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Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs,
samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig i ett urval av nämnder
däribland förskolenämnden. Förskolenämnden bedöms i huvudsak efterleva policyn och
nämndens genomförande, utvärdering och uppföljning bedöms som i huvudsak ändamålsenlig.
Det fortsatta arbetet för att genomföra och följa upp arbetet utifrån Policy för hållbar utveckling och
mat för Malmö stad föreslås ske med utgångspunkt i den ordinarie styrningen och uppföljningen
av mål. Detta med utgångspunkt i skollagstiftningen, förskolans läroplan och de mål som
kommunfullmäktige har beslutat om för år 2019.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande remiss angående klimatutsläpp
och matkonsumtion.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 180130 Remiss angående klimatutsläpp och
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Förslag till yttrande över remiss angående klimatutsläpp och matkonsumtion
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Malmö stadsrevision har granskat om Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs,
samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig. Förskolenämnden har
ingått i granskningen tillsammans med kommunstyrelsen, grundskolenämnden, servicenämnden,
hälsa, vård och omsorgsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden.
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Förskolenämnden bedöms i huvudsak efterleva policyn och nämndens genomförande,
utvärdering och uppföljning bedöms som i huvudsak ändamålsenlig. Samma bedömning görs
avseende miljönämnden. Övriga granskade nämnder bedöms delvis eller inte efterleva policyn
och delvis eller inte ha ett genomförande, utvärdering och uppföljning som är ändamålsenlig.
I rapporten förs fram att förskolenämnden saknar delmål och uppföljning när det gäller
växthusgasutsläpp. Det konstateras också att andelen eko-mat vid representation inte kunnat
verifieras i de stickprov som gjorts, men att då inköpen i samband med representation utgör en
mycket liten del av de totala inköpen är revisionsfrågan Hur efterlevs policyn vid upphandling,
representation och evenemang ändå i det närmaste är uppfylld. Samtidigt lyfts nämndens arbete för att
nå målen i policyn fram och åtgärder tillsammans med andra nämnder för att minska matsvinn,
erfarenhetsutbyte mellan kockar och annan kökspersonal och utbildningsinsatser redovisas som
positiva åtgärder.
Utöver att kommunstyrelsen ges riktade rekommendationer kring ett antal förbättringsområden,
ges samtliga granskade nämnder rekommendationerna att:
 ”utifrån bristerna i granskningen upprätta åtgärdsplaner för hur målen i matpolicyn ska
nås där det tydlig framgår när och hur åtgärderna ska ske, beräknad kostnad för
åtgärderna, förväntad effekt av åtgärderna samt vem som är ansvarig för respektive
åtgärd”.
 ”att se över vilka krav som ställs i avtalen med externa aktörer utöver det som sker inom
ramen för de kommungemensamma upphandlingsrutinerna”.
I missivet till granskningsrapporten anges att yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder
kommunstyrelsen och de övriga granskade nämnderna avser att vidta med anledning av de
synpunkter, förbättringsområden och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska
också framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.

Förskoleförvaltningens överväganden

Förskoleförvaltningen konstaterar att nämnden genom att sätta mål och långsiktigt följa
utvecklingen inom kommunfullmäktiges mål om att Malmö stad vara en hälsofrämjande och
klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val (målområde 8) på en övergripande nivå satt
viktiga ramar för arbetet kopplat till matpolicyn.
De senaste åren har nämndens planering och uppföljning innefattat beskrivningar av
inriktningen för arbetet med klimatsmart mat inom förskolorna. Det uppdrag som nämnden
hade från kommunfullmäktige år 2018 att jämte grundskolenämnden i samarbete med
servicenämnden höja andelen ekologisk mat som serveras i stadens grundskolor och förskolor
har bidragit till en mer konkret planering och uppföljning av detta arbete. Året dessförinnan
arbetade förskolenämnden tillsammans med servicenämnden och miljönämnden med
kommunfullmäktiges uppdrag att utveckla arbetet med att reducera klimatutsläppen från mat i
förskolan. Dessa uppdrag har lett till ett mer aktivt arbete tillsammans med skolrestauranger
inom serviceförvaltningen och miljöförvaltningen i dessa frågor.
Förskolenämnden följer den av kommunfullmäktige beslutade styrkedjan, vilket innebär att
nämnden tar beslut om mål och målindikatorer samt att förvaltningen redovisar planerade
åtaganden och aktiviteter. Nämndens samlade erfarenheter utgör nu grunden för det fortsatta
arbetet. Förskoleförvaltningen anser att det fortsatta arbetet för att genomföra och följa upp
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arbetet utifrån Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad bör ske genom den ordinarie
styrningen och uppföljningen av mål. Detta med utgångspunkt i skollagstiftningen, förskolans
läroplan och kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om Malmö stads budget år 2019, däribland
kommunfullmäktiges mål. Förskolenämnden ansvarar för att bidra till att uppnå
kommunfullmäktiges mål och ska nu formulera egna mål och indikatorer för att följa resultatet
av arbetet med målen. Förskolenämndens mål ska vara beslutade senast den 31 mars 2019. De
rekommendationer som framkommer i granskningsrapporten kommer därför att tas i beaktande
i arbetet med nämndens mål och indikatorer, samt när det gäller förvaltningens åtaganden och
aktiviteter. Detta gäller främst inom ramen för kommunfullmäktiges mål år 2019 att ”Malmö ska
vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val”. Matpolicyn
kommer här att vara en viktig utgångspunkt för att planera och följa upp arbetet med hållbar
utveckling och mat i förskolan.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förskoleförvaltningen att nämnden i sitt yttrande för fram
att pågående utvecklingsarbete bedöms som tillräckligt.
När det gäller upphandling medverkar förskolenämndens verksamhet aktivt i Malmö stads
gemensamma upphandlingar av livsmedel och andra varor och tjänster och har hög avtalstrohet
gentemot tecknade avtal. Det vidare arbetet med kravställning kring hållbarhetsfrågor i avtal bör
ske inom ramen för stadens gemensamma upphandlingar, vilket föreslås framgå av förslaget till
yttrande.
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