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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-20 kl. 13:00-15:51

Plats

Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Rolf Hansson (SD) ersätter Staffan Appelros (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Johanna Beckmann (nämndsekreterare)
Demir Kolenovic (säkerhetsutredare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-10-29

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§113
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§

113

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat,
STK-2020-764

SN-2020-694
Sammanfattning

Servicenämnden har tagit emot en motion från John Roslund och Tony Rahm (M). I
motionen föreslår de ett uppdrag till berörda nämnder att dagligen servera två matalternativ
varav det ena innehåller fisk eller kött.
Servicenämnden har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden beskriver att skolmaten
som serveras följer skollagen om näringsriktiga måltider och Malmö stads policy för hållbar
utveckling och mat, beslutad av kommunfullmäktige. Måltiderna planeras, tillagas och
serveras 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
växtbaserat (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.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner serviceförvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
David Blomgren (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande, se
bilagd reservation.
Tonni Andersson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilagd reservation.
Bengt Nilsson (C) lämnar särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Roland Nilsson (V) och Kami Petersen (MP), att
servicenämnden godkänner serviceförvaltningens förslag till yttrande och beslutar föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
David Blomgren (M) yrkar, med instämmande av Tonni Andersson (SD), att servicenämnden
föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget med fleras yrkande och David Blomgrens (M)
yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Servicenämnden ajournerar sammanträdet klockan 14:48-15:08.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Förslag till yttrande över Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
skolmat
Följebrev 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
Servicenämnden 2020-10-20
Ärende: SN 2020-694, Motion om Skolmat STK-2020-764
Reservation om Skolmat 2020
Moderaterna i Servicenämnden ställer sig bakom motionärerna Tony Rahm och John
Roslunds motion om skolmat.
Med tanke på svarsresultaten från brukarna, de sjunkande ätandetalen i skolorna och alarmen
från lärarna om bristande koncentrationsförmåga så bör man definitivt se över utbudet av
skolmat.
Endast en mycket liten andel av eleverna är vegetarianer och att då låta detta kostalternativ
vara det huvudsakliga valet för alla, i stället för att låta alla oavsett preferens få välja mellan
vegetariskt och ej vegetariskt, är direkt kontraproduktivt.
Vi menar att detta leder till färre ätande elever och stort missnöje bland elever generellt.
Valfrihet är enligt oss en bättre väg fram och vi har tidigare föreslagit att detta ska skrivas in i
Servicenämndens budgetskrivelse.
Då vårt yrkande om bifall till motionen inte vann majoritetens gehör väljer vi att reservera oss
mot beslutet.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Katarina Kasmarvik (M

Med instämmande av:
Hans Banke (M)
Åsa Nilsson (M)

Peter Arvebro (M)
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Särskilt Yttrande
CENTERPARTIET
Servicenämnden 2020-10-20
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.
En vegetarisk rätt serveras varje skoldag. Den alternativa rätten behöver enligt
Centerpartiet inte alltid innehålla kött, fågel eller fisk men det måste finnas ett
alternativ i någon form så att eleverna får möjlighet att fylla på sitt närings- och
energiintag under dagen. Enbart salladsbord som alternativ menar vi inte är
tillräckligt. Exempel på alternativa rätter är pannkakor eller ärtsoppa.
Centerpartiet förordar att Malmö Stad i största möjliga utsträckning handlar upp
närproducerat livsmedel för servering till skolor och äldreboende. Upphandlat
livsmedel – vegetariskt, kött, fisk, fågel, grönsaker mm - med långa
transportsträckor är negativt för miljön och således behöver staden i större
utsträckning upphandla råvaror producerade i närområdet.

