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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.
Beslut

Arbetsutskottet beslutar
1. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kulturförvaltningen att revidera förslag till yttrande i
enlighet med Frida Trollmyrs (S) yrkanden.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
att löpande och systematiskt följa upp efterlevnad av ställda mål i policy för hållbar utveckling
och mat.
2. Kulturnämnden godkänner det reviderade förslaget till yttrandet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att förslag till yttrandet ska revideras så att det framgår att
kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att löpande
och systematiskt följa upp efterlevnad av ställda mål i policy för hållbar utveckling och mat,
samt att det tydligare framgår skrivningar om planerade åtgärder med anledning av
revisionens kritik.

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag
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