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Förslag om Malmö stads kostverksamheter, med remissynpunkter

STK-2015-940
Sammanfattning

Servicenämnden överlämnade 2014 förslag till kommunstyrelsen om att inrätta en
sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamheter. Kommunstyrelsen gav 2015
stadskontoret i uppdrag att tillsammans med representanter för berörda förvaltningar utreda
frågan. Efter utredning föreslogs egna kostverksamheter inom förskola, vård och omsorg
samt funktionshinderområdet. Förslaget sändes på remiss 2016 och i detta ärende
sammanfattas i korthet inkomna yttranden och förslag till beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda förskolenämnden, servicenämnden, funktionsstödsnämnden samt nämnden för
hälsa-, vård- och omsorg att i sitt fortsatta systematiska kvalitetsarbete särskilt beakta
stadskontorets sammanfattande bedömning gällande kost- och måltidsutveckling, samt
att uppdra åt stadskontoret att i samråd med miljöförvaltningen och övriga
berörda förvaltningar följa upp kostorganisationens ändamålsenlighet med redovisning till
kommunstyrelsen senast 2020.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att sista
attsatsen formuleras: att uppdra åt stadskontoret att i samråd med miljöförvaltningen och övriga
berörda förvaltningar följa upp kostorganisationens ändamålsenlighet med redovisning till kommunstyrelsen
senast 2020.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet.
Särskilda yttranden, reservationer
Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Servicenämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Miljönämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sociala resursnämnden
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Remissvar från Centrala Sacorådet i Malmö stad
Remissvar från Kommunal
Remissvar från miljönämnden, protokollsutdrag
Remissvar från miljönämnen, yttrande (1/3)
Särskilt yttrande (M) och (L) miljönämnden (2/3)
Särskilt yttrande (SD) miljönämnden (3/3)
Remissvar från servicenämnden, protokollutdrag (1/2)
Yttrande från servicenämnden, yttrande (2/2)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, yttrande
(1/3)
Reservation (M) arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (2/3)
Särskilt yttrande (SD) arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (3/3)
Remissvar från stadsområdesnämnd Norr
Remissvar från stadsområdesnämnd Öster, yttrande
Protokollsutdrag från stadsområdesnämnd Öster samt särskilt yttrande (M) och (L) och
särskilt yttrande (SD)
Remissvar från stadsområdesnämnd Söder
Protokollsutdrag och särskilt yttrande (SD) från stadsområdesnämnd Söder
Remissvar från Stadsområdesnämnd Väster
Protokollutdrag och särskylt yttrande (SD) från Stadsområdesnämnd Väster
Remissvar från stadsområdesnämnd Innerstaden, yttrande (2/2)
Remissvar från stadsområdesnämnd Innerstaden, protokollutdrag (1/2)
Remissvar från sociala resursnämnden, protokollsutdrag (1/3)
Särskilt yttrande (SD) sociala resursnämnden (2/3)
Remissvar från sociala resursnämnden, yttrande (3/3)
Protokollsutdrag AU II nr 420/16
RapportKost Malmö2016-12-14_red
G-Tjänsteskrivelse
Särskilt yttrande (SD) KS 150401 Utredning av en sammanhållen stödfunktion för
Malmö stads kostverksamhet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §97 Ärende: Förslag från servicenämnden om
utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet
KS AU förslag till beslut 170925 §97
G-Tjänsteskrivelse KSAU-170925 Förslag kostverksamheter i Malmö stad

Bilaga 5
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2017-10-04
Ärende: STK-2015-940

Förslag om Malmö stads kostverksamheter, med remissynpunkter.
Servicenämnden föreslog i ärendet att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för
att inrätta en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamheter.
Förslaget behandlar stora satsningar främst på KRAV-märkta produkter,
Sverigedemokraterna är inte kritiskt inställda till ekologiska varor i sig, men oroas
över ökade kostnader som skulle kunna tillkomma. Ingen kostnadskalkyl framställs i
våra tillhandahållna dokument.
Sverigedemokraterna ser helst av allt att fokus ska ligga på att erbjuda god näringsrik
mat gärna lagat i riktiga tillagningskök. Vi ser dock inga problem i sig med att staden
inrättar en sammanhållen stödfunktion för stadens kostverksamhet. Däremot menar
vi att ideologiska idéer om EKO och vegetarianism ska prioriteras ner och att fokus
ska vara på näringsinnehåll och närproduktion.

____________________________
Magnus Olsson (SD)

Med instämmande av:

____________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

