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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-19 kl. 09:00-10:35

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Nina Vangelov (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Katarina Kasmarvik (M)
Hans Åke Banke (M)
Truls Acke Troed Troedson (C)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Kristina Aurell (Tf kommunikationschef)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Olof Malmström (HR-chef)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Andreas Ganslandt
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-02-28

Protokollet omfattar

§24
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Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion

SN-2018-2061
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs
samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid kommunstyrelsen,
förskolenämnden, grundskolenämnden, servicenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
kulturnämnden och miljönämnden. Bedömningen för servicenämnden liksom för flertalet av
de granskade nämnderna är att Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad delvis efterlevs
samt att genomförande, utvärdering och uppföljning delvis är ändamålsenlig.
Serviceförvaltningen genom avdelning skolrestauranger har länge arbetat med stort fokus på
frågor om hållbar mat till skolbarn och förskolebarn i Malmö i samarbete med främst
grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt
förskoleförvaltningen. Arbetet innebär att öka andelen eko-mat och minska
växthusgasutsläppen, till exempel genom åtgärder för att minska matsvinnet och löpande
utveckling av en mer växtbaserad meny.
Minskade växthusgasutsläpp leder till förändrade menyer och en viktig aspekt i frågan är
matgästernas acceptans av förändringar. En målkonflikt kan uppstå mellan växthusgasmålet
och det självklara målet om att matgästerna ska tycka att maten är god så att de väljer att äta
den och då bidrar till att de få den energi de behöver för att må bra under dagen.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som innehåller svar på vilka
åtgärder som servicenämnden kommer att vidta med anledning av de synpunkter,
förbättringsområden och rekommendationer som framförts i revisionsrapporten. Åtgärderna
handlar om att nämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur
målen i Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad ska nås och att se över vilka krav som
ställs kring hållbarhetsfrågor i avtalen med externa aktörer.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner serviceförvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur
målen i Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad ska nås, där det tydligt framgår
när och hur åtgärderna ska ske, beräknad kostnad för åtgärderna, förväntad effekt av
åtgärderna samt vem som är ansvarig för respektive åtgärd. I åtgärdsplanen ska även
konsekvenser av eventuella målkonflikter belysas.
3. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att se över vilka krav som ställs
kring hållbarhetsfrågor i avtalen med externa aktörer utöver det som sker inom ramen
för de kommungemensamma upphandlingsrutinerna.
Yrkanden

Staffan Appelros (SD) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att förvaltningen bör
inkomma med ett mer kritiskt yttrande där stadens matpolicy ifrågasätts.
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Jan Olsson (S) yrkar avslag på Staffans Appelros (SD) avslagsyrkande samt bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Staffan Appelros (SD) avslagsyrkande
och Jan Olssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons
(S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) med instämmande av Rolf Hansson (SD)
och Stefan Greschner (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in skriftlig
reservation, bilaga 4.

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Förslag på yttrande Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Rapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Följebrev Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion

Bilaga 4
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Reservation
Servicenämnden 2019-02-19
Ärende 06

Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till yttrande, till förmån för en mer kritisk
hållning till de påståenden som policyn innehåller. Vi yrkade istället att Servicenämnden
tillskriver Kommunstyrelsen för en revidering av den policy som förra vänstermajoriteten
tvingat igenom. Det är nu tid att se över den och anpassa den till vetenskapliga rön och ta
bättre hänsyn till de faktiska brukarna, främst skolbarnen. Det kan också konstateras i
revisorernas granskning att Kommunstyrelsen själva har den sämsta efterlevnaden av policyn.
Sverigedemokraterna delar inte den odemokratiska hållning till låg valfrihet kring skolmaten
som dessvärre också minskat under senare åren pga den policy som nu råder.
Det rimmar helt enkelt illa med vår människosyn att diktatoriskt styra människors val och vi
vill påminna om att det finns många andra vetenskapliga rön och teorier kring vad som är rätt
klimatval och kost än just de som den förra politiska majoriteten infört.
Beträffande vegansk kost finns det enl danska barnläkare risk för mental utvecklingsstörning
hos barn som påtvingas denna varför man bör vara försiktig med dessa rekommendationer
oavsett personliga åsikter om hälsoaspekter eller diskutabla klimateffekter. I nuvarande
policyn ligger tyngdpunkten på att alltmer minska på kött och istället använda växtbaserade
ingredienser, exempelvis linser och bönor men även andra grönsaker. Detta är en subjektiv
och ovetenskaplig analys som drivs av främst politiskt aktiva veganer som lyckats sälja in
dessa påståenden som nödvändiga klimatåtgärder.
Vi Sverigedemokrater anser att vi skall vara korrekta och inte sprida myter som förenklar
klimatproblemen. Naturligtvis påverkar avstånd och transporter klimatet minst lika mycket
som odlingsmetoder resp uppfödning och närhet till produktionen. Det är verkligen en
förenkling att alltid framhålla odlad gröda som mat jämfört med kött. För en jägare eller
konsument av kött från fribetande boskap framstår det som en direkt vilseledning att
industriellt odlad gröda skulle ge mindre klimatpåverkan. Det är anmärkningsvärt att policyn
inte innehåller någon som helst information om att tex viltkött är det mest ekologiska och
klimatsmarta valet, faktisk mer klimatsmart än alla typer av odlad gröda.
Staffan Appelros (SD)
med instämmande av

Tonni Andersson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Rolf Hansson (SD)

