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2020-05-07

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2019-1581

Förslagsställare
Malmöinitiativet

Malmöinitiativet Avveckla vegonorm för offentlig mat
Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden levererar på uppdrag av respektive nämnd måltider, frukost, lunch och
mellanmål till grundskolor, gymnasieskolor och en del förskolor i staden. Måltiderna som
förvaltningen planerar, tillagar och serverar följer skollagens (SFS 2010:800) 10 kap. 10 §
krav på näringsriktiga måltider. Måltidernas näringsinnehåll planeras med Nordiska
Näringsrekommendationer (NNR) som grund. Utöver denna behöver servicenämnden även
förhålla sig till de globala hållbarhetsmålen i Malmö stads budget samt Malmö stads Policy för
hållbar utveckling och mat.
Yttrande

Servicenämnden instämmer med förslagsställaren att det finns olika önskemål och
förväntningar från matgäster kring vilken mat som serveras stadens verksamheter.
Servicenämnden levererar på uppdrag av respektive nämnd måltider, frukost, lunch och
mellanmål till grundskolor, gymnasieskolor och en del förskolor i staden. Måltiderna som
förvaltningen planerar, tillagar och serverar följer skollagens (SFS 2010:800) 10 kap. 10 §
krav på näringsriktiga måltider. Skollagen innebär också en pedagogisk uppgift att erbjuda
eleverna att prova nya maträtter och utveckla sina smaksinnen.
Om man som matgäst har frågor eller önskemål om maten som serveras går det bra att prata
direkt med personalen i skolrestaurangen. Eleverna har också möjlighet att påverka genom
att vara med i skolans matråd (eller liknande samtalsforum) där de tillsammans med personal
både från skolan och från skolrestauranger diskuterar menyerna och skolans måltidsmiljö.
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Måltidernas näringsinnehåll planeras med Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) som
grund. Nordiska näringsrekommendationer förmedlas till offentliga verksamheter via Statens
Livsmedelsverk (SLV). I praktiken innebär NNR bland annat att mängden kött minskas och
att mängden växtbaserade proteinkällor, rotfrukter och grönsaker ökar i måltiderna.
I Malmö stads beslutade budget är FN:s 17 globala hållbarhetsmål en del av grunden för att
bidra till en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Kommunfullmäktige i Malmö stad
har också beslutat om en gemensam Policy för hållbar utveckling och mat. För att uppnå en
minskad klimatpåverkan från mat och livsmedel genom måltiderna som serveras medför det
i praktiken att måltiderna i staden innehåller mer växtbaserad mat.
De nationella lagkraven kring näringsriktig mat och Malmö stads styrdokument för hållbar
utveckling är grunden för måltidsplaneringen i servicenämnden. När dessa olika
styrdokument revideras eller ändras efter politiska beslut följer måltidsplaneringen de nya
styrdokumenten.
Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Josefin Haugthon
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

