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Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion inom
bland annat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs och om genomförandet, utvärderingen samt
uppföljningen är ändamålsenlig. Revisionens bedömning är att policyn delvis efterlevs och att
genomförandet, utvärderingen och uppföljningen är delvis ändamålsenlig hos hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Revisionen lämnar med anledning av att policyn endast delvis efterlevs ett antal
rekommendationer om åtgärdsplan, krav på hållbarhet i avtal med externa aktörer samt att bryta
ned övergripande mål till delmål. Förvaltningen listar några åtgärder och redovisar en plan för
nedbrytning av mål till delmål.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens klimatutsläpp och matkonsumtion.
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Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av
klimatutsläpp och matkonsumtion. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Policy för
hållbar utveckling och mat (beslutad av kommunfullmäktige 2010) efterlevs och om genomförandet,
utvärderingen samt uppföljningen är ändamålsenlig. Granskningen har genomförts hos
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kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, servicenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden.
Enligt policyn ska nämnder bryta ner de övergripande målen i policyn till delmål och åtgärder
som är anpassade till respektive ansvarsområden och arbeta in dessa i sina verksamheter.
Uppföljningen av policyn ska integreras med övrig uppföljning i nämndernas årsbokslut. De två
övergripande målen i policyn är:
- utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 % till 2020 jämfört med
2002
- all mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020.
Revisionens sammanvägda bedömning är att policyn delvis efterlevs och att genomförandet,
utvärderingen och uppföljningen är delvis ändamålsenlig. Den specifika bedömningen för hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden är densamma, dvs. delvis efterlevs policyn och delvis är
genomförandet, utvärderingen och uppföljningen ändamålsenlig.
Bedömningen baseras bland annat på att:
- Nämnden saknar delmål och uppföljning avseende växthusgasutsläpp och andel
växthusgasutsläpp. Revisionen konstaterar dock att Malmö stads system för uppföljning
av växthusgasutsläpp inte fungerar så att utsläppen kan brytas ned på nämndsnivå.
- Policyn efterlevs inte vid representation. Revision konstaterar dock att inköpen i
samband med representation utgör en mycket liten del av de totala inköpen.
- Nämnden har ingen tillförlitlig prognos på om policyns mål kommer att uppnås för
nämnden till 2020. De tjänstepersoner som deltagit i granskningen har dock konstaterat
inom ramen för granskningen att målet om 100 % ekologiska livsmedel inte kommer att
uppnås till 2020.
Utifrån granskningsresultatet lämnar revisionen ett antal rekommendationer:
- Utifrån bristerna i granskningen upprätta en åtgärdsplan för hur målen i matpolicyn ska
nås, där det tydligt framgår när och hur åtgärderna ska ske, beräknad kostnad för
åtgärderna, förväntad effekt av åtgärderna och vem som är ansvarig för respektive
åtgärd.
- Se över vilka krav som ställs kring hållbarhetsfrågor i avtal med externa aktörer utöver
det som sker inom ramen för de kommungemensamma upphandlingsrutinerna.
- Bryta ner det övergripande målet i matpolicyn avseende andel ekologiska livsmedel och
följa upp detta i samband med övrig måluppföljning i nämnden.
Granskningsrapporten är skickad till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för yttrande som ska ge
svar på vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de synpunkter,
förbättringsområden och rekommendationer som redovisas i granskningsrapporten.
Förvaltningens förslag till yttrande innehåller några förslag på åtgärder och plan för nedbrytning
av mål till delmål.
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Gisela Green Förvaltningschef

