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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-19 kl. 13:00-15:40

Plats

Stadshuset, Triangeln 1 och 2

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Ida Thell (Utredningssekreterare)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-11-24

Protokollet omfattar

§147

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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§

147

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

GYVF-2020-2244
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.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden och
servicenämnden fått i uppdrag att avge yttranden om motionen. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå motionens yrkanden med hänvisning till
att elever i Malmö stads gymnasie- och gymnasiesärskolor serveras skollunch som följer
Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat, beslutad av kommunfullmäktige.
Måltiderna planeras, tillagas och serveras vidare enligt rekommendationer från
Livsmedelsverkets råd för ”Bra måltider i skolan”, som är baserade på Nordiska
Näringsrekommendationer. Varje dag serveras minst två maträtter (matalternativ) under
lunchen varav minst den ena 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-/fiskrätt
serveras som det ena alternativet varje dag.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet avseende motionen från
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 enligt förvaltningens förslag och skickar detsamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Mats Brogren (M) yrkar bifall till motionen.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer avslag till motionen mot
bifall och finner att nämnden beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler särskilt yttrande för Centerpartiet.
Mats Brogren (M) anmäler reservation för Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler muntlig reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-11-19 Förslag till yttrande över motion av John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Yttrande över motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
§140 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
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Särskilt Yttrande
CENTERPARTIET
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2020-11-19
ÄRENDE 5- Motion av John Roslund(M)
och Tony Rahm(M) om skolmat, STK-2020-764

Centerpartiet vill verka för att maten som serveras i offentlig regi håller en hög
kvalitet. Vi delar även motionärernas syn på att maten som serveras i skolor
behöver vara näringsrik, säsongsanpassad och vid de tillfälle som det serveras
kött eller fisk så bör dessa hålla svensk standard. God och näringsrik kost är
grundläggande för att våra elever ska ha energi nog att klara av sin skolgång och
vi hoppas att denna motion belyser vikten av vällagade måltider ute i
förvaltningarna.
Centerpartiet delar även motionärernas oro rörande efterföljandet av serveringen
av alternativa måltider. Riktlinjerna fastställer att det ska serveras två olika rätter
varje dag, detta verkar dock inte efterföljas. Även om den alternativa rätten inte
ska behöva innehålla kött, fågel eller fisk under vegetariska dagar bör där finnas
ett alternativ i någon form så att eleverna får möjlighet att fylla på sitt näringsoch energiintag under dagen.
Centerpartiet anser dock inte att kött eller fisk bör serveras samtliga dagar då
dessa bidrar till större mängder koldioxidutsläpp per kilo än vegetariska
produkter. Det bör såklart tilläggas att vegetariska produkter med långa
transportsträckor inte heller är fördelaktiga för miljön och således behöver
staden i större utsträckning arbeta råvaror producerade i närområdet.

Anton Sauer

Med instämmande av
Bengt Svensson
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Reservation

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-11-19
Ärende: 9 Motion skolmat
I detta ärende reserverar vi oss mot minoritetsstyrets beslut att avslå motionens
yrkande att skolluncher ska innehålla fisk alternativt kött som bas för daglig skolmat.
Moderaterna anser att det är förkastligt att tolka Malmö stads policy för hållbar
skolmåltid genom att servera vegetarisk rätt som huvudrätt och sallat som alternativ
rätt.
Vi yrkade på att bifalla motionen och då vårt yrkande inte gick igen reserverar vi oss
mot det till förmån för vårt yrkande.

Mats Brogren (M)
Med instämmande av:
Nils Petter Christian Asker (M)

Katarina Johansson (M)

Mats Matsson (M)

