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Granskning ”Klimatutsläpp och matkonsumtion”
KN-2018-3361
Sammanfattning

Price Waterhouse Coopers, PwC, har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat om policyn
för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs samt om genomförande, utvärdering
och uppföljning är ändamålsenlig vid kulturförvaltningen. Kulturnämnden ser allvarligt på
granskningens resultat. Arbete för att säkerställa att revisionens rekommendationer
implementeras och följs upp har påbörjats på kulturförvaltningen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner yttrandet enligt förslag i ärendet.

Beslutsunderlag







Begäran om yttrande - Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Missiv - Klimatutsläpp och matkonsumtion 181128
Revisionsrapport - Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion 181128
G-Tjänsteskrivelse - granskning Granskning, Klimatutsläpp och matkonsumtion
Förslag till yttrande

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-01-14
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-01-15
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-01-22
Kulturnämnden 2019-01-30
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Ärendet

SIGNERAD

2019-01-17

PWC har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat om policyn för hållbar utveckling och
mat för Malmö stad efterlevs samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är
ändamålsenlig vid kulturnämnden. Revisionen konstaterar att kulturnämnden inte efterlever
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policyn samt att genomförande, uppföljning och utvärdering inte är ändamålsenlig.
Kulturnämnden ser allvarligt på granskningens resultat. Arbete för att säkerställa att revisionens
rekommendationer implementeras och följs upp har påbörjats på kulturförvaltningen.
I stadsrevisionens rapport rekommenderas kulturnämnden att säkerställa att löpande och
systematiskt följa upp efterlevnad av ställda mål i policy för hållbar utveckling och mat genom
att ta fram en åtgärdsplan. Kulturnämnder kommer i mars att anta ett nämndsmål med fokus på
ekologisk hållbarhet, vilket även inkluderar hantering av mat.
I mars kommer kulturnämnder föreslås besluta om att anta ett nämndsmål med fokus på
ekologisk hållbarhet, vilket även inkluderar hantering av mat. Genom detta målområde kommer
kulturnämnden kunna skapa en struktur för arbetet och säkra upp riktning, styrning, prioritering
och uppföljning, vilket svarar mot en åtgärdsplan.
Kulturförvaltningen kommer att tydliggöra central funktion för miljöansvaret inom
förvaltningen med ett ansvar att leda och samordna arbetet med kulturnämndens miljöarbete där
arbetet med mat och ekologisk hållbarhet ingår.
Prioriterade åtgärder framåt


Kulturförvaltningen kommer att utföra en översyn av avtal med andrahandshyresgäster i
form av restauranger. Krav på hållbarutveckling och mathantering kommer att ställas vid
omförhandling och nytecknande av andrahandsavtal. Ett utkast till rutin för
kravställandet ska tas fram. Här kommer även rutiner för verksamheternas källsortering
att prioriteras, för att minska matsvinnet.



Samtliga verksamheter ska vid inköp av Malmö stads måltidslösningar välja ekologiska
varor. I detta avseende kommer kulturförvaltningen att följa den Malmö stad enhetliga
riktlinjen för representation som kommunstyrelsen föreslås ta fram.

Kulturförvaltningen kommer att säkerställa att krav på ekologiskt hållbara varor beaktas vid
evenemang i vår regi.
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

