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Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal
STK-2021-410
Sammanfattning

John Eklöf (M) har inkommit med en motion om Sorgenfriskolans matsal. Skolan är enligt
motionären en av två Malmöskolor som inte har en matsal. Motionären föreslår
kommunfullmäktige att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt projektera en ny
skolmatsal i anslutning, eller i nära anslutning, till Sorgenfriskolan. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda för och nackdelar med
nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad i projekteringen av en ny skolmatsal till
Sorgenfriskolan.
Grundskolenämnden och servicenämnden har yttrat sig i ärendet. Grundskolenämnden bifaller
motionen. Servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Eklöfs (M) motion angående Sorgenfriskolans matsal
besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag








Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal
Grundskolenämnden beslut 210824 § 130 med Reservation (S+L)
Remissvar från grundskolenämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220117 Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans
matsal
Servicenämnden beslut 211026 § 130
Remissvar från Servicenämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17
Kommunstyrelsen 2022-02-09
Kommunfullmäktige 2022-03-03
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Beslutet skickas till
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Grundskolenämnden
John Eklöf (M)
Servicenämnden
Ärendet

John Eklöf (M) föreslår i en motion att en skolmatsal skyndsamt projekteras i anslutning eller i
nära anslutning till Sorgenfriskolan. Skolan är enligt motionären en av två Malmöskolor som inte
har egen matsal. Motionären föreslår därför:



att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt projektera en ny skolmatsal i anslutning,
eller i nära anslutning, till Sorgenfriskolan.
att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda för och nackdelar med nybyggnad,
ombyggnad eller tillbyggnad i projekteringen av en ny skolmatsal till Sorgenfriskolan.

Motionären pekar på att skolmat serverad i klassrummen från matvagnar har vissa marginella
fördelar som till exempel lägre ljudnivå. Men skillnaderna är små istället är det nackdelar som
överväger, menar motionären. Dessa är bland annat mer städning, tunga lyft och annat
merarbete för både skolmatsalspersonal och lärare. Dessutom finns risk, skriver motionären, att
maten inte räcker, sämre matupplägg och att eleverna inte får byta miljö under sin skoldag. Men
den största nackdelen är, anser motionären, att skolmåltiden inte är likvärdig mellan stadens olika
skolor.
Remissinstansernas yttrande

Grundskolenämnden och servicenämnden har yttrat sig i ärendet. Nedan redovisas kortfattat
nämndernas respektive svar. Nämndernas yttrande bifogas ärendet.
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden är i grunden positiv till en matsal på Sorgenfriskolan. Nämnden ser tre
möjligheter att tillskapa en matsal till skolan. De tre alternativen, som nämnden redogör för, är
att bygga en matsal i befintlig byggnad; bygga en matsal på befintlig skolgård eller att bygga en
matsal på delar av intilliggande tomt. En tomt som idag utnyttjas av skolan, en förskola och
fritidsverksamhet. I sitt yttrande redogör nämnden för konsekvenserna av respektive alternativ.
Nämnden bedömer att inget av de tre redovisade alternativ är möjliga. Grundskolenämnden
beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Liberalerna och Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation.
Miljöpartiet anmäler skriftlig reservation.
Servicenämnden
Servicenämnden tillhandahåller skolmåltider och byggproduktion av kommunala fastigheter.
Dagens måltidssituation vid Sorgenfriskolan är inte optimal ur ett arbetsmiljö- och
livsmedelssäkerhetsperspektiv, menar servicenämnden. All mat lagas idag i skolans kök.
Serveringen sker med mobila värmevagnar i skolans gemensamma utrymmen som kapprum och
korridorer. Denna hantering innebär tunga arbetsmoment för personalen. Det finns därför inte
samma möjligheter att tillförsäkra personalen en lika hållbar arbetsmiljö som i ett skolkök med
matsal, konstaterar nämnden. I sitt yttrande menar därför servicenämnden att man gärna ser att
grundskolenämnden lyfter frågan om arbetsmiljön och måltidsmiljön i Sorgenfriskolans matsal i
sin lokalförsörjningsplan. Servicenämnden konstaterar också att personalen inte har samma
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möjlighet att arbeta med hela måltidsupplevelsen vilket försvårar möjligheten att göra
skolmåltiden likvärdig på alla stadens skolor.
Vidare framhåller servicenämnden i sitt yttrande att beslut om nyanskaffning av lokaler ytterst
vilar på grundskolenämnden. Servicenämnden menar även att det är verksamhetens omfattning
och karaktär som blir utslagsgivande för ett eventuellt beslut. Störst kunskap om dessa har
grundskolenämnden. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Stadskontorets bedömning

I skollagen stadgas att skolmåltiden ska vara näringsriktig. För att kunna vara detta för individen
måste den ätas upp. En viktig del i detta är den miljö som finns kring skolmåltiden. Rätt använd
kan skolmåltiden också ge många mervärden och bidrag i skolan arbetet mot skolans uppdrag
som till exempel en hållbar livsstil, verktyg för integration och en plats för ämnesövergripande
arbete.
Stadskontoret menar att enligt rådande praxis inom stadens lokalförsörjningsarbete sker
initiering av lokalanskaffningsärende genom att lokalnyttjande förvaltning (här
grundskoleförvaltningen) beställer en utredning hos lokalförsörjande förvaltning serviceförvaltningen. Ett förslag till lösning arbetas fram och ställs inför nämndernas
beslutsfattande.
Större lokalanskaffningar behöver dessutom godkännande i kommunstyrelse respektive
kommunfullmäktige, genom objektsgodkännandet. Lokalbehovet ska vara förankrat i
lokalnyttjande nämnds antagna lokalbehovsplan. Stadskontoret menar att grundskolenämnden
bör följa denna praxis även i denna fråga.
Stadskontoret vill också lyfta fram behovet av att även väga in barnens/elevernas erfarenheter,
behov och önskningar beträffande skolmåltiden på Sorgenfriskolan och de olika lokalmässiga
lösningarna på denna.
Utifrån ovanstående är förslaget från stadskontoret att motionen anses besvarad.
Ansvariga

Ingmar Unosson Enhetschef
Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

