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Styrdokument

Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 är Malmö stads lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen
av Agenda 2030. Miljöprogrammet är styrande för stadens nämnder och bolag samt ska även stödja och inspirera
Malmöbor och aktörer inom privat och o entlig sektor.
Miljöprogrammet konkretiseras till stor del av andra styrdokument. De styrdokument som primärt kopplar an till miljömålen listas i denna bilaga och uppdateras i samband med miljöredovisning. Utöver dessa styrdokument har även
Malmös gällande översiktsplan (Översiktsplan för Malmö, Planstrategi 2018) stor bäring på ertalet av målen i miljöprogrammet. Årtalen efter styrdokumentens namn är året de antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan
1. Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geogra skt område har minskat med 70 procent
• Energistrategi för Malmö (2009)

• Mötes- och resepolicy i Malmö stad (2021)
• Tra k- och mobilitetsplan (2016)

•Strategin för klimatneutralt byggande (2020)

2. Malmö stads organisation har nettonollutsläpp
• Energistrategi för Malmö (2009)

• Mötes- och resepolicy i Malmö stad (2021)
• Miljöbyggstrategi (2016)
• Inköpspolicy (2018)

3. 2030 är Malmös konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp på god väg till en hållbar nivå
• Energistrategi för Malmö (2009)

• Renhållningsordning - Kretsloppsplan 2021–2030
• Inköpspolicy (2018)

4. Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi
• Energistrategi för Malmö (2009)

Mer information och miljöprogrammet i sin helhet
nns på malmo.se/miljoprogram2030

Ett Malmö med god livsmiljö
5. Hälsofarlig exponering har minskat avsevärt i Malmö.

• Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022 - 2030 (2022)

• Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med

platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter (2019)

• Miljöbyggstrategi (2016)

6. Utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer har ökat i Malmö.
• Grönplan för Malmö (2003)

• Naturvårdsplan för Malmö (2012)
• Miljöbyggstrategi (2016)

7. Malmö har ett hållbart mobilitetssystem.
• Tra k- och mobilitetsplan(2016)

• Mötes- och resepolicy i Malmö stad (2021)

• Policy och norm för mobilitet och parkering (2020)

8. Malmös resiliens vid ett förändrat klimat har ökat.
• Skyfallsplan för Malmö (2017)

• Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
• Miljöbyggstrategi (2016)

Ett Malmö med rik och frisk natur
9. Ökad biologisk mångfald i Malmö

• Naturvårdsplan för Malmö (2012)

• Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
• Grönplan för Malmö (2003)
• Miljöbyggstrategi (2016)

10. Värna Malmös odlingslandskap och bruka det hållbart.
• Naturvårdsplan för Malmö (2012)
• Grönplan för Malmö (2003)

11. Fler skyddade havsområden i Malmö och hållbar förvaltning av vatten och hav.
12.

• Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad

Ökad resurse ektivitet.

• Renhållningsordning - Kretsloppsplan 2021–2030
• Strategin för klimatneutralt byggande (2020)
• Inköpspolicy (2018)

