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Sammanfattning

Miljöredovisning 2018 följer upp ”Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020” och redovisar
översiktligt hur arbetet går med att uppnå Malmö stads fyra övergripande miljömål. Samtliga fyra
miljömål ser endast ut att kunna uppnås till viss del år 2020. Trenden inom de flesta områden är
övervägande positiv men av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna
uppnås inom utsatt tid. Mycket arbete krävs inom den kommunala organisationen för att
åstadkomma de förändringar som behövs för att skapa en mer hållbar verksamhet och
möjligheten till en mer hållbar vardag för Malmöbon så att Malmös miljö kan utvecklas i en mer
positiv riktning.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten Miljöredovisning 2018.
2. Miljönämnden översänder rapporten till kommunfullmäktige för information och som
underlag till framtida beslut.
3. Miljönämnden sänder rapporten till samtliga nämnder och MKB Fastighets AB, VA SYD,
Parkering Malmö, Vagnparken i Skåne AB, Räddningstjänsten Syd, SYSAV samt Copenhagen
Malmö Port som underlag i det fortsatta arbetet med Malmö stads miljöprogram.
4. Miljönämnden översänder rapporten till länsstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-01-08
Bilaga 1 Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 20092020
Bilaga 2 Underlag till Miljöredovisning 2018

2 (4)
Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-01-22
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
MKB Fastighets AB
VA SYD
Parkering Malmö
Vagnparken i Skåne AB
Räddningstjänsten Syd
SYSAV
Copenhagen Malmö Port
Länsstyrelsen
Ärendet

Föreliggande ”Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 20092020” är den åttonde rapporten som följer upp ”Miljöprogram för Malmö stad 2009 – 2020”.
Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige i Malmö den 17 december 2009 och ska
fungera som ett gemensamt styrdokument för miljöarbetet i Malmö stad.
Miljöredovisningen kommer att redovisas på webben, http://redovisningar.malmo.se/ ,
tillsammans med övriga redovisningar för Malmö stad, såsom Årsredovisning,
Personalredovisning och Hållbarhetsrapport. På denna sida kommer även en nedladdningsbar
och utskriftsanpassad version av miljöredovisningen att finnas.
Miljöredovisningens innehåll

Redovisningen inleds av miljödirektör Rebecka Persson som manar till kraftsamling. I
inledningen nämns bland annat några områden som Malmö stad redan arbetar aktivt med men
som även behöver särskilt fokus i det fortsatta arbetet med miljöprogrammet.
Som ett komplement till miljöprogrammet har varje mandatperiod en handlingsplan tagits fram
som ett stöd i åtgärdsarbetet. Gällande handlingsplan avser perioden 2015-2018 och innehåller
17 åtaganden som är prioriterade områden där arbetet måste drivas på extra för att
miljöprogrammets miljömål ska kunna uppnås. I miljöredovisningen finns en översiktlig
presentation av hur arbetet med handlingsplanen har gått. Under året har ett revideringsarbete av
den gällande handlingsplanen pågått. Planens aktiviteter har uppdaterats och giltighetstiden
anpassats så den överensstämmer med miljöprogrammet som gäller till och med år 2020.
Förslaget till ”handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2019-2020”
har remissbehandlats under år 2018 och läggs fram till miljönämnden under år 2019.
I miljöredovisningen beskrivs därefter hur den aktuella statusen för Malmö stads miljömål är,
uppdelat i fyra avsnitt, ett för respektive övergripande miljömål i miljöprogrammet: ”Sveriges
klimatsmartaste stad”, ”Framtidens stadsmiljö finns i Malmö”, ”Naturtillgångar brukas hållbart”
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samt ”I Malmö är det lätt att göra rätt”. Statusen bedöms utifrån den statistik och information
som är tillgänglig i slutet av år 2018.
Trend- och analystexterna för respektive delområde i miljöredovisningen bygger dels på material
från Miljöbarometern, dels på kunskapsunderlag från ett stort antal tjänstepersoner inom Malmö
stad. I Miljöbarometern finns i dagsläget 150 nyckeltal som följer upp hur staden lever upp till
sina målsättningar inom miljöområdet. Statistiken som dessa nyckeltal bygger på tas fram med
varierande tidsintervall från årlig till mellan tre och fem års periodicitet. Statistikkällorna finns på
nationell, regional och lokal nivå och utgörs bland annat av SCB, Jordbruksverket, RUS
(Regionalt Uppföljnings System, Länsstyrelserna i samverkan), kommunala förvaltningar och
bolag. Då nyckeltalen i dagsläget inte kan fånga hela måluppfyllelsen har den kompletterande
informationen från kommunens tjänstepersoner varit av stor betydelse för rapportens analyser.
Samtliga fyra övergripande miljömål ser endast ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt
sett ser två av miljöprogrammets 19 delområden ut att kunna uppnås före utgången av år 2020.
13 av miljöprogrammets delområden ser ut att kunna uppnås till viss del medan fyra delområden
inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Den övervägande delen av nyckeltalen utvecklas
positivt, men tyvärr inte i tillräckligt snabb takt för att målen ska kunna nås inom utsatt tid.
Måluppfyllnad på regional och nationell nivå

Även på regional och nationell nivå är miljökvalitetsmålen svåra att nå. På regional nivå kommer
inga av de tolv miljökvalitetsmål som bedömts för Skånes del att kunna nås till år 2020, enligt
Länsstyrelsens senaste uppföljning. Några av de nationella kvalitetsmålen bedöms ej på regional
utan endast på nationell nivå. Nationellt bedöms två av 16 miljökvalitetsmål att kunna nås eller
vara nära att nås till år 2020. Utvecklingen av miljöarbetet går på rätt håll, inom exempelvis
luftkvalitet och försurning, medan den går åt fel håll för ekosystemens återhämtning och
bevarandet av biologisk mångfald - detta trots nationella och internationella insatser. Dessutom
minskas klimatpåverkan i alltför långsam takt för att kunna begränsa den globala
temperaturökningen till högst 1,5 grader enligt Parisavtalet. Naturvårdsverket fastslår att de
styrmedel och åtgärder som behövs för att nå alla nationella miljökvalitetsmål inte kommer att
finnas på plats till år 2020.
Tabell över antal mål inom miljöområdet och den bedömda måluppfyllelsen, på olika nivåer i Sverige.

Malmö stad

Regional nivå

Nationell nivå

Antal miljömål (delområde)

4 (19)

12

16

Bedöms kunna nås till år 2020

0 (2)

0

2
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Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt:
Huvudsyftet med miljöprogrammet är att skapa en hållbar framtid vilken kommer att vara
barnens livsmiljö. Miljöförvaltningen anser att arbetet med att säkerställa en bättre miljö för
kommande generationer behöver prioriteras så att ett hållbart samhälle kan skapas.
Ändringar av redaktionell karaktär kan komma att ske före webbpublicering.
Förslaget har utarbetats av Katrin Persson, utredare, Miljöstrategiska avdelningen. Samråd har
skett med Henric Nilsson, enhetschef, Miljöstrategiska avdelningen, Lotten J Johansson,
projektledare, Miljöstrategiska avdelningen, Marc Malmqvist, kommunikatör,
Kommunikationsenheten samt Sara Marklund, projektledare, Miljöstrategiska avdelningen.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen

