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§ 136

§

136

Utvärdering av Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat- hur långt har
vi kommit när halva tiden har gått?

519:03768-2015

Sammanfattning

I oktober 2010 antogs ”Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad”,
bilaga 1, av Malmös kommunfullmäktige. Halva tiden från beslut till att policyns mål och
ambitioner ska ha uppnåtts (år 2020) har nu gått. Därför har miljöförvaltingen genomfört
en halvtidsutvärdering av policyn för att kartlägga och rapportera om hur långt arbetet mot
målen har kommit, bilaga 2. Några mål kommer vi att nå, andra ser ut att bli svåra att nå.
För att nå dessa mål lämnas rekommendationer till åtgärder att vidta.
Ajournering

Mötet ajourneras 11.05–11.10
Beslutsgång

Magnus Hulthe Andersson (FP) yrkar att formuleringen på s 4 i tjänsteskrivelsen
I första hand beställa växtbaserade rätter eller fiskrätter. (Kött skulle eventuellt kunna vara ett valbart
tillägg) ändras till: Växtbaserade rätter ska uppmuntras, men köttbaserade rätter ska erbjudas.
Magnus Hulthe Andersson (FP) framför ett gemensamt yrkande från Moderaterna och
Folkpartiet att sista meningen på sidan 4 i tjänsteskrivelsen Att krav enligt ovan också bör
ställas på privata entreprenörer som finns i kommunens lokaler, då skattepengar används för att betala
maten ska strykas.
Elisabeth Hellman (V) yrkar att hela meningen Vi föreslår dock att målår för reduceringen av
växthusgasutsläppen med 40 % flyttas fram till 2025. Även med framflyttat målår… på sidan 4 i
tjänsteskrivelsen stryks. Istället yrkar Elisabeth Hellman (V) att första meningen efter
Livsmedelsverkets nya kostråd blir: För att uppnå detta kommer vi att behöva genomföra radikala
förändringar…
Carina Svensson (S) yrkar att avslag på Magnus Hulthe Anderssons ändringsförslag
Växtbaserade rätter ska uppmuntras, men köttbaserade rätter ska erbjudas.
Carina Svensson (S) yrkar på följande ändring av samma mening. I första hand beställa
växtbaserade rätter eller fiskrätter. (Kött skulle eventuellt kunna vara ett valbart tillägg) ändras till: I
första hand beställa växtbaserade rätter eller fiskrätter. Kött kan vara ett valbart tillägg.
Carina Svensson (S) yrkar att meningen Alltid sträva efter att ha kranvatten i stället för flaskvatten
på sidan 4 i tjänsteskrivelsen även utvecklas i själva texten.
Carina Svensson (S) yrkar avslag på Magnus Hulthe Anderssons (FP) förslag att punkten
Att krav enligt ovan också bör ställas på privata entreprenörer som finns i kommunens lokaler, då
skattepengar används för att betala maten ska strykas.
Carina Svensson (S) yrkar bifall Elisabeths Hellmans (V) ändrings yrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag till Elisabeths Hellmans ändringsförslag och finner att
nämnden bifaller Elisabeths ändringsförslag.

Ordföranden ställer Carina Svenssons (S) ändringsförslag om att meningen
I första hand beställa växtbaserade rätter eller fiskrätter. (Kött skulle eventuellt kunna vara ett valbart
tillägg) ska formuleras enligt följande: I första hand beställa växtbaserade rätter eller
fiskrätter. Kött kan vara ett valbart tillägg mot Magnus Hulthe Anderssons (FP)
ändringsförslag: Växtbaserade rätter ska uppmuntras, men köttbaserade rätter ska erbjudas.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carina Svenssons (S) förslag.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Carina Svenssons (S) yrkande att punkten Att krav
enligt ovan också bör ställas på privata entreprenörer som finns i kommunens lokaler, då skattepengar
används för att betala maten ska stå kvar. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet
med Carina Svenssons (S) förslag.
Magnus Hulthe Andersson (FP) begär omröstning. Miljönämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Carina Svenssons (S) yrkande att avslå ändringsyrkandet.
Nej-röst för bifall till Magnus Hulthe Anderssons (FP) ändringsförslag.
Med 5 ja- röster för Carina Svenssons (S) förslag och 4 nej- röster för Magnus Hulthe
Anderssons (FP) förslag beslutar nämnden att besluta i enlighet med Carina Svenssons (S)
förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Carina Svensson (S)
Elisabeth Hellman (V)
Bob Ericsson (M)
Per Thomsen (S)
Schengül Özturk (S)
Maria Zingmark (MP)
Lars Myllenberg (M)
Magnus Hulthe Andersson (FP)
Håkan Ask (SD)
Summa

X
X

Nej-röst

Avstår från att rösta

X
X
X
X

5

X
X
X
4

Ordförande ställer bifall mot avslag till Carina Svenssons (S) förslag att punkten Alltid sträva
efter att ha kranvatten i stället för flaskvatten på sidan 4 i tjänsteskrivelsen även utvecklas i själva
texten och finner att nämnden beslutar i enlighet med Carina Svenssons (S) förslag.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att godkänna rapporten, med följande förändringar:
- formuleringen Vi föreslår dock att målår för reduceringen av växthusgasutsläppen med 40 %
flyttas fram till 2025. Även med framflyttat målår… stryks och första meningen efter
livsmedelsverkets nya kostråd på s 4 i tjänsteskrivelsen blir För att uppnå detta kommer vi
att behöva genomföra radikala förändringar…
- Formuleringen I första hand beställa växtbaserade rätter eller fiskrätter. (Kött skulle eventuellt
kunna vara ett valbart tillägg) på sidan 4 i tjänsteskrivelsen ändras till I första hand beställa
växtbaserade rätter eller fiskrätter. Kött kan vara ett valbart tillägg.
- Punkten Alltid sträva efter att ha kranvatten i stället för flaskvatten på sidan 4 i
tjänsteskrivelsen även utvecklas i själva texten.
- Formuleringen Att krav enligt ovan också bör ställas på privata entreprenörer som finns i
kommunens lokaler, då skattepengar används för att betala maten stryks inte utan står kvar
oförändrad.
att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen för godkännande och vidare behandling av
nedanstående rekommendationer.
Reservationer och särskilda yttranden

Bob Ericsson (M), Lars Myllenberg (M) Magnus Hulthe Andersson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden bilaga 136 a, med instämmande av Inge Garstedt
(M), Rosemary Ricci Nystrand (M) och Malin Sennevall (MP).
Håkan Ask (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande bilaga 136 b, med
instämmande av Håkan Andersson (SD).

Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelsen 2015-10-08
Bilaga 1: Policy för hållbar utveckling och mat
Bilaga 2: Utvärdering av Malmö stads Policy för Hållbar utveckling och mat

