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Servicenämnden
Datum

2021-10-04

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2021-509

Kommunfullmäktige

Motion av John Eklöf (M) om Sorgenfriskolans matsal
STK-2021-410

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Serviceförvaltningen tillhandahåller skolmåltider och ansvarar för förvaltningen och
byggproduktion av bland annat skolor. Serviceförvaltningen har en god och kontinuerlig
dialog med grundskoleförvaltningen i en rad olika frågor som rör lokaler. Det är ytterst
grundskolenämnden som avgör vilka behov man vill gå vidare med. Om
grundskolenämnden beslutar om en beställning av projektering för eller utredning av ny
matsal genomför serviceförvaltningen en sådan.
Yttrande

Servicenämnden ansvarar bland annat för förvaltning och byggproduktion av kommunala
fastigheter för skola, barn-, äldre- och socialomsorg, kultur och fritid och för valbara tjänster,
varav skolmåltider är en. Skolrestauranger tillhandahåller måltider som är variationsrika och
anpassade till målgruppen.
Nämnden inleder med att yttra sig generellt om måltidsserveringen för att därefter yttra sig
specifikt om de två att-satserna i motionen.
Varje dag serveras minst två maträtter under lunchen, tillsammans med en varierad
salladsbuffé, så även på Sorgenfriskolan. Allt större delar av måltiderna på Malmö stads
skolor tillagas lokalt i det egna skolköket vilket fortsätter att bidra till högre kvalitet på
maten, minskade transporter av mat mellan skolorna och minskat matsvinn.
På Sorgenfriskolan lagas all mat i köket och servering sker med mobila värmevagnar i
skolans gemensamma utrymmen, såsom kapprum och korridorer. Servering via värmevagnar
medför tunga arbetsmoment. Det finns inte samma förutsättningar att tillförsäkra personalen
som arbetar med måltidsserveringen på Sorgenfriskolan en lika hållbar arbetsmiljö som i ett
skolkök med matsal. Servering i kapprum och korridorer medför även högre risk för

2 (3)
kontaminering av livsmedel. På Sorgenfriskolan är upplägget därför inte optimalt utifrån ett
arbetsmiljö- och livsmedelssäkerhetsperspektiv.
Därutöver har personalen inte samma möjligheter att arbeta med hela måltidsupplevelsen,
vilket försvårar möjligheterna att göra skolmåltiden likvärdig på alla stadens skolor. Det finns
inga tecken på att risken för att maten inte räcker skulle öka med servering via värmevagnar.
Motionären föreslår att service- och grundskolenämnden projekterar för en ny matsal på
eller vid Sorgenfriskolan samt utreder huruvida ny-, om- och/eller tillbyggnad är mest
lämpligt.
1. att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt projektera en ny skolmatsal i
anslutning eller i nära anslutning till Sorgenfriskolan.
Serviceförvaltningen och avdelningen stadsfastigheter har regelbundna träffar med sina
beställare, däribland grundskoleförvaltningen. Behov av lokaler fastställs och
lokalbehovsplaner upprättas på årlig basis. Genomgång av planerade och pågående
investeringar sker två gånger årligen.
Även lokalprocessenheten på serviceförvaltningen, stadsfastigheter (LOPE), stödjer
beställande nämnder och presenterar förslag i olika lokalförsörjningsfrågor.
Servicenämnden har inga egna medel att avsätta för olika undersökningar eller förstudier,
utöver de exempel som anges ovan.
Även om serviceförvaltningen har dialog och god kännedom om grundskolenämndens
lokalbehov så vilar ansvaret för beslut om nyanskaffning ytterst på grundskolenämnden.
2. att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda för- och nackdelar med nybyggnad,
ombyggnad eller tillbyggnad i projekteringen av en ny skolmatsal till Sorgenfriskolan.
Vid en eventuell projektering kommer det framgå vilket av att-satsens alternativ; ny-, omoch/eller tillbyggnad som är mest lämpligt.
Serviceförvaltningen har en god uppfattning om vilka förutsättningar som råder i den fysiska
miljön. Det är dock verksamhetens omfattning och karaktär som blir utslagsgivande för ett
eventuellt beslut. Detta har grundskolenämnden större kunskap om och därför är avgörandet
i frågan beroende av deras initiativ.
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Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

