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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-07 kl. 13:00-15:00

Plats

Distans via Teams

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)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anton Sauer (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
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)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Magdalana Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§127
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Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar
utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

STK-2020-1631
Sammanfattning

Revisorskollegiet granskade under 2018 hur Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs i
Malmö stad. Med anledning av rekommendationerna fick miljönämnden i uppdrag av
kommunstyrelsen att ta fram en process och indikatorer för uppföljning av policyn.
I ärendet STK-2020-1726 beslutade kommunstyrelsen att fastställa miljönämndens förslag till
process och indikatorer samt att anmoda miljönämnden att återrapportera resultatet av
uppföljning till kommunstyrelsen. I föreliggande ärende finns en sammanfattning av
miljönämndens rapport. Rapporten i sin helhet finns bilagd ärendet. Förslaget är att
godkänna rapporten och översända den till samtliga nämnder och kommunalt helägda bolag
för beaktande i det fortsatta arbetet med Policy för hållbar utveckling och mat.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapport för Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020.
2. Kommunstyrelsen översänder rapporten till samtliga nämnder och kommunalt
helägda bolag för beaktande i det fortsatta arbetet.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 34.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 36.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 37.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga kommunalt helägda bolag
Beslutsunderlag






Förslag till beslut 210322 §148
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Återrapportering till kommunstyrelsen Policy för
hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020
Miljönämnden beslut 201117 § 198 med Särskilt yttrande (M) och (V)
Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 - juni 2020
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Bilaga 34

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 31 Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling
och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

I återrapporteringen om Policyn för hållbar utveckling och mat ser vi allvarligt på bristen av
måluppfyllelse. Även om Malmö Stad, i jämförelse, kommit längre än många andra
kommuner får vi inte vara nöjda. Det är inte en tävling om vem som är bäst, bland många
kanske inte så ambitiösa, utan om att göra rätt och uppnå våra mål!
Stadens växtgasutsläpp måste minska och eftersom köttkonsumtionen har stor påverkan på
dessa utsläpp måste alla förvaltningar verka för minskad konsumtion. Vi anser inte att olika
förutsättningar bland förvaltningar kan ses som ett hinder för att uppnå 100 % hållbar mat
för det betyder ju endast mer resurser behövs sättas in.
Att vi inte uppnått våra mål innebär dessutom att vi börjar det kommande Miljöprogrammet
med en skuld, som snarast borde betalas av. Det görs bäst genom kortsiktiga mål, där
andelen hållbar mat stadigt ökar varje år och köttkonsumtionen minskar genom en tydlig
handlingsplan. Endast så kan vi snabbt uppnå våra mål!
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 35
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
Diarienr: STK-2020-1631
Det är positivt att vi börjar se en vändning i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden. Det är ett kvitto på att ett långsiktigt systematiskt arbete ger resultat.
Dock är vi bekymrade över att arbetet går fortfarande alltför långsamt på en övergripande
nivå. Flera förvaltningar behöver växla upp sitt arbete kring hållbar utveckling och mat för att
Malmö ska kunna bidra till att målen i Parisavtalet och Agenda 2030.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 36
Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 31: Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
Maten som serveras inom Malmö stads förvaltningar är en viktig komponent i stadens miljö- och klimatarbete.
Där vi som kommun har möjlighet att välja mat som både är tilltalande för den som de serveras till, har höga
näringsvärden och har en minskad påverkan på miljö och klimat. Mål som är förenliga med rätt styrning och
ansvarstagande.
Malmö Stads policy för hållbar utveckling och mat har nu funnits i över 10 år och uppföljningen visar bristande
måluppfyllelse under den utsatta perioden mellan juli 2019 och juni 2020. Motivering till resultatet är bland annat
”…stora skillnader mellan olika förvaltningar beroende på matgästernas olika behov, olika nivåer av kunskap hos personalen,
varierande matlagningsmöjligheter, planering samt vilka insatser man gjort för att nå målen”.
”All mat som serveras i Malmö Stad ska vara ekologisk 2020.” Resultatet ligger på 69%. Moderaterna och
Centerpartiet vill lyfta de konsekvenser det uppsatta målet för med sig. Krav på ekologisk certifiering kan
omöjliggöra att måna lokala producenter inom Skåne och dess närområde. Svenska producenter har extremt
höga krav på sig men väljer inte alltid att investera i kostsamma certifieringar, det bör inte exkludera dessa helt till
förmån för en med certifiering men med betydligt längre transportsträcka. Rationella avvägningar för göras även
inom detta området för att ha reell effekt och Malmö tar vårt ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan.
”Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40% till 2020 jämfört till 2002”. Resultatet är en minskning
med 29% till 2020, alltså 11% ifrån det uppsatta målet. Självklart är det positivt att det går i rätt riktning men det
är tydligt att ytterligare effektiva åtgärder måste tilltas. Centerpartiet och Moderaterna vill lyfta behovet av att se
över transportsträckor för inköp och möjligheterna för mer närodlade alternativ för att säkerställa god kvalitet
liksom minskade utsläpp.
”Etiskt certifierade produkter ska alltid vara förstahandsvalet i det produktkategorier där sådana finns”. Detta stämmer i 26%
av fallen när det rör bananer.
”Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade avtal”. Andelen köp som sker enligt avtalsprislistan minskade mellan
2018 och 2019.
SWECO har i en av sina granskningar av stadens styrdokument gällande hållbarhet kallat dokumentet för
organiserat hyckleri, då man sätter mål som man inte arbetar efter. Centerpartiet och Moderaterna ställer sig
mycket kritiska till den begränsade måluppfyllelsen och efterfrågar tydlighet och avvägningar för att målen som
sätts upp ska vara realistiska att uppnå, och lämnar därför detta särskilda yttrande.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 37

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1631

Återrapportering till kommunstyrelsen – Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning
juli 2019 till juni 2020
Enligt rapporten har Malmö näst högst andel ekologisk mat av alla Sveriges kommuner.

Eftersom ämnen som kan öka risken för cancer eller lagras i kroppen inte får användas i
bekämpningsmedel inom EU, så innebär det att konventionell mat inte utgör något hot mot hälsan
jämfört med ekologisk mat. Därmed betalar kommunen en merkostnad för ekologisk mat utan någon
specifik anledning.

Vid ekologisk livsmedelsproduktion blir skördarna vanligen långt mindre än vid konventionell
livsmedelsproduktion, vilket innebär att ökad efterfrågan av ekologiska livsmedel kräver större areal
av odlingsmark jämfört med konventionella livsmedel. Det är viktigt att den odlingsbara marken
används på ett effektivt sätt. En större utökning av den odlingsbara marken kräver skövling av skog
vilket har en negativ påverkan på klimatet. Denna negativa påverkan på klimatet av ekologisk
livsmedelsproduktion fastslås i en studie av forskare vid Chalmers. Därmed framstår det bara som
bisarrt när det i rapporten skryts om att det går åt 240 fotbollsplaner för att odla Malmö stads
ekologiska kaffe.

Minskad servering av kött i skolor, förskolor samt i äldrevårdsboenden framställs som en framgång i
rapporten. Det finns en oro bland många malmöbor att vegonormen på skolor och
äldrevårdsboenden försämrar utbudet av mat och gör det svårare för brukare eller elever att få den
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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näring som man behöver. Kött i maten får inte bli en socioekonomisk fråga. Malmöbor som får sin
mat genom kommunala välfärdsverksamheter ska kunna få en allsidig och varierad kost.
Sverigedemokraterna förordar även att viltkött serveras i kommunala välfärdsverksamheter.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07
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