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Revisorskollegiet

Granskningsrapport - Klimatutsläpp och matkonsumtion
SR-2018-54

Sammanfattning

Revisorskollegiet har granskat hur Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid kommunstyrel-sen, 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 upp-märksamma kommunstyrelsen på dess uppsiktsplikt över nämndernas arbete
med policyn för hållbar utveckling och mat.
Kommunstyrelsen delar till största delen revisonens bedömning att policyn för hållbar utveckling och mat inte efterlevs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 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. Kommunstyrelsen avser
därför att ge 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.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige genom sitt beslut den 28 oktober
2010 tilldelat miljönämnden det övergripande ansvaret för uppföljning av policyn och kommer därför att anmoda miljönämnden att genom miljöförvaltningen i samråd med stadskontoret ta hänsyn till kollegiets synpunkter angående den kommunövergripande uppföljningen
av policyn.

Yttrande

Kommunstyrelsen delar revisonens bedömning att policyn för hållbar utveckling och mat till
största delen inte efterlevs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att
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det saknas interna delmål, prognoser och uppföljning avseende målen i policyn samt att direktiv till åtgärder och insatser inte har getts av kommunstyrelsen.
Stadskontoret genomför för närvarande en större omorganisation och som en i denna process ingår att inrätta en samlad funktion för att säkra och hantera interna processer och rutiner, till exempel för genomförande, uppföljning och utvärdering av nämndövergripande policys. Revisorskollegiets synpunkter angående avsaknad av delmål, etc. i policyn kommer att
beaktas i detta arbetet.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisionens rekommendation om att det bör tas fram
förslag till enhetliga riktlinjer som tillämpar policyn för hållbarhet och mat vid representation. Huvudansvaret bör läggas på miljönämnden, som har det övergripande ansvaret för
matpolicyn, att i dialog med kommunstyrelsen beakta revisionens rekommendationer och ta
fram förslag till riktlinjer.
Vad gäller den övergripande delen i granskningen påpekas ett flertal brister avseende nämndövergripande implementering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Det konstateras
bland annat att ett flertal nämnder inte givit direktiv till förvaltningarna avseende genomförande, utvärdering och uppföljning av policyn och man rekommenderar därför att kommunstyrelsen etablerar en sammanhållen struktur för dessa insatser med kontinuerlig avrapportering från nämnderna.
Revisorskollegiet framhåller i sin granskning att man ”vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på dess uppsiktsplikt över nämndernas arbete med policyn för hållbar utveckling och mat.” Vidare
framhålls
”att enligt kommunstyrelsens reglemente,
ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från
samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas.” Revisorskollegiet bedömer därför att kommunstyrelsen bör ta helhetsansvaret som samordnare av dessa frågor i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen är enigt med revisorskollegiet om det generella och övergripande ansvar
som styrelsen har för kommunens verksamhet via sitt reglemente. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige genom sitt beslut den 28 oktober 2010 tilldelat miljönämnden
att ansvara för nämndövergripande frågor som rör implementering av policyn, för utvärdering av nämndövergripande frågor, samt för stöd vid framtagande av uppföljningskriterier
och nyckeltal. För att kunna bedöma effektiviteten av de åtgärder som har vidtagits behövs
en tydlig struktur där regelbunden uppföljning och analys är viktiga komponenter. Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsens ledning och samordning av stadens verksamheter, samt verkar för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin
uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen kommer därför att anmoda miljönämnden att genom miljöförvaltningen i dialog med stadskontoret ta hänsyn till kollegiets synpunkter angående den
kommunövergripande uppföljningen av policyn.
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Ordförande
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Sekreterare
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Miljöpartiet och Vänsterpartiet avser lämna in en gemensam reservation.
Moderaterna och Centerpartiet avser lämna in en gemensam reservation.
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen.

