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Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat hur Policyn för hållbar utveckling och mat efterlevs i Malmö
stad. Med anledning av detta har beslut om uppdrag till miljöförvaltningen tagits både i
miljönämnden i januari 2019 och i kommunstyrelsen i mars 2019. För att få en samlad hantering
av frågorna föreslås miljönämnden besluta att miljöförvaltningen samordnar de två uppdragen.
En samordnad hantering i dialog med stadskontoret kommer att kräva en längre
handläggningstid än den som beslutades av miljönämnden i januari 2019. Miljöförvaltningen
föreslår därför att miljönämnden beslutar om förlängd handläggningstid så att det samlade
ärendet återrapporteras senast vid miljönämndens sammanträde i december 2019, i stället för
som tidigare beslutats i augusti 2019.
Förslag till beslut

1.Miljönämnden beslutar att hantera kommunstyrelsens anmodan från den 2019-03-06
tillsammans med uppdraget till miljöförvaltningen beslutad i miljönämnden 2019-01-22 som ett
samlat ärende.
2. Miljönämnden beslutar att miljöförvaltningen får förlängd handläggningstid för det
samordnade uppdraget, så att ärendet med tillhörande förslag och översyn ska föredras på
miljönämndens sammanträde senast 2019-12-10.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-05-14
Bilaga 1 Policy för hållbar utveckling och mat
Bilaga 2 Missiv, Klimatutsläpp och matkonsumtion SR-2018-54, daterad 2018-11-28
Bilaga 3 Revisionsrapport, Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion, 2018-11-12
Bilaga 4 Protokollsutdrag kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06
Bilaga 5 Kommunstyrelsens yttrande över Granskningsrapport - Klimatutsläpp och
matkonsumtion till revisorskollegiet daterat 2019-03-06

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-06-11
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Ärendet

Bakgrund

Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat antogs av kommunfullmäktige 2010-10-28.
Malmö stadsrevision har granskat hur policyn efterlevs i Malmö stad. Med anledning av detta har
följande beslut tagits:
Beslut i miljönämnden 2019-01-22
1. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att ta fram ett förslag till förvaltningsrutin för
efterlevnad av matpolicyn vid representation och evenemang. Detta förslag ska föredras på
miljönämndens sammanträde senast 2019-08-27.
2. Miljönämnden uppdrar även åt miljöförvaltningen att ta fram ett förslag på hur matpolicyn
löpande ska följas upp av nämnden för efterlevnad av revisionens rekommendationer. Detta
förslag ska föredras på miljönämndens sammanträde senast 2019-08-27.
3. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att se över vilka krav som ställs kring
hållbarhetsfrågor i avtalen med externa aktörer utöver det som sker inom ramen för de
kommungemensamma upphandlingsrutinerna. Översynen ska föredras på miljönämndens
sammanträde senast 2019-08-27.
Utdrag av beslut i Kommunstyrelsen 2019-03-06:
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och skickar det till
Revisorskollegiet.
3. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att genom miljöförvaltningen i dialog med
stadskontoret ta hänsyn till kollegiets synpunkter angående den kommunövergripande
uppföljningen av policyn.
Från stadskontorets yttrande över stadsrevisionens missiv 2019-03-06:
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.
Ovanstående beslut i miljönämnden och kommunstyrelsen rör båda samma frågor, uppföljning av
Policy för hållbar utveckling och mat samt riktlinjer och rutiner för hur policyn tillämpas vid
representation och evenemang. Kommunstyrelsens anmodan förutsätter dessutom att dialog förs
med stadskontoret i ärendet. Miljönämnden föreslås därför ge miljöförvaltningen i uppdrag att
hantera kommunstyrelsens anmodan från den 2019-03-06 tillsammans med uppdraget till
miljöförvaltningen beslutat om 2019-01-22 som ett samlat ärende. Miljönämnden föreslås också
ge miljöförvaltningen förlängd handläggningstid så att det samlade ärendet med tillhörande förslag
och översyn föredras på miljönämndens sammanträde senast 2019-12-10.
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Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Gunilla Andersson, projektledare, i samråd med Olof Liungman,
avdelningschef, och Carlos Rojas Carvajal, projektledare, samtliga på miljöstrategiska
avdelningen.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen

