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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
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)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-12-21

Protokollet omfattar

§381
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Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy
för hållbar utveckling och mat 2019

STK-2020-1209
Sammanfattning

Miljönämnden har inkommit med en uppföljningsrapport av policy för hållbar utveckling och
mat. Uppföljningen visar på en positiv utveckling mot målen men att inte policyns mål nås.
Förslaget är att lägga miljönämndens uppföljningsrapport till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg med att föreslå kommunstyrelsen besluta att anmoda
miljönämnden att revidera policyn med sikte på 2030.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande med instämmande av
Torbjörn Tegnhammar (M), Magnus Olsson (SD), Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko
Kursar (L).
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 201130 §693
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering till kommunstyrelsen uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat 2019
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling
och mat
Miljönämnden beslut 200825 § 125 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Kommunstyrelsen beslut 200304 § 82 med Reservation (M+C) och (SD)
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad - uppföljning 2019

5

Bilaga 5
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 09-12-2020
Ärende 5: Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av
policy för hållbar utveckling och mat 2019
Beslutet om ”Policy för hållbar utveckling och mat” togs av kommunfullmäktige 2010,
med flera mål som skulle vara uppfyllda till 2020. Uppföljningen visar på ett resultat
som är långt ifrån policyns måluppfyllelsen. När det gäller andelen inköp som görs
enligt avtalsprislistan sere man dessutom en försämring från 2018 till 2019. Nämnda
grunder för försämring hänvisas till fallerande styrning och ledning, bristande
kunskapsnivå samt avsaknad av insatser för att nå målen. Sätts höga mål upp, kräver
det åtgärder för att kunna realisera målen. Det är anmärkningsvärt att ett realistiskt
försök att nå målen ej har genomförts.
Hållbarhetsperspektivet är av största värde gällande upphandling av livsmedel till
Malmö Stad. Tydliga indikatorer för att säkerställa kvalitét samt miljö och
klimatpåverkan är nödvändiga för att realisera det målet. Docks så saknar
Centerpartiet och Moderaterna aspekten närodlat i förslaget. Närodlat respektive
ekologisk odling är en stor fråga som kommer att kräva avvägning i upphandlingar,
men det bör finnas utrymme för Malmö stad att göra den avvägningen.
Vi har en stor övertygelse om att det i många fall är rätt att välja närodlat.
Miljövinster för ekologisk mat kan enkelt minimeras med långa transporter för att
säkerställa rätt certifiering. Minskning av växthusgaser relaterat till mat som köps in
är ett uppsatt mål. Dock så begränsas möjligheterna att realisera målet med krav på
dyra certifieringar, som exkluderar många svenska producenter i vårt närområde.
Även om producenten egentligen uppfyller kraven för ekologisk odling.
Malmö som kommun bör vara stolta över det skånska jordbruket med flera. Dessa är
några av de mest miljöanpassade i världen. Med låga inslag av bekämpningsmedel
med stora risker och avsevärt mindre antibiotikaanvändning än konkurrenter i Europa
och världen. Skånska djur lever också bättre liv än på andra ställe. Att öppna för
upphandling ifrån dessa är inte att sänka ambitionsnivån för Malmös miljö- och
klimatarbete utan ett steg för att faktiskt realisera målen.
Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 5. Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat 2019

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 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1209

Återrapportering till kommunstyrelsen – uppföljning av policy för hållbar utveckling och
mat 2019
Enligt uppföljningsrapporten ökar Malmö stad sina inköp av ekologiskt certifierade livsmedel. Detta
är problematiskt, både på grund av att kostnaderna ökar men även på grund av att ekologisk odling
upptar mer mark än konventionell odling, vilket leder till avskogning, som i sin tur leder till ökade
koldioxidutsläpp.

Diskussionen omkring ekologiska livsmedel är förenklad där man överhuvudtaget inte
problematiserar de ekologiska produkternas nackdelar och om dessa verkligen uppvägs av dess
fördelar.

Enligt uppföljningen måste alla verksamheter servera mer växtbaserade rätter för att
växthusgasutsläppen relaterade till Malmö stads matinköp ska minska ännu mer.
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att inte förneka barn och äldre som får mat genom
kommunal verksamhet tillgång till kötträtter. Sverigedemokraterna lämnade i februari 2020 in en
motion till kommunfullmäktige som syftar till att upprätta en köttgaranti för dem personer som får
sin mat genom kommunal verksamhet.

Miljömål får inte leda till att kötträtter endast blir ett privilegium för ett fåtal. Matupplevelser är
viktiga för barn och äldre och kommunen har ett ansvar att se till att dessa matupplevelser håller en

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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hög kvalitet. Därför får inte kommunen tvinga på brukarna någon form av vegonorm där brukarna
upplever att det finns brist på kött.

Sverigedemokraterna vill även se mer närproducerad mat och viltkött i kommunens verksamheter,
för att stärka Sveriges bönder och skånska matproducenter.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09
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Stadskontoret
Datum

2020-11-23

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Matts Hansson
Utvecklingssekreterare
Matts.Hansson@malmo.se
Jörgen Dehlin
Utvecklingssekreterare
jorgen.dehlin@malmo.se

Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat 2019
STK-2020-1209

Sammanfattning

Miljönämnden har inkommit med en uppföljningsrapport av policy för hållbar utveckling och
mat. Uppföljningen visar på en positiv utveckling mot målen men att inte policyns mål nås.
Förslaget är att lägga miljönämndens uppföljningsrapport till handlingarna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
Kommunstyrelsen beslut 200304 § 82 med Reservation (M+C) och (SD)
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad - uppföljning 2019
Miljönämnden beslut 200825 § 125 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av
policy för hållbar utveckling och mat 2019

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-30
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Beslutet skickas till

Miljönämnden

SIGNERAD

2020-11-24

Ärendet

2 (2)
Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion beslutade kommunstyrelsen den 4 mars 2020 anmoda miljönämnden att till kommunstyrelsen återrapportera resultatet av uppföljningen av policy för hållbar utveckling och mat 2019. Vid kommunstyrelsens beslut reserverade sig (M+C) och (SD).
Miljönämnden har nu inkommit med en uppföljningsrapport. I uppföljningsrapporten konstateras att indikatorerna Andel ekologisk mat samt Utsläpp av växthusgaser från inköpta livsmedel visar på förbättrade värden för 2019. Vidare konstateras att förändringen sannolikt inte sker i tillräckligt snabb
takt för att målen ska kunna nås under 2020. Indikatorerna Inköp inom avtalsprislistan och Andel etiskt
certifierat kaffe, te, kakao och bananer visar på ett resultat som ännu inte når policyns måluppfyllelse.
Måluppfyllelsen skiljer sig även mycket mellan olika förvaltningar, vilket kan bero på att de har olika
förutsättningar, såsom matgästernas behov, personalens kunskap och tillagningsmöjligheter.
Den 25 augusti 2020 beslutade miljönämnden godkänna bifogad rapport Policy för hållbar utveckling och mat 2019. Vid miljönämndens beslut reserverade sig (M+C) och (SD).
Stadskontorets bedömning

Resultatet visar på att målen i policyn sannolikt inte kommer att nås. Samtidigt konstateras det i
tjänsteskrivelsen att de högt ställda målen innebär att Malmö kommit långt och ligger i framkant
vad gäller hållbar mat.
Stadskontoret menar att det kan finnas anledning att med utgångspunkt i resultaten, vid framtagandet av eventuella framtida mål inom området, föreslå mål som ligger närmare ett uppfyllande.
Långsiktigt kan det vara svårt att upprätthålla arbetet mot mål som ligger långt från ett förverkligande. Ett annat sätt att arbeta kan vara att bryta ner avlägsna mål i mer nära delmål. Detta kan
verka motiverande för att fortsätta mot de övergripande målen.
Stadskontoret vill också lyfta fram betydelsen av att kommunala styrdokument löpande följs upp
och att de kunskaper som då erhålls ligger till grund för att genom olika åtgärder fortsätta utveckla arbetet inom området i riktning mot hög måluppfyllelse. Ett arbetssätt skapas då baserat
på kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar för att på bästa sätt verkställa de beslut som fattats.
Kommunstyrelsen gav i oktober 2019 stadskontoret i uppdrag att leda arbetet att tillsammans
med övriga förvaltningar utveckla former för en samordnad styrning genom övergripande styrdokument eller alternativa styrmetoder (STK-2018-706). Stadskontoret samverkar med förvaltningar och bolag kring de båda uppdragen. I det arbete som nu pågår kring att se över hur vi
arbetar med styrning, planer och program uppmärksammas frågorna ovan. Arbetet kommer
bland annat att leda till förslag till en revidering av de riktlinjer som idag finns kring arbetet med
planer och program.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningsrapporten till handlingarna.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

