anger följande:


2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt,
gris, lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.

Aktivt arbete pågår med fler vegetariska alternativ i våra personalrestauranger.
Detta för att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider. Enligt vårt
program för hållbar utveckling har vi följande mål gällande vegetariska portioner:


Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent
till 2020 jämfört med 2015.

Köttanvändning i Region Jönköpings län
Köttanvändningen är ett område med avsaknad av bra statistik bakåt för regionens
del. Det saknas även öppna jämförelser med andra offentliga verksamheter.
Dessutom är det en snårskog när det gäller vad det är vi menar och mäter när vi
pratar om kött (oberett kött, förädlade produkter, hel- och halvfabrikat, inkl/exkl
fågel m m). Därmed är det ett krävande område att få fram bra underlag kring.
Det vi har är tre år av fullständiga uppgifter kring våra livsmedelsinköp, inklusive
uppgifter om mängder, genom livsmedelsdatabasen Hantera.
Resultat: andelen kött och chark är relativt konstant på 8 % mätt i antal kg
(100 000 kg av ca 1 250 000 kg).

Jämförelse med andra regioner/landsting
En särskilt framtagen jämförelse mellan Region Jönköpings län och andra
landsting/regioner (samtliga landsting/regioner som liksom RJL använder sig
livsmedelsdatabasen Hantera: Skåne, Jönköping, Kalmar, Södermanland,
Stockholm och Norrbotten) har tagits fram. Av jämförelsen baserad på uppgifter
från 2016 kan vi utläsa följande:
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Region Jönköpings län ligger något högre för kött och chark då denna
andel uppgår till 8,2 % jämfört med snittet på 7,1 %.



Region Jönköpings län ligger något högre för fisk och skaldjur då denna
andel uppgår till 3,3 % jämfört med snittet på 2,7 %.



Region Jönköpings län ligger lägre vad gäller inköpt färdigmat/hel- och
halvfabrikat då denna andel uppgår till 3,0 % jämfört med snittet 4,6 %.
Den lägre andelen hel- och halvfabrikat i Region Jönköpings län speglar
ambitionen att tillaga en hög andel av maten från grunden.



Summeras dessa tre livsmedelsgrupper (Kött och chark, Fisk och skaldjur
samt Färdigmat/hel- och halvfabrikat) så ligger Region Jönköpings län på
samma nivå som övriga landsting/regioner (14,5%).



När det gäller mejeriprodukter och ägg så ligger Region Jönköpings län på
26,1 %, en lägre nivå än genomsnittet på 28,0%.



Även värt att notera är den högre andelen av inköpta vegetabilier i Region
Jönköpings län (baljväxter och frö, frukt och bär, grönsaker och potatis)
som Jönköping/RJL uppvisar, med 33,3 % mot genomsnittliga 29,1%.

Övrigt
Vi arbetar framförallt med att öka andelen vegetabilier/vegetariska alternativ. Det
gäller framförallt i restaurangerna men vi har också sett en ökning inom
patientmåltiderna.
Primära inriktningen för våra kök har sedan många år tillbaka varit att laga maten
från grunden, dvs att vi ska minska inköpen av hel- och halvfabrikat. Vi kan utläsa
ur statistiken att mängden hel- och halvfabrikat inte ökat när inköpen ökat i övrigt.
Det handlar om att hålla nere kostnaderna, öka spårbarheten och säkerställa
kvaliteten på maten.
Köttanvändningen har stått i fokus genom att man inom regionen arbetat med
SMART-konceptet: S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel "tomma
kalorier", A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T =
Transportsnålt. Detta har dock inte varit drivet från politiskt håll. Användningen
av kött och chark har också prövats och hållits nere till följd av prisökningar.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service
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Region Jönköpings län
Regionstyrelsen/Nämnder

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
RJL2016/347
Inledning
Med anledning av motion från miljöpartiet de gröna lämnas information i ärendet.
Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen RJL2016/347 att:
1. mängden animaliskt mat som serveras i Regionens verksamheter skall
minskas med minst 20% till 2020.
2. vid upphandling av kött och mejeriprodukter ställs minimikrav på svensk
lagstiftning vid krav på miljöskydd och djurhänsyn.

Motionens intentioner samt Regionens inställning
och nuläge i frågan.
1. Ca 60 % av Region Jönköpings läns produktionsköksverksamhet är mat till

patienter. Där kan vi i dagsläget inte dra ned på mejeri- och animaliska produkter
av olika näringsfysiologiska skäl.
Den kost som våra patienter erhåller är noga anpassad för att bidra till att öka
läkeprocessen då man vid sjukdom har större kväveförluster än när man är frisk
och behöver därför mer fullvärdigt protein, bland annat för att öka läkeprocessen.
Se exempel nedan:



För att patienten ska få i sig 25g protein av kyckling krävs cirka 100g
tillagad kyckling, ca 1 kycklingfilé.
Om vi skulle ersätta den proteinmängden med bönor måste patienten äta
300g kokta bönor eller 220g kokta sojabönor, vilket är mer än dubbel
portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.
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Vi har redan minskat kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten. Patientens aptit är ofta dålig.
Vi måste utforma maten så att de näringsämnen som patienten behöver, ryms i en
mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd (portion) mat som vi serverar
personal och anhöriga.
2. Samtliga sjukhusproduktionskök inom Region Jönköpings läns är KRAV
certifierade. I föregående livsmedelsupphandling ställdes höga miljö- och
djurskyddskrav. Dessa krav kommer även att vara med i kommande upphandling.
Vi ställer även krav på antibiotikafria livsmedel, samt krav på ekologiska
produkter. Detta för att få in så mycket KRAV och ekologiska livsmedel som
möjligt på kommande avtal. Sverige är inte självförsörjande när det gäller
livsmedel. Därav kan vi ej ställa minimikrav på miljöskydd och djurhänsyn.
Vi kommer att ställa det så långt det är möjligt för att kunna servera patienterna en
näringsmässigt fullvärdig måltid.
Vi arbetar aktivt med fler vegetariska rätter i våra personalrestauranger. Detta för
att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

