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205 80 Malmö
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Till

GRF-2020-17042

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
skolmat
STK-2020-764

Grundskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Grundskolenämnden har tagit del av motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att servicenämnden tillsammans med beställande nämnder ska få i uppdrag att dagligen
servera två matalternativ varav det ena innehåller fisk eller kött.
Grundskolenämnden bedömer att elever i Malmö stads grundskole- och grundsärskolor
serveras skolmat som följer dels skollagens (2010:800) bestämmelser om näringsriktiga
skolmåltider och dels Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat. Måltiderna
planeras, tillagas och serveras enligt rekommendationer från Livsmedelsverkets råd för ”Bra
måltider
i skolan”, som baseras på Nordiska Näringsrekommendationer.
Varje dag serveras minst två maträtter (matalternativ) under skollunchen varav minst en
av dem är växtbaserad (lakto-ovo-vegetarisk) samt en varierad salladsbuffé. För att de båda
maträtterna dagligen och sammantaget ska uppfylla både Nordiska Näringsrekommendationer kring val av proteinkälla och Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat med
minskad klimatpåverkan från livsmedel kan inte en kött- eller fiskrätt serveras som det ena
alternativet varje dag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår grundskolenämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yttrande

Motionens innehåll
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John Roslund (M) och Tony Rahm (M) yrkar i en motion att servicenämnden tillsammans
med beställande nämnder ska få i uppdrag att förändra Malmö skolrestaurangers utbud av
mat. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta att servicenämnden tillsammans
med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två matalternativ varav det ena
innehåller fisk eller kött.
Grundskolenämndens överväganden
Grundskolenämnden bedömer att de skolluncher, som skolrestauranger planerar, tillagar och
serverar följer skollagens (2010:800) bestämmelser om näringsriktiga skolmåltider och
Malmö stads antagna policy för hållbar utveckling och mat. Vidare följs rekommendationer
från Livsmedelsverkets råd för ”Bra måltider i skolan”, som är baserade på Nordiska
Näringsrekommendationer.
Varje dag serveras minst två maträtter (matalternativ) under skollunchen varav minst en är
växtbaserad (lakto-ovo-vegetarisk) samt en varierad salladsbuffé. För att de båda maträtterna dagligen och sammantaget ska uppfylla både Nordiska Näringsrekommendationer
kring val av proteinkälla och stadens policy för hållbar utveckling och mat med minskad
klimatpåverkan från livsmedel kan inte en kött- eller fiskrätt serveras som det ena alternativet
varje dag. Mot bakgrund av ovanstående anser grundskolenämnden att motionen bör avslås.
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