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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Håkan Fäldt (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-03-17

Protokollet omfattar

§82
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§

82

Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat

STK-2019-1726
Sammanfattning

Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport om klimatutsläpp och matkonsumtion beslutade
miljönämnden om förslag till indikatorer för uppföljning av policyn för hållbar utveckling och
mat att gälla för samtliga nämnder och bolag i Malmö stad. Vidare beslutade miljönämnden
att återrapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
föreslås här besluta att fastställa förslaget till process och indikatorer, att gälla för samtliga
nämnder och bolag, samt att anmoda miljönämnden återrapportera resultatet till
kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer miljönämndens förslag till process och indikatorer för
uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö stads
nämnder och kommunala bolag.
2. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att återrapportera resultatet av
uppföljningen till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar återremittera policyn till miljönämnden med motiveringen att policyn i
nuvarande skick inte lyfter principen närodlat gällande upphandling av mat, till förmån för
certifieringen ekologiskt.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Anton Sauers (C) yrkande
om återremittering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremittering.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
miljönämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på rapporten.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Anton Sauer (C) instämmer i Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag på rapporten.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD), Torbjörn Tegnhammars (M) och Anton Sauers (C) yrkande om avslag på rapporten
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 11.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200217 §98
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Förslag på process och indikatorer för
uppföljning
Miljönämnden beslut 191210 § 201 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling
och mat
Policy för hållbar utveckling och mat
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Reservation

Bilaga 11

KS 05-03-2020
Ärende 14: Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy
för hållbar utveckling och mat
Hållbarhetsperspektivet är av största värde gällande upphandling av livsmedel till
Malmö Stad. Tydliga indikatorer för att säkerställa kvalitét samt miljö och
klimatpåverkan är nödvändiga för att realisera det målet. Docks så saknar
Centerpartiet och Moderaterna aspekten närodlat i förslaget. Närodlat respektive
ekologisk odling är en stor fråga som kommer att kräva avvägning i upphandlingar,
men det bör finnas utrymme för Malmö stad att göra den avvägningen.
Vi har en stor övertygelse om att det i många fall är rätt att välja närodlat.
Miljövinster för ekologisk mat kan enkelt minimeras med långa transporter för att
säkerställa rätt certifiering. Minskning av växthusgaser relaterat till mat som köps in
är ett uppsatt mål. Dock så begränsas möjligheterna att realisera målet med krav på
dyra certifieringar, som exkluderar många svenska producenter i vårt närområde.
Även om producenten egentligen uppfyller kraven för ekologisk odling.
Malmö som kommun bör vara stolta över det skånska jordbruket med flera. Dessa är
några av de mest miljöanpassade i världen. Med låga inslag av bekämpningsmedel
med stora risker och avsevärt mindre antibiotikaanvändning än konkurrenter i Europa
och världen. Skånska djur lever också bättre liv än på andra ställe. Att öppna för
upphandling ifrån dessa är inte att sänka ambitionsnivån för Malmös miljö- och
klimatarbete utan ett steg för att faktiskt realisera målen.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade i första hand återremittering av policyn med
hänvisning till att policyn i nuvarande skick inte lyfter principen närodlat gällande
upphandling av mat, till förmån för certifieringen ekologiskt. Vi vill se en policy som
främjar närodlat mat till kommunen för att korta transportsträckor. Ekologisktcertifiering bör vara del av policyns riktlinjer, men bör omarbetas för att även
inkludera närodlat mat.
Då vårt yrkande om återremittering ej vann gehör yrkade Centerpartiet och
Moderaterna avslag på förlaget. Policyn bör omarbetas för att ge möjlighet för mer
mat producerat i vårt närområde att vara ett alternativ för upphandling till Malmö
stad.
Då vårt yrkande ej vann gehör i kommunstyrelsen, reserverar vi oss mot beslutet.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1726
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
Sverigedemokraterna yrkade avslag på ”Kommunstyrelsen fastställer miljönämndens förslag till
process och indikatorer för uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö
stads nämnder och kommunala bolag.”
Detta med anledning av att vi i själva process och uppföljning ville ha med 5 mål och ytterligare en
indikator. Det gällande ett mål om att ”I framtida planer bör jordbrukslandskapets stora betydelse
beaktas. Livsmedelsproduktion i och kring staden uppmuntras.” Plus en indikator kopplat till det målet.
Då vårt förslag inte vann gehör valde vi att reservera oss.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

