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Malmöinitiativet om att använda smör istället för margarin inom
offentliga verksamheter

HVO-2019-6091
Sammanfattning

I Malmö stad finns flera möjligheter för medborgare att lämna förslag till kommunen, ett av
dem är genom ett så kallat Malmöinitiativ. Medborgare kan också kommentera och stödja
andras initiativ. Om minst 100 personer stödjer ett initiativ genom sin underskrift ska berörd
nämnd ta upp ärendet och svara Malmöbon angående förslaget. Svaret publiceras sedan på
Malmö stads hemsida för Malmöinitiativ.
Den 4 november 2019 publicerade en medborgare ett initiativ om att byta ut margarin mot
smör i barnomsorg, skolor, vård och äldreomsorg. Initiativet har fått över 100
namnunderskrifter och ska därför tas upp i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för svar.
Initiativet handlar om att medborgaren anser att offentlig verksamhet ska byta ut margarin
mot smör eftersom han menar att smör till skillnad mot margarin är nyttigt. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen har tagit fram ett svar på initiativet och skriver om vilka parametrar
som man inom verksamheten tar hänsyn till, där den viktigaste är de boendes behov och
önskemål.
Beslut

Hälsa-, vård-, och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
som svar på Malmöinitiativet om att använda smör istället för margarin inom
offentliga verksamheter.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag
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