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Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ om att byta ut
margarin mot smör i offentliga verksamheter.
Nämnden är beställare av maten som serveras i Malmö stads gymnasieskolor och
servicenämnden levererar denna på uppdrag av nämnden. Näringsinnehållet i måltiderna som
serveras på Malmö stads gymnasieskolor planeras av serviceförvaltningens dietister utifrån
tydliga riktlinjer för fettkvalitet, fettsammansättning, fettprocent och mängden fett i
skolmåltiderna.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till stadskontoret.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-16
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-24
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ där förslagsställaren
framför följande:
Byt ut margarinet mot nyttigt smör, i barnomsorgen, på skolorna och i vården och i äldreomsorgen. Den allmänna
och välgrundade uppfattningen är att margarin inte är nyttigt för någon. Smör är däremot nyttigt.

SIGNERAD

Malmöinitiativet har även skickats till övriga skolnämnder, miljönämnden hälsa-, vård- och
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omsorgsnämnden samt servicenämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har varit
i kontakt med handläggare på respektive förvaltning för informationsutbyte och samordning i
ärendet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar till initiativtagaren
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är beställare av skolmat och servicenämnden levererar denna på uppdrag av nämnden. I Malmö stads gymnasieskolor serveras måltider vars
näringsinnehåll planeras av serviceförvaltningens dietister utifrån Nordiska
Näringsrekommendationer (NNR) som grund. NNR ger tydliga riktlinjer för fettkvalitet,
fettsammansättning, fettprocent och mängden fett i skolmåltiderna. NNR är också grunden i
stadens livsmedelsupphandlingar för specifika kvalitetskrav på avtalade produkter och livsmedel.
Utöver detta behöver förvaltningarna i staden även förhålla sig till de globala hållbarhetsmålen i
Malmö stads budget samt Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat. Stadens gemensamma
mål i policyn är att 90% av stadens inköpta livsmedel ska vara ekologiska år 2020.
Serviceförvaltningen uppger att i matlagningen används främst ekologisk rapsolja och olivolja,
men för en del recept används även ekologiskt smör. Som smörgåsfett till bröd och knäckebröd
används produkter som är ekologiskt, D-vitaminberikat, nyckelhålsmärkt samt har en högre
andel omättade fettsyror och lägre andel mättade fettsyror av den totala fetthalten. Produkter
som i Malmö stads upphandlade livsmedelsavtal uppfyller dessa egenskaper är ekologiskt Bregott
60% fetthalt och ekologiskt Flora 70% fetthalt. Det är dessa produkter som erbjuds i
skolrestaurangerna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inte tagit emot några klagomål gällande
varken skolmåltiderna, eller mer specifikt valet av matfett, det senaste läsåret eller fått några
indikationer på att eleverna skulle vara missnöjda med måltiderna som serveras i
gymnasieskolorna. Eleverna kan dessutom själva påverka skolmaten genom att till exempel att gå
med i matrådet på sin skola.
För mer detaljerad information om måltider i Malmö stads offentliga verksamheter hänvisar
nämnden till servicenämndens yttrande.
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