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Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om skolmat

GRF-2020-17042
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår John Roslund (M) och Tony Rahm (M) att
servicenämnden tillsammans med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två
matalternativ varav det ena innehåller fisk eller kött.
Grundskolenämnden har tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
servicenämnden fått i uppdrag att avge yttranden om motionen. Grundskolenämnden
föreslås besluta att avslå motionens yrkanden med hänvisning till att elever i Malmö stads
grundskolor och grundsärskolor serveras skollunch, som följer skollagens (2010:800)
bestämmelser om näringsriktiga skolmåltider och Malmö stads policy för hållbar utveckling
och mat, som är
beslutad av kommunfullmäktige. 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 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 föreslås att motionen avslås.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avger yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
grundskoleförvaltningens förslag
2. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M) och Cecilia Barwén (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Nima Gholam Ali Pour (SD), avslag till
förvaltningens förslag till beslut och att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

4

Ordföranden yrkar, med instämmande Malte Roos (MP) och Sanna Axelsson (S), bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) yrkande att
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och dels ordförandens yrkande att bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 2020-11-06 Remiss angående motion av John Roslund
(M) och Tony Rahm (M) om skolmat
§145 GRNAU Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om skolmat
Förslag till yttrande GRNAU 2020-11-06 angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om skolmat
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
GRF-2020-17042: Remiss angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om skolmat
Skolmåltiderna är viktigt för en god hälsa och för att stadens elever ska kunna klara av hela
skoldagen. Det är viktigt att skolan kan erbjuda erbjuder en god och näringsriktig mat som bygger
på en stor valfrihet. Den skolmatsedel som vi ser idag bygger i mångt och mycket på politiska
beslut som inte tillräcklig omfattning tar hänsyn till barnens perspektiv. För många av stadens
barn är skolmaten den enda lagade måltiden som de får i sig. Skolmåltiden är därför en för viktigt
fråga att politisera.
Vi välkomnar en vegetarisk kosthållning, men det kan inte bygga på att animaliska maträtter
nästintill utesluts. För Moderaterna är det en självklarhet att skolrestauranger ska servera såväl
animaliska som vegetariska måltidsalternativ under veckans alla dagar på samtliga skolor. Men
även att maten ska präglas av en internationell och svensk matkultur med ett tydligt fokus på vad
barn uppskattar och tycker om. Skolmåltiderna ska ha som utgångspunkt att barnen ska
uppskatta och äta den mat som serveras, inte uppfylla politiska mål och agendor.
Eftersom vi inte fick gehör för våra yrkanden så väljer vi att reservera oss till för bifall på
motionen.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-17042

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att servicenämnden
tillsammans med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två matalternativ varav det
ena innehåller fisk eller kött.

Sverigedemokraterna håller med om Moderaternas problembeskrivning. Sverigedemokraterna
lämnade i februari in en motion till kommunfullmäktige om att införa en köttgaranti inom välfärden,
som garanterar kötträtter för de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet. Det är
glädjande att det nu är två partier som vill införa någon form av köttgaranti i skolan.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)
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_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)
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