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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-06 kl. 13:00-14:25

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
John Roslund (M) ersätter Håkan Fäldt (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar
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Liselott Nilsson (Avdelningschef)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-03-18

Protokollet omfattar

§62
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Granskningsrapport - Klimatutsläpp och matkonsumtion

STK-2018-1269
Sammanfattning

Revisorskollegiet har granskat hur Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad
efterlevs samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid
kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, servicenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden. Revisorskollegiets sammanvägda
bedömning för flertalet av de granskade nämnderna är att policyn för hållbar utveckling och
mat för Malmö stad delvis efterlevs samt att genomförande, utvärdering och uppföljning
delvis är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen och kulturnämnden bedöms inte efterleva policyn
samt inte ha genomförande, utvärdering och uppföljning som är ändamålsenlig.
Revisorskollegiet vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på dess uppsiktsplikt över
nämndernas arbete med policyn för hållbar utveckling och mat.
Stadskontoret delar till största delen revisonens bedömning att policyn för hållbar utveckling
och mat inte efterlevs av kommunstyrelsen. Stadskontoret delar uppfattningen att det saknas
interna delmål, prognoser och uppföljning avseende målen i policyn samt att direktiv till
åtgärder och insatser inte har getts av kommunstyrelsen.
Stadskontoret konstaterar att kommunfullmäktige genom sitt beslut den 28 oktober 2010
tilldelat miljönämnden det övergripande ansvaret för uppföljning av policyn och förslår
därför att kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att genom miljöförvaltningen i samråd
med stadskontoret ta hänsyn till kollegiets synpunkter angående den kommunövergripande
uppföljningen av policyn.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och skickar det till
Revisorskollegiet.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till interna
delmål, prognoser samt följa upp målen i enlighet med policyn för hållbar utveckling
och mat.
3. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att genom miljöförvaltningen i dialog med
stadskontoret ta hänsyn till kollegiets synpunkter angående den kommunövergripande
uppföljningen av policyn.
Beslutsgång

4

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande: "Att
kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att i framtagandet av nästkommande policy arbeta fram en
skrivning avseende ett mål om god och näringsrik kost producerad i närområdet med hänsyn taget till
minimerade klimatutsläpp i transportledet."
Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande: "Att en
handlingsplan, kopplad till de mål som listas i granskningsrapporten, ska antas av Kommunfullmäktige för
perioden 2019-2020 för att få den sammanhållna struktur som revisorerna efterfrågar."
Märta Stenevi (MP) instämmer i Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag till Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag till Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på att avslå eller tillstyrka Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) och Märta Stenevi (MP) reserverar sig mot beslutet och avser
lämna in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Torbjörn Tegnhammar (M), John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutat och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet, samhällsplaneringsavdelningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut §105 KS AU 190225
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Klimatutsläpp och matkonsumtion
Förslag till yttrande Granskningsrapport - Klimatutsläpp och matkonsumtion
Revisionsrapport - Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Klimatutsläpp och matkonsumtion
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Bilaga 4

Vänsterpartiet
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-03-06: Ärende 5. Granskningsrapport - Klimatutsläpp och
matkonsumtion

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade att en handlingsplan, kopplad till de mål som
listas i granskningsrapporten, borde antas av Kommunfullmäktige för perioden 20192020 för att få den sammanhållna struktur som revisorerna efterfrågar. Då vårt
yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Revisorerna kritiserar ännu en gång ett flertal nämnder, speciellt Kulturnämnden och
Kommunstyrelsen (KS) för att inte uppnå sina miljömål och att KS inte tar sitt ansvar.
Revisorerna drar än en gång slutsatsen att det saknas en sammanhållen struktur för
tillämpning, uppföljning och utvärdering av policyn. De understryker också KS ansvar
för helheten och för att en uppföljning till KF sker.”
Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att KSAU:s svar är vagt och att det, till stor del,
lägger över ansvaret på Miljönämnden vilket uppenbarligen inte har fungerat väl. Vi
anser att KS och KF behöver ta sitt ansvar genom en särskild handlingsplan under
perioden 2019-2020 och att frågorna förankras och arbetas in i det kommande
Miljöprogrammet för 2020-2030.

Malmö 2019-03-06
Emma-Lina Johansson (V)

Märta Stenevi (MP)
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Bilaga 5

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-03-06
Ärende 5: Granskningsrapport - Klimatutsläpp och matkonsumtion
Moderaterna och Centerpartiet yrkade om ett tilläggsförslag med följande lydelse: ”Att
kommunstyrelsen ger miljönämnden i uppdrag att i framtagandet av nästkommande policy
arbeta fram en skrivning avseende ett mål om god och näringsrik kost producerad i
närområdet med hänsyn taget till minimerade klimatutsläpp i transportledet.”
Då vårt yrkande ej vann gehör så reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)

