Samtliga fyra övergripande miljömål i miljöprogrammet ser endast ut att delvis kunna uppnås inom
utsatt tid. Trenden för tre av miljömålen bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom dessa
miljömål uppvisar positiva trender. För det fjärde miljömålet bedöms trenden vara oklar då
nyckeltalen inom miljömålet uppvisar lika mycket positiva som negativa trender.
Sveriges klimatsmartaste stad
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Naturtillgångar brukas hållbart
I Malmö är det lätt att göra rätt
Totalt sett utvecklas övervägande delen av nyckeltalen positivt men tyvärr inte i tillräckligt snabb
takt för att målen ska kunna nås inom utsatt tid.
En mängd olika insatser behöver göras av den kommunala organisationen för att åstadkomma och
underlätta 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.

Bedömningarna bygger på dels statistiken som finns samlad på miljöbarometern dels på
information och kunskap hos kommunens tjänstepersoner inom de olika områden som
miljöprogrammet omfattar.



Vi närmar oss året då vi ska ha lyckats uppfylla Malmö stads miljömål. Generellt sett visar
redovisningen du håller i din hand att vi är på rätt väg men att det går för sakta. Ska vi kunna klara
av målen i tid är det avgörande för oss att vi alla bidrar och arbetar tillsammans.
Jag tror på Malmö och att vi kan växla upp igen. Malmö stad har varit en av Sveriges ledande
kommuner inom miljöarbetet. Under flera år har vi, om inte prisats, legat i toppen i flera mätningar.
På sistone har dock andra kommuner ökat takten och delvis tagit över ledartröjan. Om vi vill att
Malmö stad ska vara Sveriges klimatsmartaste stad och inta en tätposition för hållbar
stadsutveckling så får vi samla kraft. Arbetet för att nå miljömålen måste bli en del av den ordinarie
målstyrningen av stadens olika verksamheter. Först då kan det dagliga arbetet få en tydligare
koppling till miljömålen och lättare sättas ihop med budget.
Under 2018 har det ändå varit tydligt att vi gör väldigt mycket bra i Malmö, såväl inom kommunens
verksamhet som i samarbete med näringsliv, forskning och andra myndigheter. Det är väldigt
glädjande att se att Öresund mår allt bättre! Kommunen består till hälften av vatten och havet är en
viktig naturresurs för hela staden. Trålförbud, restriktiv utfyllnad och musselodlingar utgör effektiva
åtgärder som måste fortsätta för att havet ska förbli välmående.
Liksom i vattnet är våra naturresurser på land något vi måste värna om och utöka när staden växer.
Vi är en attraktiv kommun att bo i. Om 30 år beräknas vi vara en halv miljon Malmöbor och
utbyggnaden av Nyhamnen, ett av stadens nya stora bostadsområden, är redan igång. I Nyhamnen
värderas ekosystemtjänsterna högt och här ska hårdgjord yta omvandlas till gröna ytor.
Byggnaderna som byggs nu kommer att vara så mycket mer än bara en plats för boende och
verksamheter. De är en del av övriga system i staden. Lärdomar från solkvarter i Hyllie och initiativ
i Sege park kring ett utvecklat energi- och kretsloppstänkande visar bland annat att en byggnad
också kan vara en viktig del för både produktion och lagring av förnybar energi. Under året har
Hyllievångsskolan med sitt solcellsprydda tak prisats med Stadsbyggnadspriset för just det. Andra
fastighetsägare har under året fått det lättare att producera egen energi på sina tak när
bygglovskravet för solceller försvann i somras.
En annan aspekt kopplat till byggnader är hur och med vad vi möblerar. I Malmö stad slängde vi
förra året över 70 ton möbler. I år börjar ett nytt ramavtal att gälla som ska leda till att vi blir bättre
på att laga och återanvända våra möbler i stället för att slänga dem. Vi behöver bli bättre på att
tillvarata de resurser som finns i staden. Upphandling är ett kraftfullt redskap för att skapa en
hållbar konsumtion för offentlig verksamhet och sparar inte bara på miljön utan även pengar som
kan användas till annat.
Genom till exempel hållbar upphandling gör vi det lätt att göra rätt, vilket är nödvändigt för en stor
organisation som Malmö stad, för att kunna växla upp och lyckas nå våra högt ansvarstagande
miljömål. Som nyinstallerad miljödirektör har det redan blivit tydligt för mig att vi verkligen har
möjligheten i Malmö. Det gäller bara att vi samlar våra gemensamma krafter och tar oss i mål.
Rebecka Persson, Miljödirektör Malmö stad

Malmö stads miljöprogram innehåller målformuleringar om hur Malmö ska bli en hållbar stad. Vilka
aktiviteter som måste genomföras för att ha möjlighet att nå målen beskrivs i handlingsplaner som
sträcker sig över en tidsperiod på fyra år. Den gällande ”handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2015-2018”, antogs av miljönämnden i Malmö i februari 2015. I
handlingsplanen har sjutton åtaganden identifierats där en rad aktiviteter är samlade, som alla ska
bidra till att Malmö når miljömålen. Ansvaret för att genomföra handlingsplanen är gemensamt för
alla Malmö stads nämnder och styrelser. För att resultat ska kunna uppnås måste samverkan ske,
både internt i Malmö stad och med externa aktörer, där inte minst Malmöborna och näringslivet är
viktiga.
I slutet av år 2018 genomfördes en sista uppföljning av arbetet med åtagandena i handlingsplanen
för åren 2015-2018. Avseende två av åtagandena har arbete inte skett under perioden: ”Förbättra
det systematiska arbetet med hållbar upphandling” och ”Säkerställa att staden tekniska system
främjar det hållbara Malmö”. I de övriga femton åtagandena pågår arbete. Totalt sett är 46 procent
av aktiviteterna genomförda och 33 procent är påbörjade medan 21 procent ännu ej är påbörjade
(Figur 1). Nästan hälften av de aktiviteter som inte är påbörjade härrör till de två åtaganden som
nämns ovan. Jämfört med tidigare år är fler aktiviteter genomförda och påbörjade under år 2018.

Arbetet med att revidera den gällande handlingsplanen fortsatte under år 2018. Syftet har varit att ta
bort genomförda och inaktuella aktiviteter, lägga till nya aktiviteter och anpassa handlingsplanens
giltighetstid så den harmonierar med miljöprogrammet som gäller till och med år 2020. Förslaget till
handlingsplan för år 2019-2020 har remissbehandlats inom den kommunala organisationen under år
2018 och förväntas bli antagen av miljönämnden i början av 2019.



I följande avsnitt åskådliggörs statusen för de fyra övergripande miljömålen samt de 19
delområdena med hjälp av färgade symboler med trendpilar. Statusen bedöms utifrån den statistik
och information som är tillgänglig i slutet av år 2018. Innebörden av symbolerna är enligt följande:
Miljömålet

bedöms ha en
negativ trend

bedöms ha en
positiv trend

bedöms ha en oklar
trend

ser ut att kunna uppnås i tid
ser ut att delvis kunna uppnås i tid
ser ut att inte kunna uppnås i tid

Statistiken finns samlat i Malmös miljöbarometer som är tillgänglig för alla på Malmö stads hemsida.
Miljöbarometern är ett digitalt verktyg för att samla data, analysera utvecklingen och redovisa
resultaten på webben. I Malmös miljöbarometer finns i dagsläget 150 nyckeltal som följer hur
Malmö stad lever upp till sina målsättningar på miljöområdet. Nyckeltalen bygger på statistik som
tas fram med varierande tidsintervall, från årlig till mellan tre och fem års periodicitet. Källorna som
statistiken hämtas ifrån finns på nationell, regional och lokal nivå och utgörs bland annat av SCB,
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, RUS (Regionalt uppföljningssystem, Länsstyrelserna i
samverkan), Eon, Malmö universitet, kommunala förvaltningar och bolag.
Information från kommunens tjänstepersoner är viktig för att komplettera nyckeltalen då
nyckeltalen i nuläget inte kan fånga hela målområdet. Informationen har stor betydelse för
rapportens analys.

De globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna
för alla och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. De syftar även till att
säkerställa ett varaktigt skydd för jorden och dess naturresurser så planeten kan tillgodose
nuvarande och kommande generationers behov. De globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
ekologiska. Arbete med de globala målen ska följas upp med drygt 230 indikatorer som FN har tagit
fram på global nivå.

På nationell nivå har en delegation tillsatts för att stödja och stimulera arbetet. Agenda 2030delegationen har, fram till mars 2019, i uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan, främja
informations- och kunskapsspridning samt genom en bred dialog med olika samhällsaktörer
förankra arbetet med Agenda 2030. En nulägesbeskrivning samt ett förslag till handlingsplan har
tagits fram. En slutredovisning med förslag på hur arbetet ska bedrivas framöver kommer att
presenteras våren 2019.

Kommunfullmäktige i Malmö beslutade i budget 2017 att FN:s globala hållbarhetsmål ska
omvandlas till lokala mål, eftersom hållbarhetsmålen berör alla verksamheter. Målen
i ”Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020” anknyter till ett flertal av de globala hållbarhetsmålen.
För att åskådliggöra hur arbete med miljömålen stödjer arbetet med de globala hållbarhetsmålen är
de övergripande miljömålen och deras respektive delområden i miljöredovisningen märkta med det
globala mål som stöds med det lokala miljöarbetet.
Under år 2018 har den kommunala organisationen arbetat vidare med att omsätta de globala
hållbarhetsmålen inom verksamheten och utarbetat en strategi för det lokala utvecklingsarbetet.
Arbete pågår exempelvis med att integrera de globala målen i organisationens ordinarie styr- och
ledningssystem.



Miljömålet består av fem delområden som alla berör klimatarbetet. Ett av
delområdena ”effektivare användning av energi” ser ut att kunna uppnås inom
utsatt tid. De fyra övriga delområdena ”mer förnybar energi”, ”minskade
utsläpp”, ”omställning av transporter och resvanor” samt ”anpassning till
klimatförändringarna” ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett bedöms
därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram.
Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden
uppvisar en positiv trend.
Effektivare användning av energi
Mer förnybar energi
Minskade utsläpp
Omställning av transporter och resvanor
Anpassning till klimatförändringarna

Arbetet med att göra Malmö stads organisation klimatneutral pågår inom flera olika områden.
Energianvändningen i de kommunala fastigheterna effektiviseras, vindkraftverk köps in för att
generera el till den egna verksamheten, avtal om inköp av förnybar fjärrvärme har tecknats och
organisationens fordonsflotta blir alltmer fossilfri, för att nämna några framsteg. Att försörja hela
Malmö med förnybar energi år 2030 kräver dock avsevärt mycket mer arbete då den kommunala
organisationens energianvändning endast utgör ungefär sju procent av hela Malmös
energianvändning. Målet inkluderar alla som bor och verkar i Malmö och måluppfyllnaden påverkas
av deras val av energikällor.

Den första delen av målet om energianvändningen, att den ska minska med 20
procent till år 2020, uppnåddes redan år 2015. Målet för år 2020 bedöms därmed som
möjligt att uppnå. Det krävs dock mycket arbete för att energianvändningen ska
fortsätta att minska samt för att även andra delen av målet ska kunna uppnås. Det behövs sannolikt
ytterligare effektivisering för att det ska vara möjligt att nå målet om ett Malmö som till 100 procent
försörjs av förnybar energi år 2030. Ytterligare information behövs för att kunna ge en bättre bild
av den totala energianvändningen i Malmö. Delområdets totala trend bedöms som positiv då
energianvändningen per invånare, den totala energianvändningen och kommunfastigheternas
energianvändning samtliga uppvisar positiva trender.
Energianvändningen per person fortsätter att minska i Malmö och år 2016 uppvisades det lägsta
värdet under hela den redovisade perioden sedan år 1990 (Figur 2). Den totala energianvändningen
i Malmö minskade också mellan år 2015 och 2016 och ligger nu under 1990 års användning. Den
totala energianvändningen har inte förändrats så mycket utan pendlat kring 7000 GWh per år ända
sedan 1990-talet.

Kommunfastigheternas totala energianvändning minskade återigen under år 2017. Den totala
minskningen uppgår år 2017 till 26,4 procent jämfört med den genomsnittliga användningen år
2001-2005. Målet i "Energistrategi för Malmö" är att energianvändningen inom Malmö stads
verksamhet ska minska med 30 procent till år 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 20012005.
I Malmö finns många goda exempel på energieffektiviseringsinsatser där kommunen är en aktiv
part. Många byggherrar väljer att bygga energieffektiva byggnader, vilket delvis kan härledas till
kommunens byggherredialoger, där fördelar och möjligheter med energieffektivt byggande är en
viktig del. Genom att ge specifika nybyggnadsområden miljöprofil skickas även en viktig signal till
de byggherrar som vill bygga i området, vilket gäller för till exempel Hyllie och Sege Park. Arbete
med energieffektivisering sker också i befintliga områden. Ett led i det arbetet är att stadens energioch klimatrådgivare arbetar gentemot privatpersoner, föreningar och företag i Malmö med objektiv
och oberoende vägledning kring energifrågor.



I Sege Park har ett pilotprojekt för samtransport av varor och avfall genomförts och utvärderats,
vilket visade på att det är fullt möjligt att sköta samlastning med mindre elbilar och lastcyklar samt
att det finns mycket energi att spara med en sådan lösning. Prioriterade industrier i Malmö med en
energianvändning på mer är 300 MWh per år stöttas i arbetet med att kartlägga energianvändningen
och därefter ta fram effektiviseringsåtgärder som kan genomföras.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då förnybar energi från sol, vindkraft och
biogas totalt sett har ökat inom kommunens geografiska område. Däremot har inga
större förändringar skett under de senaste tio åren. Andelen förnybar energi i
Malmö stads verksamheter uppgår numera till 71 procent av den totalt använda energin. Det är en
bit kvar till målet om 100 procent förnybar energi i Malmö stads verksamheter, men fortfarande
möjligt att nå till år 2020. Det övergripande klimatmålet att hela Malmö ska försörjas till 100
procent av förnybar energi år 2030 ser för närvarande svårt ut att nå. Delområdets totala trend
bedöms som positiv då den förnybara och återvunna energin, den förnybara kommunala energin
och andelen fossil energi inom den kommunala organisationen samtliga visar på positiva trender.
Den producerade förnybara energin ökade år 2017 jämfört med året innan. Det var också den näst
högsta noteringen efter år 2015 då det genererades mer energi från sol, vind och biogas än något
annat år under den redovisade perioden. Totalt sett uppgick mängden år 2017 till 416 GWh, vilket
är 670 procent mer än år 2001. Under de senaste tio åren har dock inga större förändringar skett
utan den förnybara energin från sol, vind och biogas har årligen legat på ungefär samma nivå, kring
400 GWh.
År 2017 översteg för första gången den förnybara och återvunna energin inom kommunens område
1 800 GWh (Figur 3). De senaste tio åren har annars den totala mängden förnybar och återvunnen
energi legat ganska stabilt kring 1 600 GWh. År 2016 utgjorde den totalt genererade förnybara och
återvunna energin nästan 23 procent av den totalt använda energin i Malmö.

Mängden förnybar energi som produceras av kommunägda anläggningar ökar och uppgick år 2017
till 16 660 MWh vilket är en ökning med 140 procent jämfört med året innan. Det är energin från
den av Malmö stad ägda vindkraftsanläggningen i Sundsvall som står för den övervägande delen av
ökningen under år 2017. Andelen använd fossil energi inom den kommunala organisationen uppgår
år 2017 till 29 procent.
Malmö stad ligger bra till för att nå målet om att bli en fossilbränslefri organisation till år 2020.
Under året har avtal tecknats om att 100 procent biogas automatiskt erhålls vid tankning av Malmö
stads bilar, vilket är ett bra steg framåt. Utmaningar kvarstår dock vad gäller tjänsteresor med flyg,
privat bil och transporttjänster såsom färdtjänst. För uppvärmning av kommunens byggnader har
Malmö stad ett avtal med E.ON som ska garantera att 100 procent av fjärrvärmeleveransen är
förnybar till år 2020.
En viktig prioritering är att i så hög grad som möjligt använda de energiresurser som finns
tillgängliga i staden. Åtgärder för att till exempel ta tillvara på mer restenergi från verksamheter,
bidrar till att en mindre andel primärresurser behöver tas i anspråk. Under år 2016 gjordes åtgärder
och investeringar hos ett par verksamheter som bidrar till en väsentlig ökad leverans av värme till
fjärrvärmesystemet under år 2018. En av dessa är nya värmepumpar på Sjölunda reningsverk, där
värmen från renat avloppsvatten kommer användas i Malmös fjärrvärmenät, vilket kommer att
motsvara ungefär 8 procent av Malmös totala värmebehov.
Malmö stad har arbetat aktivt för att skapa samsyn kring utvecklingen av solenergi och för att
underlätta ansökningsprocessen om bygglov för solenergi. Under året har krav på bygglov för
solenergi till viss del tagits bort på nationell nivå. Malmö stad lanserade under år 2018 en
solpotentialkarta, som ska underlätta för intressenter att investera i solenergi. Kartan visar vilken
potential ett specifikt tak i Malmö har, samt ger en indikation på möjlig produktion och ungefärlig
investeringskostnad. Privata aktörer gör också solenergiinvesteringar. Ett gott exempel är en
saminvestering mellan företagen TePe och E.ON som under året invigde Malmös största
solcellsanläggning.
Fortfarande går dock etableringen av ny förnybar energiproduktion i Malmö relativt trögt. Detta
gäller framförallt utvecklingen av vindkraft inom Malmö stads geografiska gränser, som har stått
stilla i flera år. Just nu driver Malmö stad två processer för etablering av lokal vindkraftsproduktion,
en i Norra Hamnen och en längs Yttre Ringvägen. För Norra Hamnen pågår arbetet kring ansökan
om vattendom för markutfyllnad, vilket är det första steget mot att etablera vindkraft. I det andra
projektet vid Yttre Ringvägen pågår den tillståndsprocess som krävs innan etablering kan påbörjas.

Målet med minskade växthusgasutsläpp i Malmö ser ut att delvis kunna uppnås då
koldioxidutsläppen har minskat med 26 procent mellan år 1990 och 2017. Det krävs
många ytterligare insatser inom ett flertal områden för att målet ska kunna uppnås.
Även nyckeltal med ett konsumtionsbaserat, istället för ett produktionsbaserat, perspektiv behövs
för att se hur Malmöbornas totala konsumtion av varor och tjänster bidrar till växthusgasutsläppen.
Koldioxidutsläppen är de dominerande lokala växthusgasutsläppen i Malmö och de uppvisar en
minskande trend sedan år 1990. Koldioxidutsläppen per invånare visar också totalt sett på en
minskande trend. Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö visar endast på en svagt minskande trend.
Övriga växthusgaser och den kommunala organisationens koldioxidutsläpp uppvisar också
minskande trender. Sammantaget bedöms delområdets totala trend därmed som övervägande
positiv.



Koldioxidutsläppen minskade totalt sett mellan år 1990 och 2005 (Figur 4). Den stora ökningen
inom industri- och energisektorn år 2010 kan tillskrivas Öresundsverket som togs i drift detta år. År
2015 till 2017 minskade koldioxidutsläppen igen, mycket på grund av att driften vid Öresundsverket
minskade. Utsläppen var år 2017 de lägsta under den redovisade perioden och uppgick till 1 070
kiloton, vilket innebär en minskning med drygt 26 procent jämfört med år 1990. För att nå Malmös
miljömål till år 2020 behöver utsläppen minska med 19 procent mellan år 2017 och 2020.
Koldioxidutsläppen per person har också minskat sedan år 2010 och de är år 2017 även de lägsta
under den redovisade perioden.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö ligger på en hög nivå vilket beror på att bränslemixen år
2017 till en stor del bestod av naturgas och avfall. Koldioxidutsläppen som den kommunala
organisationens verksamheter ger upphov till minskade med 8 800 ton mellan år 2015 och 2017. De
växthusgasutsläpp som den mat som serveras, inom Malmö stads verksamheter, ger upphov till har
kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades tas fram. Det ser dock svårt ut att nå
målet att minska växthusgasutsläppen relaterade till mat med 40 procent mellan år 2002 och 2020.
Övriga växthusgaser ökade något under år 2016 och utsläppen uppgick detta år till drygt 90 ton.
Utsläppen behöver minska med nästan 20 ton mellan år 2016 och 2020 för att nå målet om 40
procents minskning mellan år 1990 och 2020. Utsläppen av övriga växthusgaser per person har
minskat kontinuerligt sedan år 1990, förutom år 2016 då de ökade något.
En minskad energianvändning samt en ökning av både förnybar energi och utsläppsfria trafikslag är
utvecklingar som alla har positiva följder genom minskade utsläpp av koldioxid. Därför har allt
arbete som lyfts fram inom delområdena ”Effektivare användning av energi”, ”Mer förnybar energi”
och ”Omställning av transporter och resvanor” en inverkan även på detta delområde.
Under 2018 har en ny hållbar inköpspolicy arbetats fram där återanvändning ska främjas före
nyinvestering när så är lämpligt och möjligt. Förnybar energi ska ges företräde framför fossila
bränslen samt att koordinering av upphandlingar alltid ska övervägas där det kan finnas
samordningsvinster. Rätt använd blir den nya hållbara inköpspolicyn ett kraftigt verktyg, att
metodiskt arbeta med, för att minska koldioxidutsläpp från den offentliga konsumtionen.
Malmö stad arbetade under år 2017 fram ett ramverk för att kunna ge ut gröna obligationer som ska
finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. I samband med detta emitterade
Malmö stad sina två första gröna obligationer med en samlad investeringsvolym på 1,3 miljarder
kronor. Under våren 2018 sammanställdes en effektrapport för investeringarna som finansierats vid
det första emitteringstillfället. Rapporten visar att en merpart av investeringsmedlen har gått till

investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Malmö stad emitterade under november 2018
ytterligare en grön obligation med en investeringsvolym på 1 miljard kronor. En effektrapport för
de investeringar som har finansierats med dessa medel kommer att sammanställas under våren 2019.
Medlen är i huvudsak riktade mot investeringar som skapar ett klimatsmart och hållbart Malmö
med fokus på mindre utsläpp.

Omställningen av trafiksystemet går i dagsläget alltför sakta och det är osäkert om
målet kan nås mer än delvis. Det finns dock goda förutsättningar för att nå målet i
framtiden, eftersom Malmö planerar för en övergång till elbussar inom
kollektivtrafiken och en utökning av cykelbanorna. Information saknas om hur möjligheterna är för
omlastning av gods till sjöfart och järnväg. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den
övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöbilar, cykelbanor och färdsätt visar på positiva trender.
Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller Malmöbornas bilinnehav eller
bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil
körsträcka per person är sträckan år 2017, nästan 490 mil, det vill säga något längre än den var det
första redovisade året 1999. År 2017 ligger bilinnehavet per 1 000 invånare i Malmö på samma nivå
som det gjorde år 1990, det vill säga drygt 360 bilar. Totalt sett har bilinnehavet i Malmö varierat
mellan 300 och 400 bilar per 1 000 invånare sedan år 1974. Miljöbilsinnehavet ökar både i Malmö
som helhet, där det uppgår till 6 procent enligt miljöbilsdefinitionen från år 2013, och inom den
kommunala organisationen, där det ligger på 88,9 procent enligt Malmös miljöbilsstrategi.
Under år 2017 ökade cykelbanornas längd med 5 km medan bilvägarna ökade med 4 km. I Malmö
stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av
bilresorna till arbete och skola mellan år 2003 och 2013. Kollektivtrafikresorna till arbete och skola
har samtidigt ökat från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafiken har sedan år 2003 ökat i centrala
Malmö med nästan 65 procent medan befolkningen under samma period ökat med knappt 25
procent (Figur 5).



Trafik- och mobilitetsplanens målbild för Malmöbornas resor år 2030 utgår från två scenarier; dels
med en befolkning på 360 000 invånare dels en på 400 000. I båda scenarierna utgör biltrafiken 30
procent av resandet vilket innebär något mindre biltrafik eller i samma omfattning som dagens läge.
Däremot är resandeandelarna för kollektivtrafiken och cyklandet något högre jämfört med idag och
med en större befolkning innebär det att fler Malmöbor behöver utrymme både i kollektivtrafiken
och i cykeltrafiken.
Under december månad 2018 startade persontrafiken på Kontinentalbanan och tre
pågatågsstationer öppnades mellan Svågertorp och Malmö C. Stationen i Rosengård är nybyggd
medan perrongerna vid de två gamla stationerna i Östervärn och Persborg har anpassats för dagens
tågtrafik. Malmö byggs ihop kollektivtrafikmässigt genom stationen i Rosengård vilken är ett
samhällsbyggnadsprojekt sprunget ur Malmökommissionens rekommendationer.
Inom ramen för arbetet med Storstadspaketet kommer stora infrastruktursatsningar att göras i
Malmö de kommande åren med fokus främst på cykel- och kollektivtrafik. Malmö stads åtagande
att bygga 26 750 bostäder fram till och med år 2035 är kopplat till statens bidrag till 8 busslinjer,
Malmöpendeln (Pågatåg från Kävlinge via Lomma) och 14 cykelbanor. Planeringen för fyra nya
MalmöExpress linjer i Malmö påbörjades redan under år 2018. Den första nya linjen kommer att gå
mellan Lindängen och Västra Hamnen via Malmö Centralstation. Ombyggnationerna har under år
2018 påbörjats i Västra Hamnen.
Stadsbusslinje 7, som går mellan Ön och Svågertorp, började under december månad trafikeras av
elbussar. De nya bussarna drivs med grön el, ger inte upphov till några avgaser och har mycket lägre
ljudnivå, då motorljudet minskar avsevärt. Detta är det första steget mot att göra Malmös
kollektivtrafik helt elektrisk. Malmö stad planerar, succesivt fram till år 2031, att införa elbussar på
huvudlinjerna 1-7 samt på linje 33.
Arbete med att ta fram en ny parkeringspolicy och parkeringsnorm har pågått under några år inom
den kommunala organisationen. Både kostnader och konsekvenser av parkering på såväl privat
mark som allmänplatsmark utreds i det framtagna förslaget som förväntas bli antaget av
kommunfullmäktige under år 2019. Parkeringsfrågorna ses mer som en integrerad del av
stadsutvecklingen och förslaget har en bredare syn på mobilitet och mobilitetslösningar än
nuvarande parkeringspolicy och -norm.
Malmö stad har under året arbetat med laddinfrastruktur för elfordon och undersökt alternativa
kommunala vägval och möjliga insatser med syfte att påskynda heltäckande publik laddinfrastruktur.
Under år 2018 tecknade Malmö stad avtal om biogas vid stationstankning så 100 procent biogas
erhålls automatiskt vid tankning av de kommunala gasbilarna. Även HVO-diesel, vilken är förnybar
och fossilfri, har upphandlats till Malmö stads tankstation.
I utbyggnadsområdet Sege Park avslutades under året ett samlastningsprojekt där varor körts ut
med elfordon och lastcyklar. Via en mikroterminal, där varor har lastats om från tung trafik,
servades bostäder, förskolor och skolor i området, som på så sätt fått en trevligare miljö och blivit
mindre utsatt för buller och luftföroreningar samtidigt som klimatpåverkan minimerades. Arbetet
har fått stor spridning och erfarenheterna och kunskapen kan nu tas vidare till andra delar i staden.
Under hösten 2018 togs ett initiativ för att arbeta med att göra företags resor mer hållbara, både
tjänsteresor och pendlingsresor. Tio företag försöker tillsammans hitta vägar framåt för att bli mer
hållbara i sina transporter. Initiativet stöds av Malmö stad och Skånetrafiken och kommer att
spridas framöver så att fler företag, som verkligen vill och förstår vikten av en omställning, kan
bjudas in i arbetet. I oktober 2018 anordnades Mobility Challenge i Västra Hamnen, som är en två
veckors tävling, för att lyfta behovet av en beteendeförändring i vårt resande. Den arrangeras i
samarbete mellan Malmö Stad, Skånetrafiken och nätverket Have it all i Västra hamnen.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då Malmö stad förbereder för förändrat klimat
bland annat genom ett flertal planarbeten på vattensidan såsom ”Malmös vatten Kunskaps- och planeringsunderlag” och ”Skyfallsplan för Malmö”. Andelen
hårdgjord yta ökar medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen.
Havsytans nivå uppvisar en stigande tendens samtidigt som klimatanpassningsarbetet, enligt den
senaste kommunrankingen, endast blivit något bättre. Delmålets totala trend bedöms som varken
positiv eller negativ då nyckeltalet hårdgjord yta har en negativ trend och bräddningar inte har
någon tydlig trend. De kompletterande nyckeltalen, avseende klimatanpassningsarbetet och
havsytans nivå, visar också på både positiva och negativa trender. Dessutom saknas nyckeltal
avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur.
Andelen hårdgjord yta har ökat något sedan år 2000 även om den senast redovisade uppgiften inte
är helt jämförbar med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar
totalt sett en väldigt varierande trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som
förekommit under vissa år (Figur 6). Vid Klagshamn ses en tendens till höjd nivå av havsytan sedan
1980-talet. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas
klimatanpassningsarbete fick Malmö 22,5 poäng av 33 möjliga och förbättrade sin placering,
jämfört med år 2015, till plats 34 bland Sveriges kommuner.

Arbetet med att genomföra Skyfallsplanen har fortsatt inom den kommunala organisationen och i
samordningsgruppen med representanter från Malmö stads förvaltningar och VA SYD. Gruppen
har tagit fram en handlingsplan, med åtgärder, som antogs i december 2018. Skyfallskarteringen har
gjorts offentlig på malmo.se så Malmöbon kan se vilka områden i staden som är särskilt utsatta vid
kraftiga regn. Under året har även en förfinad skyfallsmodell över Malmö tagits fram, vilket är en
nyare och mer detaljerad skyfallskartering där hänsyn även tagits till ledningsnätet. Möten och
utbildningar med stadsplanerare och handläggare har påbörjats vilket fortsatt behöver prioriteras,
organiseras samt utökas. En utredning kring kostnaderna, för Malmö och dess invånare, av skyfallet
Arvid i augusti år 2014 färdigställdes under året. Summan av de direkta kostnaderna (främst


försäkringskostnader) hamnade på 700 miljoner kronor. De sekundära skadorna bedömdes inte och
en fullständig samhällsekonomisk beräkning skulle förmodligen bli ännu högre.
Under år 2018 har VA SYD utfört flera sorters informationsinsatser, exempelvis föreläsningar på
bibliotek, besök hos villaföreningar samt lanserat kampanjen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”,
som riktar sig till bostadsrättsföreningar och villaägare. Stödet för bortkoppling av stuprör från VAsystemet har också utökats. Stödet har funnits sedan länge, nytt för året är att det gäller alla i Malmö,
inte bara områden med kombinerat ledningsnät. Antalet ansökningar har tyvärr inte ökat i någon
större omfattning ännu.
Två parker är på väg att skyfallsanpassas, Söderkullaparken är i stort sett färdig och arbetet med att
anpassa Fosietorpsparken påbörjades i oktober 2018. Skyfallsanpassning av parkerna innebär att de
sänks så att vatten vid kraftiga regn leds ner och översvämmar parkerna istället för hus och
byggnader. Arbetet med att ta fram typsektioner för en ny typ av vägkonstruktion, så kallad öppen
överbyggnad, med möjlighet att fördröja regn har påbörjats. Byggnation av första projektet med
denna teknik, Gjuteriet i Limhamn, har startat under året. Nivåsensorer med möjlighet att larma vid
höga vattennivåer har tagits fram i samarbete med Malmö universitet och utbyggnad av systemet
har påbörjats.

Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med Malmös
stadsmiljö. Tre av delområdena ”hållbar stadsutveckling”, ”resurserna ska
användas smartare” samt ”staden ska bli renare och tystare” ser alla ut att delvis
kunna uppnås inom utsatt tid. Två av delområdena ”de gröna och blå
kvaliteterna ska utvecklas” och ”god vistelsemiljö för alla i Malmö” ser inte ut att kunna uppnås till
år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom
miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara oklar då nyckeltalen inom miljömålets
fem delområden uppvisar lika mycket positiva som negativa trender.
Hållbar stadsutveckling
Resurserna ska användas smartare
Staden ska bli renare och tystare
De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas
God vistelsemiljö för alla i Malmö

Arbetet med hållbar stadsutveckling har pågått länge i Malmö. Pilotområdet Augustenborg har fått
efterföljare i Västra Hamnen, Hyllie och Sege Park. Nya arbetssätt utvecklas, provas och
vidareutvecklas inom stadsutvecklingsområdet som även, förutom den kommunala organisationen,
inbegriper samarbeten och samverkan med näringsliv, akademi och föreningsliv. Arbetet med att
förbättra luftkvaliteten i Malmö har varit framgångsrikt medan arbetet med åtgärdsprogrammet mot
buller tyvärr inte följer den beslutade arbetstakten. Dessutom har de senaste årens svagt ökande
trafikmängder i Malmö en potential att göra Malmöbornas luft- och bullermiljö sämre.



Målet ser delvis ut att kunna uppnås då antalet certifierade byggnader i Malmö ökar
och antalet studiebesök avseende hållbar stadsutveckling fortfarande är ganska många.
Hur Malmö utvecklas som motor inom området behöver också belysas. Delområdets
totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalet över certifierade byggnader har
en positiv trend medan nyckeltalet över studiebesök har en negativ trend de senaste åren. De
kompletterande nyckeltalen, avseende rankingar om bästa miljö- och hållbarhetskommun samt
bästa kommun att bo i, visar också på både positiva och negativa trender.
Antalet byggnader som certifieras enligt någon av de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding,
BREEAM och LEED, ökar kontinuerligt i Malmö (Figur 7). Under år 2017 certifierades 37
byggnader utifrån något av de nämnda systemen. De senaste fem åren har antalet guidade besökare
med hållbar stadsutveckling som tema för sitt besök minskat och ligger nu på knappt 600 personer
per år. Statistiken är tyvärr inte helt jämförbar då den inte är komplett för alla år och inte har
redovisats på samma sätt.

I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste kommunranking sjönk Malmö till plats 44 efter förra årets
21:e plats. De två åren dessförinnan hamnade Malmö på plats 15 och 23. I rankingen, som görs ur
ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, var Malmö under åren 2009-2014 aldrig sämre än fyra. I
tidningen Fokus senaste ranking om var det är bäst att bo sjönk Malmö från plats 26 till 28. De
ovan nämnda rankingarna, där Sveriges 290 kommuner jämförs, ger en indikation på att Malmö
ligger relativt långt framme i miljö- och hållbarhetsfrågor samt även i boendefrågor.
I den översyn av Översiktsplan för Malmö som genomförts kvarstår bland annat inriktningarna att
Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad som i huvudsak ska växa inåt. Större
fokus läggs på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i avsnitten om gröna frågor. Under hösten
2018 har arbetet med att skapa en gemensam målsättning för planering och förvaltning av gröna
och blå miljöer resulterat i en plan som sänts på remiss inom kommunen. Under kommande år
förväntas Plan för Malmös gröna och blå miljöer antas politiskt i kommunfullmäktige.

I Sege Park fortsätter arbetet med att omvandla det före detta sjukhusområdet till en blandad
stadsbebyggelse och en byggherredialog startades under året med utgångspunkt i den
hållbarhetsstrategi som finns för området. Utställningsförslaget för den fördjupade Översiktsplanen
för Nyhamnen har under 2018 ställts ut för allmänheten att ta del av. Den fördjupade
översiktsplanen är en viktig del av den fortsatta utvecklingen för området. Parallellt med den
fördjupade översiktsplanen, fortlöper Malmö stads interna arbete för områdets utveckling.
Inom Malmö innovationsarena pågår samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och
akademi för att främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Fokus för arbetet är att testa och
förverkliga innovationer som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder i Malmö. De
koncept och metoder som tas fram utgår från behoven i tre utpekade större utvecklingsområden i
Malmö: Östervärn, Amiralsstaden och Lindängen. Under 2018 har dock beslut tagits om att arbetet
i Lindängen inte kommer att fortsätta på samma vis som tidigare inom Malmö Innovationsarena.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten totalt sett ökar men hur pass
blandad staden är finns tyvärr ännu inte några nyckeltal för. Många tidigare
industriområden tas numera i anspråk för bostäder och blandad bebyggelse men
nyckeltal för detta finns ej. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då
invånartätheten och närheten till grön- och blåområden visar på positiva trender medan närheten
till livsmedelsbutik visar på negativ trend.
En totalt sett ökande invånartäthet i tätorterna i Malmö kommun mellan år 1990 och 2015 visar på
en positiv utveckling inom detta område (Figur 8). Speciellt inom tätorten Malmö har
invånartätheten varit ökande sedan år 1990. Dock visar befolkningens tillgång till livsmedelsbutiker
en något negativ trend medan närheten till grönområden eventuellt visar på en positiv trend mellan
år 2005 och 2010. De senaste uppgifterna om närhet till grönområden är dock inte helt jämförbara
med tidigare års. Närheten till blåområden, sammanhängande vattenytor på minst 0,5 hektar, är i
Malmö mycket lägre än för grönområden. Andel av Malmöborna med tillgång till parker, av olika
storlek och inom olika avstånd, har undersökts för första gången år 2015 och minst 81 procent av
befolkningen hade tillgång till någon av de fem utpekade parkkategorierna.



Malmös befolkningsökning, på cirka 5 000 personer varje år, ska rymmas i den befintliga staden i
enlighet med översiktsplanens intention att Malmö främst ska växa inåt. Under hösten 2018 har ett
planprogram för Lorensborg påbörjats. Förtätning längs i huvudsak Lorensborgsgatan möjliggör
för bostäder och service i området.
I utvecklings- och innovationsområdet Sege Park håller det före detta sjukhusområdet på att
omvandlas till en blandad stadsbebyggelse med ungefär 700 nya bostäder, verksamheter, offentlig
service och allmänt tillgängliga parker. Med satsningar på förnybar energi, minskat bilanvändande
och möjlighet för odling ska Sege Park bli ett spjutspetsområde för hållbarhet. Augustenborg och
Västra Hamnen står som förebilder för utvecklingen av vegetationsklädda tak, öppen
dagvattenhantering, medborgarsamverkan med mera, men i Sege Park ligger fokus även på cirkulär
ekonomi och resiliens.
Ett flertal förtätningsprojekt pågår bland annat i Nyhamnen och i området norr om kalkbrottet i
Limhamn. Arbete pågår med en fördjupad översiktsplan för Nyhamnen som beskriver målen för
utbyggnaden av området, fastlägger de övergripande strukturerna och visar på möjligheter att
sammanlänka Nyhamnen med kringliggande områden. Omvandlingen av gammal industrimark till
blandad stadsbebyggelse med bostäder, service och verksamheter, har under året fortsatt i Norra
Sorgenfri och i området fortsätter både byggnation och planläggning av allt fler kvarter.

Förändringar i transport- och trafiksystemet går långsamt och det är osäkert om målet
kan nås mer än till viss del. Det finns däremot goda förutsättningar att nå målet i
framtiden då Malmö stad för närvarande planerar för omfattande framtida arbete på
trafikområdet i enlighet med Storstadspaketet. Överenskommelsen med staten om utbyggnad av
kollektiv- och cykeltrafiken i utbyte mot bostadsbyggande kommer att innebära stora förändringar
av Malmös trafiksystem under de kommande 15-20 åren. Delområdets totala trend bedöms som
positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom resvanor och luftföroreningshalter visar på
positiva trender.
Andelen bilresor till skola och arbete har minskat mellan år 2003 och 2013, medan andelen som
åker kollektivtrafik eller går och cyklar till dessa resmål har ökat under samma period. I centrala
Malmö har cykeltrafiken ökat med nästan 65 procent mellan år 2003 och 2017 medan befolkningen
under samma period ökat med knappt 25 procent. Biltrafikmängderna i tre "snitt" i staden,
Kommungränssnittet, Centrala snittet och Yttre Ringvägssnittet, visar totalt sett på en ökande trend
sedan år 2000 (Figur 9). Endast biltrafiken i Centrala snittet har minskat sedan år 2000 men
alltsedan år 2013 har den även där ökat något varje år.

Trenden är positiv för de flesta nyckeltal avseende luftföroreningar. De totala utsläppen av
kväveoxider, svaveldioxid och lättflyktiga organiska ämnen har minskat succesivt men i lägre takt
under senare år. Partikelhalterna (PM 2,5 och PM 10) har legat på ungefär samma nivå de senaste
tjugo åren.
För bullermiljön kan ingen entydig trend utläsas. Antalet personer som är utsatta för trafikbuller
minskade lite, mellan år 2007 och 2017, när det gäller buller från vägtrafiken. Däremot ökade
antalet utsatta personer något mellan år 2012 och 2017 när det gäller buller från tågtrafiken. Antalet
förskolor och skolor med dålig ljudmiljö utomhus minskade mellan år 2007 och 2017 från 121 till
86 stycken. För trafikbuller vid skolgårdar gäller 55 dBA ekvivalentnivå som riktvärde, vid den
senaste kartläggningen skulle detta vara uppfyllt på 80 procent av ytan, inte hela som vid tidigare
kartläggningar. Det är svårt att avgöra hur ljudmiljön i "lugna" grönområden har förändrats från år
2007 till år 2017 då analyserna gjorts på olika sätt samtidigt som antalet områden som analyserats
har utökats avsevärt. Dock har den senaste analysen för första gången visat att fler områden har
bedömts ha godkänd ljudmiljö än de som bedömts ha dålig.
Luftkvaliteten i Malmö blir stadigt bättre och sedan år 2006 har halterna av kvävedioxid minskat
med 14 procent i Malmös centrala delar. Halterna har minskat som mest i de områden där de varit
som högst. Vid Amiralsgatan, mellan Drottninggatan och Föreningsgatan har kvävedioxidhalterna
minskat med 30 procent. Dock finns indikationer på att kvävedioxidhalterna kan överskrida
normen även framöver beroende på vädersituationen och intransporten av luftföroreningar.
Förtätningen av staden innebär dessutom att föroreningssituationen förändras då gator exempelvis
blir smalare. De senaste tre årens ökade trafikmängder i Malmö ökar även risken för
överskridanden.
Malmö stad har under år 2018 arbetat med en efterföljare till ”Malmö stads åtgärdsprogram mot
buller 2014-2018”. Förslaget ”Plan för god ljudmiljö i Malmö” innehåller mål, strategier och
åtgärder mot trafikbuller 2019-2023. Den främsta källan till omgivningsbuller i Malmö är trafiken
och den nya planen fokuserar därmed på att minska buller från trafik. Den kommunala
organisationen kommer att remissbehandla förslaget under våren och planen förväntas bli politiskt
antaget under år 2019. Kommunens arbete med gällande åtgärdsprogram mot buller följer dessvärre
inte den tänkta arbetstakten.
Flera stora infrastruktursatsningar har påbörjats i Malmö. Kontinentalbanan har åter öppnat för
persontrafik med tåg under år 2018 och genom Storstadspaketet kommer kollektivtrafiken att



byggas ut med en tågpendel norrut till Lomma och Kävlinge. Eldrift av bussarna på åtta linjer
kommer att införas och cykelbanorna ska byggas ut med 14 nya sträckningar. Ombyggnationerna
för en ny MalmöExpress linje har under år 2018 redan påbörjats i Västra Hamnen.
I Sege Park, ett gammalt sjukhusområde som håller på att omvandlas till en ny stadsdel, avslutades
under året ett arbete med varudistribution genom sam- och omlastning. Alla leveranser som skulle
in i området lämnades på en mikroterminal där de lastades om till emissionsfria fordon vilka körde
ut varorna i området. Detta koncept ska spridas och appliceras på andra stadsdelar i Malmö där den
tunga trafiken kan ersättas, så bland annat luft- och bullermiljön i stadens olika områden kan
förbättras.

Målet ser ut att bli svårt att uppnå då arealen grönyta i Malmö verkat minska och då de
flesta biologiska värdena uppvisar svagt negativa trender. Mer lokal information
avseende omfattning och kvalitet på grönområden och vattenmiljöer samt hur
ytterligare grönska och vatten tillförs stadsmiljön behövs. Delområdets totala trend bedöms som
övervägande negativ då nyckeltalen för grönyta, träd, fladdermöss och fisk i vattendrag visar på
negativa trender medan endast lavar och mossor samt Malmöbornas tillgång till grön- och
blåområden visar på svagt positiva trender.
Både den totala arealen grönyta och per invånare har minskat (Figur 10). Dock skall detta tolkas lite
med försiktighet då SCBs senaste uppgifter är framtagna med en förfinad metod samt att Malmö
stads metod, för det senaste året avseende grönyta, inte helt motsvarar SCBs metod vilket medför
att statistiken inte är helt jämförbar mellan åren. Malmöbornas närhet till parker samt
tillgängligheten till olika parkkategorier har för första gången undersökts av Malmö stad och år 2015
hade 81 procent av Malmöborna tillgång till en "park större än 5 hektar inom 1000 meter". 57
procent av Malmöborna hade samma år tillgång till samtliga fem parkkategorier, som definierats,
samtidigt som endast 0,2 procent inte hade tillgång till någon parkkategori alls. Enligt SCB har
närheten till grönområden ökat för Malmöborna mellan år 2005 och 2010.

Antalet jätteträd halverades mellan år 2001 och 2009 på grund av att många almar försvann under
denna tid. Uppgifter om stora träd saknas tyvärr för senare år. Antalet fladdermusarter har minskat
något mellan år 2008 och 2016, dock har två arter tillkommit som tidigare inte hittats vid
inventeringarna kring år 2000. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och mossor vid
de tre senaste inventeringarna, som gjorts mellan år 2012 och 2018, jämfört med de som gjordes år
1998 och år 2000. Det totala antalet fiskarter som påträffades på en inventeringslokal har minskat i
vattendragen mellan år 2000 och 2016 med två arter.
Under året har arbetet med planen för Malmös gröna och blå miljöer fortsatt och ett förslag på
gemensam målsättning, inom Malmö stad, för planering och förvaltning av gröna miljöer och
allmän plats har tagit fram. Planen bygger på ett antal ekosystemtjänster, framför allt hälsa och
rekreation, klimatanpassning samt biologisk mångfald och förväntas bli antagen av
kommunfullmäktige under år 2019. Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter som naturens
ekosystem förser människan med och som bidrar till vårt välbefinnande. Inom den kommunala
organisationen diskuteras även hur Malmö stad ska arbeta vidare med att tillämpa
balanseringsprincipen i planeringen av den hållbara staden. Balanseringsprincipen är en metod för
att hjälpa till att skydda ekologiska värden och därmed ekosystemtjänster. Arbete pågår också med
att ta fram en trädstrategi som bland annat ska föreslå möjliga sätt att öka krontäckningen och även
mängden träd i gatumiljön.
Arbetet med att uppdatera Malmös naturvårdsplan från år 2012 har fortsatt och resultaten från
2017 och 2018 års inventeringar håller på att analyseras. Preliminära resultat visar att
naturvärdesklassningen i områdena som återbesöktes har förändrats en del, framför allt negativt.
Ungefär 18 procent av de inventerade områdena har fått en sämre klassning.
I samarbete med föreningen Sportfiskarna har Malmö stad gjort en mindre undersökning av
förekomsten av miljögifter i fisk från kanalen i Malmö under år 2017 och 2018. Resultaten visar på
några överskridanden av gränsvärden för den yttre miljön avseende kvicksilver, PCB och
bromerade flamskyddsmedel samt ett överskridande av gränsvärden för human konsumtion
avseende kvicksilver. Denna inledande screening är en del i arbetet med att hitta lämpliga lokala
miljöindikatorer inom temat miljögifter.
Arbete har under året pågått med att bygga en grannskapspark öster om kalkbrottet i Klagshamn.
En grannskapspark är en mindre park med rekreation och aktiviteter som ligger nära bostäder. I
parken, som sträcker sig längs hela östra sidan av brottet, finns en lekplats, ett utegym, en
samlingsplats samt två utsiktsplatser. Naturmarken har sparats i så stor utsträckning som möjligt
och vegetationen på slänterna ner mot brottet är kvar för att hindra väggarna från att vittra sönder.
Malmö stad har erhållit medel i Boverkets utlysning Grönare Städer för att skapa fler gröna miljöer i
staden. De projekt som beviljats gäller trädplantering med dagvattenhantering i området kring
Möllevångstorget samt en sänkning av Fosietorpsparken för att kunna ta hand om stora
regnmängder vid skyfall. Under året har också nya ansökningar tagits fram för projekt som bland
annat rör gröna fasader, trädplantering på bjälklag samt gröna tak.
I den lokala naturvårdssatsningen, LONA, har Malmö under året fått finansiering av två projekt
inom våtmarkssatsningen. Det ena gäller nyanläggning av två dammar/våtmarker och ett öppet
slingrande vattendrag vid Almåsa fritidsby för att hantera dagvatten från fritidsbyn samt
dräneringsvatten. Det andra är en våtmark vid Risebergabäcken i Husie, där dikeskanter ska planas
ut och vattnet ges möjlighet att brädda ut på omgivande mark för att utjämna flödet i bäcken.
Under året har Sveriges första kombination av solelsproduktion och biotoptak färdigställts i
kvarteret Sofia. På taket till MKBs nyproducerade bostadshus, som omfattar ett helt kvarter, i
centrala Malmö finns ett grönt biotoptak integrerat med en solcellsanläggning som har en
toppeffekt på 85 kW.



Malmö stad har under flera år arbetat med stadsodling som en del i stadslivsutvecklingen och för att
bidra till en hållbar stad. Flera stadsodlingar pågår på olika platser i kommunen exempelvis i
Slottsträdgården, Folkets Park, Enskifteshagen, Gullängen, Norra Sofielund, Beijers Park och
Augustenborg. Malmö stad har också varit involverad i ett innovationsprojekt tillsammans med
bland annat Göteborg stad och Växjö för att starta en inkubator för stadsbor som vill odla
kommersiellt i staden. Projektet avslutades under 2018 och har fått ett antal odlingsföretag att starta
och driva lantbruk mitt i staden. ”Malmö växer” är ett annat projekt där Malmö stad jobbar
tillsammans med Malmö Universitet för att hitta nya modeller för samverkan mellan kommunen
och odlingsföreningar verksamma i Malmö. Här erbjuds intresserade odlare coaching och
workshops så att de kan hitta olika sätt att försörja sig i framtiden.
Det kommunala bostadsföretaget MKB uppmuntrar och stöttar aktivt stadsodling på många olika
sätt i sina bostadsområden. Intresserade boende kan odla i pallkragar, rabatter eller krukor och i
vissa områden finns även odlingslotter. På Holma Torg finns ett växthus för odlingsintresserade där
en kan låna plats för sina växter och odlingar. I Greenhouse i Augustenborg finns unika möjligheter
för hyresgästerna att odla såväl i den egna lägenheten som på gemensamma ytor med exempelvis ett
kupolformat växthus på takterrassen. Lägenheterna har en 20 kvadratmeter stor odlingsbalkong
med odlingslådor, vattenutkastare samt golvbrunn och till balkongen hör en växtverkstad, ett
speciellt rum för att sköta sticklingar, omplantering och andra odlingssysslor. Balkongen är
dessutom till hälften inglasad för att skapa olika temperaturzoner och förlänga säsongen.

Målet ser ut att bli svårt att nå då antalet olovliga boenden i Malmö ökar och
grundskoleelevernas friytor i utemiljön minskar. Även Malmöbornas upplevelse av
störningar ökar, både när det gäller buller och luftföroreningar. På detta delområde
saknas tyvärr nyckeltal avseende flera aspekter på Malmöbornas boendemiljöer samt även på
kvaliteten på barns lekmiljöer utomhus. Då de flesta nyckeltal som redovisas inom delområdet,
såsom beslut om förbud för olovliga boenden, grundskolors friytor, besvär av buller och
luftföroreningar, hudcancerfall och rökvanor i årskurs 6, uppvisar negativa trender bedöms
delmålets totala trend som negativ.
Antalet beslut avseende olovliga boenden uppvisar en stor ökning under senare år och år 2017
meddelades 31 beslut (Figur 11). Extra resurser till den fokuserade myndighetstillsynen under år
2017 resulterade i att ytterligare olovliga boenden hittades och fick beslut om förbud. Antalet
åtgärdade olägenheter uppgick totalt sett till 507 stycken inom bostadstillsynens uppsökande tillsyn
under år 2018 och den övervägande delen av ärendena handlade om undermålig ventilation.

Den genomsnittliga friytan per grundskoleelev minskar i Malmö. Läsåret 2016-2017 uppgick den till
drygt 23 kvadratmeter per elev vilket är 2,6 kvadratmeter mindre än två år tidigare. För Sverige som
helhet minskade den genomsnittliga friytan per elev med 3,7 kvadratmeter under samma period.
Malmöbornas besvär av störande ljud i omgivningen kring boendet har minskat något medan
störande ljud från grannar har ökat något. Upplevelsen av besvär har också ökat när det gäller alla
former av trafikbuller (väg, tåg och flyg) i eller i närheten av bostaden. Besvär av luftföroreningar
såsom bilavgaser, vedeldningsrök och lukt från industrier upplever Malmöborna också har ökat
kring bostaden.
Hudcancerfallen ökar i Malmö, precis som i Sverige totalt. Uppkomsten av hudcancer beror mycket
på de individuella valen som människor gör avseende solvanor men tillgången till skuggiga miljöer
är också en viktig faktor. Något fler barn i årskurs 6 rökte år 2012 än år 2003, medan det var
tvärtom hos ungdomar i årskurs 9.
Under året har arbete pågått med att ta fram ett förslag till ”Plan för god ljudmiljö i Malmö” som
ska ersätta ”Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018”. Mål, strategier och åtgärder mot
trafikbuller 2019-2023 fokuserar på att minska buller från trafik eftersom trafiken är den främsta
källan till omgivningsbuller i Malmö.
Kvävedioxidhalterna har minskat i Malmö men luftkvaliteten har fortfarande stor påverkan på
Malmöbornas hälsa. Malmö stad har tillsammans med Region Skåne undersökt luftkvalitetens
inverkan på exempelvis befolkningens förväntade livslängd. Inom projektet konstaterades att 86
förtida dödsfall inträffar varje år i Malmö, på grund av dålig luftkvalitet, vilket är sju gånger fler än
de som dör av trafikolyckor varje år.
Malmö stad fortsatte under år 2018 att satsa extra resurser på förebyggande och trygghetsskapande
åtgärder. Som en del i detta arbete har flera myndigheter haft nära samarbete och bedrivit fördjupad
tillsyn för att Malmö ska kunna bli en tryggare stad. För att komma åt den svarta ekonomin har
fokus under året riktats mot olovliga och olagliga verksamheter, såsom rökcaféer och illegala
nattklubbar samt olovliga boenden, massagesalonger och oregistrerade anläggningar och fusk inom
livsmedelsbranschen. En gemensam undersökning av de större loppmarknaderna i Malmö har
påbörjats under år 2018. Den grundliga inventeringen av verksamheter inom fastigheter på Norra
Grängesbergsgatan har också fortsatt. Sedan satsningen på fokuserad tillsyn startade hösten 2017
har cirka 100 misstänkta olovliga boenden identifierats varav ett trettiotal har förlagts med förbud.
Dessutom har ungefär 100 massagesalonger, 60 oregistrerade livsmedelsanläggningar samt ett
trettiotal butiker som säljer läkemedel utan tillstånd identifierats i Malmö.



I Malmö bedrivs uppsökande arbete inom bostadstillsynen. Områden med låg välfärd prioriteras i
insatserna eftersom hälsomässigt undermåliga boendemiljöer i högre utsträckning finns i socialt och
ekonomiskt utsatta områden. För att förebygga och åtgärda problem i bostäder, såsom
ventilationsbrister, fukt, mikrobiell påväxt, trafikbuller och skadedjur, har under år 2018 uppföljning
och inspektion pågått i de prioriterade områdena Kirseberg, Hermodsdal, Nydala, Almhög, Oxie,
Kroksbäck, Södra och Norra Sofielund samt Möllevången. Ett ytterligare område där den
uppsökande tillsynen varit aktiv är Heleneholm. Ärenden har även bedrivits på enstaka fastigheter
med behov av tillsyn utanför dessa områden. I flertalet av de besökta fastigheterna har allt från
allvarliga och omfattande till mindre brister i hälsoskyddet konstaterats. Inventering, prioritering
och effektivisering av det uppsökande arbetet har resulterat i att många fastigheter har nåtts av
tillsynen under året. Samordning för att effektivisera tillsynen har skett genom samarbete med
berörda förvaltningar inom Malmö stad och intresseföreningar.
I kartläggningen som senast gjordes vid Malmö förskolor och skolor konstaterades att 448 stycken
av Malmös 450 förskolor klarar de riktlinjer för nyetablering av förskolor som förordas från
tillsynen avseende utemiljöerna. Riktlinjerna bygger på att det nationella miljömålet ”frisk luft” och
innebär att en kvävedioxidhalt på 20 mikrogram per kubikmeter luft ska klaras på förskole- och
skolgårdar i Malmö.
Varje år startas det många nya förskolor och skolor i Malmö till följd av den stora
befolkningsökningen som pågått de senaste tio åren. Grundskoleelevernas genomsnittliga tillgång
till friytor i utemiljön har minskat från 26 till 23,4 kvadratmeter per elev mellan år 2015 och 2017 i
Malmö. Boverket, på vars uppdrag statistiken tagits fram, rekommenderar 30 kvadratmeter friyta
per grundskoleelev medan Malmö stads riktlinjer är 15 kvadratmeter per elev i grundskolan. För
förskolebarnens friytor finns ingen sammanställning över hur situationen ser ut. Malmö stads
riktlinjer för friytor vid skol- och förskolegårdar används främst vid nybyggnation men kan även
användas som bedömningsgrund på befintliga skolor när en skolgård ska rustas upp. Förutom
lekvärdesfaktorn som bedöms utifrån sju kvalitetsaspekter ska nu även en friytefaktor bedömas
enligt samma aspekter.
På befintliga förskole- och skolgårdar görs, genom olika satsningar, dels fysiska förändringar på
gårdarna dels insatser kring utomhuspedagogiska arbetssätt för att skapa kreativa, spännande och
gröna lärmiljöer. Under året har pedagoger från 14 förskolor gått odlingskurs i Torup och
förskolorna har fått stora odlingslådor i massiv lärk för plantor, bärbuskar och kryddväxter som de
själva odlat upp. 15 skolor och förskolor har fått ”ekosystem” en stor trälåda med bland annat
insektshotell, vatten, fågelholk och växter som drar till sig insekter. Dessutom har pedagogerna
deltagit i flera workshops och erhållit pedagogiskt material för att bedriva utomhuspedagogik. Tio
förskolor och skolor har fått balansbanor/samlingsplatser av stock och sten på sina gårdar. Åtta
fjärdeklasser från olika skolor har deltagit i ”Hållbar utveckling i skolan”. De har återkommande
besökt Torup och museet för att odla, skörda, lära sig kompostera, leta ätliga växter, bygga
insektshotell, titta på biodling med mera. I Slottsträdgården har tio klasser vid tre tillfällen fått så,
rensa ogräs och slutligen skördat. Apelgårdsskolan har gått biodlingskurs i Torup och fått egna
bikupor på skolans tak.

Miljömålet består av fyra delområden som alla berör arbetet med att skydda och
bruka Malmös naturresurser. Två av delområdena ”Malmö ska växa resurssnålt”
och ”vattentillgångarna ska skyddas” ser ut att delvis kunna uppnås till år 2020
medan de övriga två ”jordbruket i Malmö ska vara hållbart” och ”Malmönaturen
ska värnas” inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att
endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend
bedöms vara positiv då den övervägande delen av nyckeltalen inom miljömålets fyra delområden
uppvisar en positiv trend.
Malmö ska växa resurssnålt
Jordbruket i Malmö ska vara hållbart
Vattentillgångarna ska skyddas
Malmönaturen ska värnas

Arbetet med att bruka Malmös naturresurser hållbart har historiskt sett inte varit prioriterat inom
den kommunala organisationen då exploateringshänsynen gått före med ianspråktagande av stora
markområden allt längre ut från tätortskärnan och utfyllnader i havet som följd. Intentionen i
nuvarande översiktsplan är att Malmö främsta ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Detta
möjliggör idag ett mer hållbart brukande av marken utanför tätorterna i kommunen. Öresunds
havsmiljö har utvecklats i en positiv riktning, tack vare bland annat ett långvarigt trålförbud i
området, och är numera en unik miljö med exempelvis ålgräsängar och blåmusselbankar som är
viktiga förutsättningar för livskraftiga ekosystem. Grundvattnet är på flera ställen förorenat och den
biologiska mångfalden är hotad då naturområden försvinner.



Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten i Malmös tätorter ökar och
många marksaneringar pågår. Uppgifter på hur eller om parker och grönområden
skyddas vid utbyggnader saknas tyvärr. Delområdets totala trend bedöms som negativ,
då den övervägande delen av nyckeltalen såsom jordbruksmark och grönyta uppvisar negativa
trender.
Den största övergripande förändringen av markanvändningen mellan år 2010 och 2015 är att
åkermarken minskat med nästan 370 hektar medan den bebyggda marken ökat med 390 hektar
(Figur 12). Mycket har ändå byggts inom tätortsgränsen och en totalt sett ökande invånartäthet
mellan år 1990 och 2015 för de sex tätorterna i Malmö kommun, är en positiv trend.

Arealen jordbruksmark minskade under år 2017 och uppgår nu till 4500 hektar i kommunen. Sedan
år 1981 har arealen jordbruksmark minskat med en tredjedel. Exploateringen av jordbruksmark har
varierat kraftigt mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Trenden verkar dock vara
negativ för både den totala arealen grönyta och per invånare. Uppgifterna är inte helt jämförbara då
dels metoderna som används för att ta fram statistiken kontinuerligt förbättras dels skiljer sig
beräkningssätten mellan SCB och Malmö stad. Antal anmälningar om marksaneringsärenden ökade
under år 2017, vilket är positivt då den sanerade marken därmed kan användas för ny bebyggelse.
Förtätningsarbetet fortskrider inom flera områden i Malmö såsom i de gamla industriområdena på
Kirseberg, i Norra Sorgenfri och i Nyhamnen samt även i det gamla sjukhusområdet i Sege Park
och i bostadsområdena Holma och Kroksbäck. Detta arbete måste drivas vidare i hela staden, så att

mark som tidigare använts till annat tillvaratas för bostadsbebyggelse och att Malmös ökande
befolkning därigenom kan få plats inom tätortsgränsen utan att viktiga grönytor går förlorade.
Arbetet med att ta fram en Plan för Malmös gröna och blå miljöer har fortskridit under året och
den förväntas bli politiskt antagen under år 2019. Planen innehåller mål för Malmös
ekosystemtjänster samt strategier, riktlinjer och indikatorer för uppföljning. Inom Malmö stad
fortsätter även trenden med att identifiera potentialer för samutnyttjande i staden. En del förskolor
och skolor planeras i anslutning till stadens parker där avsikten är att skolgården, som kan vara en
del av parken, ska kunna utnyttjas av allmänheten när skolan är stängd.

Målet ser ut att bli svårt att uppnå då jordbruksmarken fortsätter att minska samtidigt
som den ekologiskt odlade marken inte har ökat i någon större omfattning sedan år
2009. Även arealer med miljöstöd minskar inom Malmö kommuns gränser.
Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för jordbruksmark och näringsläckage visar på negativa trender medan ekologiskt odlad mark och marker
med miljöstöd visar på positiva trender, vilka dock på senare år har stagnerat.
Åkerarealen i Malmö kommun minskade under år 2017 med 150 hektar och arealen har total sett
minskat med nästan en tredjedel sedan år 1981 (Figur 13). Andelen ekologiskt odlad mark i
kommunen ligger i princip på ungefär samma nivå som år 2009. Utsläppen av kväve och fosfor till
Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren och visar varken på några tydliga
positiva eller negativa trender totalt sett. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren
från 2009 legat på samma nivå, kring 350 ha, medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd
för minskat näringsläckage har haft en minskande trend sedan år 2001 för att år 2014 nästan helt
försvinna. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet pågår kontinuerligt på den kommunalt ägda
marken. Vid Almåsa har under år 2018 en 30 hektar stor ekologisk betesmark skapats som
innefattar flera olika typer av alléer och småbiotoper. Under hösten har en fruktträdsallé planterats
från Almåsagården och norrut. Även en fiskevandringsväg har nyskapats vid Sege å under året.



Inom arbetet med Leader Söderslätt, som bedriver lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden,
har under året ansökningar inkommit för ett flertal projekt i de delar av Malmö som ligger utanför
tätorten, vilket visar på ett stort engagemang för landsbygdsfrågorna. Ett projekt avseende en
förstudie om lokal livsmedelsstrategi för Malmö har genomförts och väckt ett stort intresse för
fortsatt engagemang.
I Vintrie pågår iordningställande av ett odlingsområde, på 28 000 kvadratmeter, för småskalig,
kommersiell, ekologisk odling. Området ska vara klart till nästa odlingssäsong och är dränerat,
gödslat, ogräsbekämpat och stängslat. Gräs har såtts som väg, för att inte ha bar jord, och
läplanteringar kring området har uppförts. Vatten kommer att dras fram, toalett och en
kontorsbod/värmestuga kommer att placeras på platsen samt el dras fram till de enskilda lotterna
för att kunna hysa kylcontainrar till de skördade grödorna.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då grundvattenuttaget numera ligger på nivåer
som är rimliga med hänseende till långsiktigt nyttjande av dricksvattenresursen.
Utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverken har historiskt sett också
minskat i stor omfattning, även om de ökat något under senare år. Delområdets totala trend
bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen, såsom badvattenkvalitet, kväve- och
fosforutsläpp, ålgräsutbredning, skrubbskäddans medelvikt och grundvattenuttag visar på positiva
trender.
Grundvattenuttaget ur Alnarpsströmmen via Grevietäkten har alltsedan 2000-talets början legat på
en avsevärt lägre nivå än den gjorde under 1900-talets mitt. Dricksvattenförbrukningen för hela
Malmö har ökat något under senare år och uppgick år 2017 till 26,1 miljoner kubikmeter vilket var
den högsta förbrukningen under den redovisade perioden från år 2005.
En totalt sett minskad belastning på Öresund av närsalterna kväve och fosfor från kommunens
avloppsreningsverk visar på en positiv trend medan näringsämnesutsläppen via de mindre
vattendragen varierar kraftigt mellan åren och inte visar någon övergripande trend.
Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser i Öresund har förbättrats något sedan år 2008.
Totalt sett visar mängden bräddat, orenat avloppsvatten från ledningsnätet i Malmö en väldigt
varierande trend, mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under
vissa år.
Djuputbredningen av ålgräs i Öresund har totalt sett ökat i Malmös närhet sedan början på 2000talet vilket tyder på ett förbättrat ljusklimat i vattnet (Figur 14). Skottätheten hos ålgräset i
Klagshamn har ökat medan den minskat något i andra delar av Öresund. Medelvikten på fångade
skrubbskäddor har bara varierat lite under åren och deras fysiologiska kondition har varit relativt
stabil.

Vattnet i Öresund och Sege å uppnår inte god status enligt vattendirektivets klassning och
grundvattnet i Malmös centrala delar är i hög grad förorenat. Malmö stad ingår i olika
samarbetsorganisationer för att förbättra vattenstatusen i kommunen men har under år 2018 inte
prioriterat det aktiva deltagandet i vattenråden i samma omfattning som tidigare.
Under våren 2018 färdigställdes skriften ”Malmös vatten - Kunskaps- och planeringsunderlag".
Planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens
hela geografiska område, även havsområdet, beskrivs i detta övergripande dokument som utgör ett
viktigt underlag till Översiktsplanen. Ett arbete med att ta fram en strategi för hur Malmö stad ska
arbeta med det 14:e globala hållbarhetsmålet ”Livet under ytan” har initierats under 2018. En viktig
del i det arbetet är att identifiera vilka delmål som är relevanta för Malmö samt att försöka
uppskatta hur långt man har kommit.
Inom ramen för skyfallsarbetet har Malmö stad och VA SYD tagit fram ett besluts- och planeringsunderlag under året, vilket antogs i december 2018. ”Handlingsplan för skyfallsåtgärder i Malmö
stad” innehåller 39 övergripande åtgärder vilka tillsammans anger hur Malmö stad ska arbeta för att
nå målen i skyfallsplanen. Hur transporten av avloppsvatten till avloppsreningsverket i Sjölunda ska
ske i Malmö framöver har utretts flera gånger. I den senaste rapporten förordar VA SYD en
avloppstunnel för att möta utmaningarna med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö samt
klimatförändringar. Beslut att bygga en avloppstunnel togs av VA SYDs förbundsstyrelse i oktober
2018 därefter krävs politiska beslut inom Malmö stad för att kunna fortsätta med projektet.
Kartläggning av plast, mikroplast och läkemedel i Malmös vatten påbörjades under 2018 och
kommer att sammanställas och redovisas under år 2019. Under slutet av året provades nya tekniker
för att samla in skräp i kanalen och i hamnen. De utvärderas sedan för att se om kanalen och
småbåtshamnarna kan hållas rena på ett mer effektivt sätt. Informationsspridning avseende
läkemedel, farligt avfall med mera sker kontinuerligt för att göra hushåll och verksamheter
uppmärksamma på att deras hantering påverkar vattenkvaliteten i Malmös vattenområden.
Under sommaren upptäckte Malmö stad och VA SYD några felkopplade avloppsledningar som kan
vara en del av orsaken till de höga bakteriehalterna vid Sundspromenaden i Malmö. Arbetet med att
hitta ytterligare orsaker till föroreningar fortsätter då det senare på sommaren även var höga halter
e-kolibakterier vid Scaniabadet.



Målet ser ut att bli svårt att nå då preliminära uppgifter från den pågående
revideringen av Malmös naturvårdsplan tyder på försämrade naturvärden jämfört med
år 2012. Dock har tre naturreservat bildats i Malmö de senaste åtta åren och dessutom
finns flera hotade och sällsynta arter av fladdermöss samt lavar och mossor i kommunen. Det
behövs statistik som tydligare belyser tillståndet för biologisk mångfald samt även information
angående Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen. Delområdets totala trend
bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för skyddad areal, ålgräs samt lavar och
mossor visar på svagt positiva trender medan grönyta och fladdermöss visar på negativa trender.
Tre naturreservat har skapats i kommunens västliga delar, sedan år 2008, men den skyddade arealen
utgör endast 4,5 procent av Malmös totala land- och vattenareal (Figur 15). Ålgräsets
djuputbredning har totalt sett ökat på det tre redovisade provtagningsstationerna sedan början på
2000-talet vilket tyder på att grumligheten i vattnet har minskat. Antalet fladdermusarter har
minskat något mellan år 2008 och 2016, dock har två arter upptäckts som tidigare inte hittats under
inventeringarna mellan år 1998 och 2002. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och
mossor vid de tre senaste inventeringarna, som gjorts mellan år 2012 och 2018, jämfört med de
som gjordes år 1998 och år 2000. Både den totala arealen grönyta i Malmö och per invånare ser ut
att ha minskat, även om de senaste uppgifterna inte är helt jämförbara med de tidigare.

Malmö har två kommunala naturreservat, Bunkeflo strandängar och Limhamns kalkbrott. Ett tredje
är på gång att bildas på Klagshamnsudden. Förslaget till naturreservat med tillhörande skötselplan
förväntas bli antaget av kommunfullmäktige under år 2019. Länsstyrelsen beslutade under året att
göra Torup till ett statligt naturreservat. Malmö stad äger marken för det föreslagna reservatet och
kommer fortsatt att ha ansvar för anordningar för friluftslivet såsom stigar och parkeringar medan
Länsstyrelsen kommer att ansvara för naturvårdsåtgärderna. Malmö stad får också en
intrångsersättning eftersom reservatet innebär ett intrång i möjligheten att bruka området som tänkt.
Inom Malmö stad pågår även diskussioner om vilka andra områden som ska prioriteras i det
fortsatta arbetet med att skydda natur i Malmö. På initiativ av ideella organisationer på både dansk

och svensk sida pågår sonderingar kring möjligheter till ett utökat skydd av Öresund. Malmö stad
har, med finansieringsstöd från Länsstyrelsen, tagit fram ett första underlag i diskussionen om ett
biosfärsområde i Öresund. De övergripande slutsatserna är att ett biosfärsområde i Öresund kan
passa väl in i det pågående arbetet med nationell havsplanering av Öresund samt att det kan utgöra
ett bra verktyg för samarbete mellan olika aktörer med målet att nå en långsiktigt hållbar utveckling
av Öresund. Dock kommer då Malmö stad att behöva anpassa sig till andra kommuner och aktörer
samt blir även tvingad att ta ett större hållbarhetsansvar när det gäller exploateringar och utfyllnader
i havet.
Under år 2018 har revideringen av Malmös naturvårdsplan fortsatt. Av 172 utpekade områden har
165 återinventerats, några av områdena hade exploaterats och ingick därmed inte i
återinventeringen. En naturvärdesbedömning har påbörjats där förändringar i områdenas
naturvärdesklass undersöks. Även en översiktlig artinventering av kärlfloran har gjorts i områdena.
Resultaten håller på att analyseras och kommer att resultera i en uppdatering av naturvårdsplanen.
Preliminära resultat visar att naturvärdesklassningen i områdena som besöktes har förändrats en del,
framför allt negativt, sedan år 2012. Ungefär 18 procent av de inventerade områdena har fått en
sämre klassning. En stor anledning till försämringen av naturvärdesklasserna i många områden är
igenväxning på grund av utebliven skötsel då kväveälskande arter spridit sig på bekostnad av andra.
Även klimatförändringarna har visat sig vara en stor bidragande orsak till nedgång för många arter
inom floran enligt nya forskningsrön. Ett problem för den biologiska mångfalden i parkerna är att
skötseln däremot är för ensidig och/eller för intensiv. Tre procent av områdena har försvunnit
genom exploatering och ytterligare åtta procent har delvis exploaterats.
En så kallad faunalund invigdes under hösten i Käglinge intill naturområdet. En skräpig tomt med
gamla, håliga fruktträd har ställts iordning med bland annat stigar, hamlade träd, insektshotell samt
fågel- och fladdermusholkar, allt för att gynna djur och växter så de ska trivas och utvecklas.
Faunalunden är även tänkt att fungera som inspiration för andra som vill skapa bättre
förutsättningar för biologisk mångfald såsom andra kommuner, företag, organisationer och
privatpersoner.
I projektet ”Natur i östra Malmö” har under året inventeringar av dels bin och humlor dels
groddjur och vattensalamandrar skett. Syftet med projektet är att göra fyra tätortsnära
naturområden i östra Malmö mer lättillgängliga som rekreationsområden för Malmöborna.
Inventeringarna är en del i insamlandet av kunskapsmaterial om Robotfältet, Sollidendammarna,
Björkelundadammarna och området norr om Almåsa.
Intresset för verksamheten i det marinpedagogiska centret har varit stor under året och 7 500
skolelever, från förskolebarn till universitetsstudenter, har deltagit i olika pedagogiska program.
Allmänheten och skolklasser har engagerats i olika strandstädningsprojekt och vid Havets dag
deltog över 2 000 personer i strandstädningen. Sammanlagt 4,3 ton plast och skräp har plockats upp
längs Malmös kustlinje genom dessa aktiviteter. Under sommaren var centret öppet för allmänheten
och nu pågår ett arbete med att utveckla det marinpedagogiska centret till ”naturum Öresund”
vilket ska invigas under våren 2019. Naturum Öresund blir ett viktigt tillskott i satsningen på
Malmö som framtidens kuststad genom att utställningen tillgängliggör havets viktigaste biotoper,
ålgräsängarna och blåstångskogen, för en bredare allmänhet. Under året har 37 turer med
Naturbåten genomförts, genom finansiering från Malmö stad, där högstadie- och gymnasieelever
varit ute till havs och studerat flora och fauna. Naturbåten är ett koncept där skolelever i Malmö får
åka ut och undersöka livet i Öresund. Under sommarens ”Hamnfestivalen på Limhamn”
genomfördes även turer för allmänheten, med stöd från Marint Kunskapscenter, där totalt 140
personer deltog.
De guidade vandringarna och arrangemangen i Limhamns kalkbrott har fortsatt varit populära
under år 2018 och mer än 6 000 personer har deltagit. Olika teman för guidningarna kan väljas
såsom industrihistoria och geologi eller sten och fossil. Kalkbrottsdagarna gick av stapeln den 5-7


oktober med flera aktiviteter och guidningar under tre hela dagar. Under året har det varit utökade
möjligheter för Malmö stads skolklasser att besöka kalkbrottet och få veta om det liv som fanns på
platsen för flera miljoner år sedan. Guidade turer på lättare svenska har också börjat arrangeras
under året för att vidga målgruppen och göra kalkbrottet tillgängligt för fler Malmöbor.

Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med att göra
samhällets resursanvändning mer långsiktigt hållbar. Ett av delområdena ”avfallet
ska återvinnas” ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan de övriga
fyra ”hållbar upphandling”, ”användningen av farliga ämnen ska minska”, ”Malmö
- en kunskaps- och innovationsstad” samt ”hållbar konsumtion och livsstil” alla ser ut att delvis
kunna uppnås till år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt
att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av
nyckeltalen inom miljömålets fem delområden uppvisar en positiv trend.
Hållbar upphandling
Användningen av farliga ämnen ska minska
Avfallet ska återvinnas
Malmö - en kunskaps- och innovationsstad
Hållbar konsumtion och livsstil

Arbetet med att göra det lätt att göra rätt i Malmö pågår på många skilda sätt både inom den
kommunala organisationen och i Malmö som helhet. Hållbarhetskrav tas med i allt fler avtal som
Malmö stad tecknar och produkter som inte lever upp till exempelvis kvalitets- eller
kemikaliekraven tas bort ur sortimentet. En större andel av avfallsmängden från de som bor och
jobbar i Malmö tas omhand och återvinns och intresset för att sortera ut fler material är stort hos
Malmöborna. Olika former av samarbeten och samverkan pågår där kommunen tillsammans med
akademin och privat samt ideell sektor arbetar för att öka Malmöbornas kunskap om vad en hållbar
utveckling innebär och samtidigt höja deras engagemang för att delta i det gemensamma skapandet
av en hållbar framtid.



Totalt sett är det oklart om målet kommer att kunna uppnås då det i dagsläget saknas
nyckeltal för att mäta den kommunala organisationens förbrukning av resurser samt
även andelen närproducerade livsmedel av totalt inköpta. Målet ser ut att delvis kunna
uppnås då både den ekologiska maten och miljöbilarna ökar starkt inom Malmö stad. Vissa av
målen i kommunens policy för hållbar utveckling och mat kommer dock, enligt
halvtidsutvärderingen, att vara svåra att nå. Bland dessa kan nämnas målet att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 40 procent mellan år 2002 och 2020, samt att all representationsmat
ska vara klimatanpassad och ekologisk samt etiskt certifierad, där så är möjligt. Delområdets totala
trend bedöms som positiv då både den ekologiska maten och miljöbilarna visar på positiva trender.
Malmö stads inköp av ekologiska livsmedel har ökat alltsedan år 2003 och låg år 2017 på 63 procent
av de totala matinköpen inom den kommunala organisationen (Figur 16). Målet till år 2020 är att all
mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk. Andelen närproducerade livsmedel finns det inte
möjlighet att ta fram siffror på.

Andelen miljöfordon enligt Malmös miljöbilsstrategis kriterier uppvisar en ökande trend och år
2017 uppgick de till drygt 88,9. Ett nytt mål har satts för år 2018 på 90 procent miljöfordon som
drivs med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) inom den kommunala organisationen och för
år 2020 är målet satt till 95 procent.
För att rikta hållbarhetsinsatserna till de avtalsområden där störst effekt kan uppnås har Malmö stad
gjort en hållbarhetsanalys av kommunövergripande ramavtal. Tio prioriterade avtalsområden har
identifierats med störst påverkan på uppfyllelsen av miljömålen i Malmö stads miljöprogram samt
sociala aspekter som sysselsättning, samhällsansvar och arbetsrätt. Malmö stad har också tagit fram
en arbetsprocess som syftar till att säkra hållbarhetsperspektivet genom hela upphandlingsprocessen
i samarbetet mellan hållbarhetkoordinatorer, upphandlare, beställare och leverantörer.
Arbetsprocessen har successivt börjat tillämpats under hösten 2018.
För att uppnå hållbar konsumtion inom Malmö stad krävs även att beställningar utförs inom ramen
för de avtal som är hållbart upphandlande. Under året har Malmö stad arbetat med att ta fram

tydliga nyckeltal som beskriver verksamhetens inköpsmönster så att respektive verksamhet på ett
enkelt sätt kan följa sina inköp, såsom andel e-handelsinköp, andel avtalade produkter, andel
miljömärkta produkter, andel e-fakturor och andel småordrar. Nyckeltalen ska vara tillgängliga för
chefer i den befintliga QlikView-applikationen ”Ekonomi för chefer” som nu är under bearbetning.
Under året har tre nya avtal tecknats med betydande miljökrav. Ramavtalet för IT-produkter
innefattar datorer, telefoner och skrivare, och innehåller bland annat villkor avseende
återanvändning och återvinning. Med det nya ramavtalet ökar överblicken över stadens totala ITinköp vilket möjliggör en systematisk uppföljning. Ambitionen är att tillsammans med leverantören
flytta fram positionerna för hållbara IT inköp bl.a. genom att succesivt öka återvinningsgraden till
100 procent. Ett ramavtal för leksaker och ett för idrottsmateriel har tecknats vilka båda innehåller
avancerade kemikaliekrav.
Alla produkter som tillförs e-handelssystemet avseende förskolemöbler, kemitekniska produkter,
leksaker, skapandemateriel och idrottsmateriel följs upp kontinuerligt. Under året har avtalet för
skapandemateriel genomgått en mer omfattande uppföljning där innehållet av allergiframkallande
ämnen i produkter som tuschpennor, färger och limmer till barn har granskats. Produkter som
innehöll allergiframkallande ämnen i högre halter än vad som accepteras i avtalade villkor plockades
bort från marknadsplatsen. Vad gäller produkter som används av barn sker även en mer djupgående
uppföljning av det kemiska innehållet genom kemisk analys. Under 2018 genomfördes kemiska
analyser på totalt 47 produkter från ramavtalen för leksaker, skapandemateriel och idrottsmateriel.
Produkterna analyserades med hänsyn till konserveringsmedel, mjukgörare, ett färgämne och
nitrosaminer. Två produkter, en träningshandske och en boll, innehöll ett mjukgörande ämne med
farliga egenskaper. De är bortplockade ur sortimentet och dialog pågår med leverantören om hur de
inköpta bollarna ska bytas ut medan handskarna ännu inte hade köpts in.
Kraven på leverantörens samhällsansvar avser främst de förhållanden som råder utanför
Sverige/EU under det att kontraktsföremålet tillverkas eller utförs. Kraven omfattar såväl ansvar
för arbetstagare som miljö. Under våren uppdaterade Malmö stad kraven på leverantörens
samhällsansvar och idag finns det två nivåer av krav på samhällsansvar; en version för avtal där
risken för att arbetstagare rättigheter åsidosätts inte bedöms hög, och en skarpare version med
vitesklausuler kopplade till leverantörens uppfyllande av stadens rutinkrav för avtal där risken
bedöms vara hög att arbetstagares rättigheter inte respekteras. I Malmö stads ramavtal avseende ITprodukter som tecknades i juli 2018 var kvalitén på anbudsgivarens hållbarhetsarbete en del av
utvärderingskriterierna. Ramavtalet är uppbyggt så att leverantören i samarbete med Malmö stad ska
främja tillgången till mer hållbara IT-produkter. Uppföljning sker dels genom Hållbarhetskollen,
dels genom att leverantören redogör för sina hållbarhetsrutiner i ett egenkontrollsformulär.
Malmö stad är medlemmar i det internationella upphandlingsnätverket Procura+ och sedan april
2018 är kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ordförande i nätverket.
Utvecklingen inom hållbar upphandling är såväl gränsöverskridande som omfattande. Genom
nätverket kan Malmö stad ta del av de senaste initiativen på lyckat hållbarhetsarbete inom
upphandling.
I september 2018 stod Malmö stad värd för en internationell konferens om innovativ hållbar
upphandling. Konferensen behandlade kommuners möjligheter att skapa miljömässig och social
hållbarhet genom upphandlingar och samlade ca 30 tjänstepersoner från bl.a. Ciudad Juarez
(Mexiko), Berlin och Buenos Aires. Syftet var att kartlägga lokala innovationer och strategiska
angreppssätt kring hållbar offentlig upphandling och skapa möjligheter till partnerskap/samarbete
mellan städer i de här frågorna.
Malmö stad har under året förberett för att göra en upphandling av återbruk av möbler och
relaterade tjänster. Upphandlingen innehåller tydliga och omfattande kriterier för cirkulär utveckling
som leverantören ska uppfylla. Upphandlingen utannonserades i november och avtal tecknas första



kvartalet år 2019. Upphandlingen förväntas resultera i ett beteendeskifte bland beställare genom att
gå från att köpa nytt till att i större utsträckning beställa återbrukade möbler eller rekonditionera
och renovera sina befintliga. Avtalet kommer att fungera som ett komplement till de delar inom
Malmö stad, Intern service och Malvin, som renoverar och tillhandahåller ”icke-nya” möbler.
En seminarieserie hölls under hösten för att utbilda och inspirera runt 90 personer inom Malmö
stad så att de i sin tur ska identifiera möjligheter till cirkulära processer inom staden. Särskild fokus
kommer framöver att riktas på upphandling av textilier och Malmö stads inköpsprocesser för kläder
och industritextilier.
I arbetet med Malmö stads ”Policy för hållbar utveckling och mat” har under året ungefär 600
personer inom både förskolan och äldreomsorgen utbildats på temat mat och klimat med syfte att
öka andelen växtbaserade råvaror och minska matsvinnet inom verksamheterna. Malmö stad har i
en ny upphandling av fullsortimentsgrossist livsmedel ställt skärpta krav på de flesta animaliska
produkter så att de motsvarar standarden i svensk djurskyddslagstiftning.

Det är oklart om målet kommer att kunna uppnås då det saknas nyckeltal som visar
hur Malmö stad arbetar med dessa frågor dels genom information, strategiskt arbete
och tillsyn dels i samband med både upphandlingen och vid inköpen. Målet ser dock ut
att delvis kunna uppnås då de flesta nyckeltal visar på minskad förekomst av farliga ämnen i
omgivningen. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av
nyckeltalen såsom farliga ämnen i slammet från avloppsreningsverken och i hamnsedimenten samt
utsläppen vid olyckor visar på positiva trender.
Den insamlade mängden farligt avfall ökade under år 2017, jämfört med året innan, men minskade
något jämfört med år 2015. Under år 2016 var den insamlade mängden nästan halverad jämfört
med både året före och året efter. Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre
nivå de senaste sju åren jämfört med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är
svårt att avgöra då det dels kan bero på minskad användning av produkter med farliga ämnen dels
på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in. Förekomsten av farliga ämnen i
slammet från reningsverken har totalt sett minskat mycket sedan början på 1990-talet även om
variationen mellan åren ibland har varit stor.
Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit minskade något
under år 2017 till drygt 60 stycken. De senaste tolv åren har dessa olyckor legat på mellan 40 och 60
stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år
1999. Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde minskade under år 2017 och uppgick endast
till ett. Vid undersökningen av marint mikroskräp år 2015 var koncentrationen generellt högre i
Öresund än kring Skånes kust i övrigt. Förekomsten av tungmetaller i undersökta hamnsediment
uppvisar en minskande trend förutom vid den senaste inventeringen år 2013 då värdena för bly,
kvicksilver och kadmium alla ökade lite.
Antalet aktiva kemiska produkter som används av företag i Malmö var år 2016 nästan 11 300
stycken (Figur 17). Antalet har ökat med nästan 200 procent sedan år 1992 och ökningstakten har
varit kraftigare på senare år.

Antalet kemiska produkter med CMR-ämnen, vilka är cancerframkallande, genotoxiska eller
reproduktionstoxiska, och som importeras eller produceras av företag i Malmö uppgår till drygt
1225 stycken, vilket är det högsta antalet för hela perioden. Bekämpningsmedel används mot olika
växter och skadedjur inom kommunen och nyckeltalet som följer upp antalet anmälningar som
inkommer till tillsynsmyndigheten visar på mellan 600 och 800 årliga ärenden.
En kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 antogs av kommunfullmäktige i oktober
2017 efter att ha tagits fram i ett brett samarbete mellan Malmö stads förvaltningar och bolag.
Under år 2018 har ett förslag till kemikaliekriterier för nybyggnation av lokaler och utemiljöer för
barn och unga tagits fram. Förslaget förväntas antas politiskt under år 2019. Syftet är att barn och
unga ska få en mer hälsosam miljö. Under år 2018 har uppföljning av ramavtalen lekmaterial och
skapandemateriel samt idrottsmateriel genomförts. Artiklar har valts ut från de olika ramavtalen och
skickats för kemisk analys. Två av 47 undersökta produkter innehöll, DEHP ett mjukgörande ämne
med farliga egenskaper. Dessa produkter har plockats bort ur sortimentet.
Enligt ett beslut i kommunfullmäktige ska kommunen verka för att mikroplaster fasas ut och ersätts
med miljövänliga produkter och lösningar i så hög utsträckning som möjligt. Arbete pågår inom
den kommunala organisationen med att ta fram en handlingsplan för hur utfasning av
konstgräsplaner, gummiasfalt samt andra syntetiska markbeläggningar inom Malmö stads
verksamheter ska ske.
Ett förslag till ”handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030” har tagit
fram under året. Förslaget håller på att förankras inom den kommunala organisationen och planen
förväntas bli antagen under år 2019. Syftet med kemikalieplanen är att minska användningen av
farliga ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen genom åtgärder där
Malmö stad har rådighet. Ett visst fokus kommer fortsatt även vara på barn och unga eftersom de
är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna. Förslaget innehåller 29 åtgärder inom områdena
projektorganisation, kommunikation och stöd, inköp och upphandling, bygg, kartläggning och
utfasning, lokalvård, bekämpningsmedel, miljöövervakning, läkemedel samt plast och mikroplast.
Det samarbete som inleddes 2017 med barnavårdscentraler i Malmö för att öka kunskapen om
kemikaliefrågan hos blivande föräldrar, har fortsatt. Informationsmaterial med kemikaliesmarta tips
har spridits och i samband med föräldrautbildningen har nyblivna föräldrar utbildats i att tänka
kemikaliesmart. För att öka Malmöbornas kunskap om kemikalier har en kampanj genomförts i
Vårt Malmö och på Facebook i syfte att hjälpa föräldrar att göra kemikaliesmarta val i vardagen.
Enkla tips har kommunicerats, exempelvis hur och varför man ska rensa bort vissa plastleksaker.
Genom fortsatta föreläsningar och workshops har även personal som arbetar i förskolor utbildats



och vägletts i arbetet för en kemikaliesmart vardag för förskolebarnen. Information om farligt avfall,
hur det ska sorteras och var det ska lämnas in har kommunicerats på ett flertal sätt under år 2018.
Enligt VA SYDs senaste beteendeundersökning, som genomförs vartannat år, anser sig ungefär 62
procent av hushållen vara väl medvetna om hur de ska sortera sitt avfall. Av de totalt 300 hushåll
som svarade, år 2017, ansåg 29 procent att de var medvetna om hur de skulle sortera medan
ungefär 9 procent var mindre medvetna om hur avfallet skulle sorteras.

Målet ser ut att kunna uppnås då både avfallsmängden per person och totalt sett samt
matsvinnet minskar och insamlingen av matavfall ökar. Insamlingen av förpackningar
har ökat i Malmö men det är fortfarande en stor del återvinningsbart material som
hamnar i restavfallet. Tidningsinsamlingen i Malmö har minskat då mängden tidningar minskat i
hela samhället. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av
nyckeltalen såsom mängden restavfall och matavfall samt matsvinnet visar på positiva trender.
Den totala mängden insamlat restavfall minskade under år 2017, för sjätte året i rad och ligger nu på
samma nivå som år 2000 då den var som lägst under den redovisade tidsperioden (Figur 18). När
det gäller mängden insamlat restavfall per person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var
som högst, år 2007. År 2017 var den lägst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror
till stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen av matavfall då dessa mängder i stort
ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar.

Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste sju åren jämfört med
2000-talets första elva år. Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt eftersom en minskad
användning av produkter med farliga ämnen är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska
så stor andel som möjligt samlas in.
Totalt sett har insamlingen av alla typer av förpackningar ökat jämfört med mätperiodens början år
2006. Tidningsinsamlingen har däremot minskat med drygt 78 procent under samma period. Detta
beror på att mängden tidningar har minskat kraftigt bland annat på grund av övergången till digitala
medier. Glasförpackningar har år 2017 de högsta insamlingssiffrorna för den redovisade perioden.
Dock återvinns endast cirka 40 kilo förpackningar av glas, metall, papper och plast per person och
år medan ungefär 60 kilo årligen slängs i restavfallet av Malmös invånare.

Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2017 efter att ha minskat och uppgick till 47
procent av den totala mängden matavfall. Mängderna insamlat matavfall förväntas öka ytterligare
kommande år då ännu inte alla verksamheter och flerfamiljshus i Malmö har matavfallssortering.
Mängden mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits upp om det tagits omhand på
rätt sätt) har enligt sex års analyser minskat i Malmö från att vara 26 kilo per person år 2012 till att
vara 17 kilo per person år 2017. Detta kan vara en positiv effekt av införandet av utsortering av
matavfall som pågått i flera år inom kommunen.
I det kompletterande nyckeltalet Håll Sverige Rents kommunindex förbättrades Malmös placering
till plats 18 efter det tidigare årets 20:e plats. År 2015 hamnade Malmö på plats tolv vilket är
kommunens bästa placering i denna ranking. Organisationen Håll Sverige Rent bedömer i detta
index kommunernas engagemang för och insatser emot nedskräpning.
Nyhamnen har blivit fokusområde för avfallshantering i planeringsprocessen genom
samarbetsprojektet ”Avfallshantering i den täta gröna staden”. Målet är att identifiera var i
planeringsprocessen som rutiner behöver ses över och hur själva genomförandet ska ske för att
skapa en smart och hållbar avfallshantering i tät stadsmiljö. En ny återvinningscentral planeras i
Elisedal där kunden först kommer att få möjlighet att sortera ut material som kan återbrukas, innan
det går till återvinning.
Införandet av fastighetsnära insamling för alla villor i Malmö förbereds av VA SYD. År 2019
kommer villakunderna att erbjudas två fyrfackskärl vid sin tomt för full sortering av förpackningar
och tidningar samt mat- och restavfall. Syftet är att öka servicen till Malmöborna med målet att öka
utsorteringen av förpackningar och tidningar. I kvarteret Spårvägen provas gemensam
avfallshantering i form av underjordsbehållare och tank för matavfall från matavfallskvarnar.
Behållarna för insamling är placerade delvis på allmän platsmark samt delvis på kvartersmark och
ägs av VA SYD. Detta innebär att fastigheterna inte behöver egna miljörum. Planering för
upprättandet av en kvartersnära återvinningscentral med återbruk, ReTuren, pågår också.
Kampanjen ”Resterkocken”, som syftar till att öka skolelevernas medvetenhet om matsvinn,
fortsatte under år 2018 med ett utökat antal deltagande kommuner. Tävlingen riktade sig mot alla
elever i årskurs 4-9 i Sysavregionen och blev förra året en succé med över 100 bidrag i form av
matsvinnsrecept. Måltidspersonal inom både skol- och äldreomsorg i Malmö stad utbildas i hur
man kan arbeta för att minska matsvinnet och olika alternativ för att mäta matsvinnet undersöks i
verksamheterna.
Under år 2018 genomfördes en renhållningskampanj som syftade till att öka allmänhetens
medvetenhet om att 63 procent av skräpet på gator och torg i Malmö är fimpar. De består i
huvudsak av ett cigarrettfilter, gjort av ett slags plast, som kan ta upp till 100 år att bryta ned och
bidrar därmed till den ökande mängden mikroplast i miljön. Fimpar är ett skräp som är svårt att
städa upp och under hösten påbörjades arbetet med att byta ut befintliga papperskorgar till nya mer
funktionella som ska göra det lättare att göra rätt.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då flera av de redovisade nyckeltalen utvecklas i
riktning mot målet. Det är dock svårt att bedöma om målet kan nås då nyckeltal
saknas för cleantechområdet. Fler nyckeltal behöver också tas fram för att bättre
kunna beskriva och bedöma hur Malmö utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.
Delområdets totala trend bedöms som positiv då antalet studenter och disputerade lärare vid
Malmö universitet ökar och de nystartade företagen också ligger på en hög nivå historiskt sett.


Antalet nystartade företag i Malmö har legat på omkring 2900 stycken per år under de senaste åtta
åren (Figur 19). Detta är mer än dubbelt så många som vid 1990-talets mitt. Under år 2017 ökade
antalet nystartade företag i Malmö med två procent medan de minskade med 6-8 procent i
Göteborg och Stockholm samt i landet som helhet.

Nyckeltalet andelen sysselsatta inom miljösektorn i Malmö uppvisar varken en positiv eller negativ
trend. Sedan 1999 har antalet helårsstudenter vid Malmö universitet ökat med nästan 70 procent
och de senaste nio åren har de uppgått till över 12 000 stycken. Andelen lärare som är disputerade
har ökat under den redovisade perioden och uppgår år 2017 till nästan 60 procent.
Det kompletterande nyckeltalet som visar på Malmös placering i en kommunranking utifrån
resultatindikatorer för skolan är en subjektiv bedömning och väldigt beroende av hur kriterierna för
rankingen är utformad. Det ger ändå en indikation på hur läget är på förskole- och skolområdet.
Malmös placering förbättrades under år 2017 och är nu på plats 171 i SKL:s ranking av
grundskolorna. Detta är den bästa placeringen Malmö har fått och ett hundra platser bättre än år
2010 då kommunen hamnade på plats 270.
Under år 2018 tog Malmö stad fram en strategi för hur de globala målen ska implementeras i
Malmö, där bland annat ökad kunskap om hållbar utveckling, i första hand hos chefer och politiker,
och innovativa partnerskap pekades ut som nyckelfaktorer. Under året gjordes också en
nulägesrapport för hela Malmö utifrån de globala målen som landade i en första nulägesbeskrivning.
Kuststaden Malmö, 52 procent av kommunens yta utgörs av hav, har valt att särskilt fokusera på
mål 14 och har tagit fram en rad åtgärder som stärker de marina frågorna. Ocean literacy,
havsmedvetenhet, är prioriterat, och här spelar det nya marinpedagogiska centret en viktig roll.
Malmö stad har också inlett ett närmare samarbete med World Maritime University och ett Ocean
Institute som invigdes under året.
Under året övergick Malmö högskola till att bli universitet. Malmö stad fortsätter att pröva olika
former för samverkan med akademi och andra lärandeorganisationer med målet att öka kunskap
om och engagemang för en hållbar utveckling. Några exempel är samverkansplattformen Mistra
Urban Futures, ISU (institutet för hållbar stadsutveckling), Malmö som forskningskommun inom
miljö och samhällsplanering och satsningen på kommundoktorander.
Samarbetet mellan Malmö stad, Malmö universitet samt Malmös närings- och föreningsliv inom
Kommendanthuset - Idélab för hållbar utveckling, diskuterades under året, men ingen ny plan för

fortsättning har tagits fram. Hoppet är att partnerskapet och erfarenheterna från Idélabbet nu tas
vidare in i arbetet med Wisdome, en satsning på visualiseringsteknik i en kommande domteater,
med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Här vill man skapa en innovativ miljö, där de nya
näringarna, såsom digitalisering och kreativa exempelvis spelindustri, har en självklar plats.
InnoCarnival, innovationskarneval för barn och unga för en hållbar framtid, genomfördes
framgångsrikt och större än någonsin under år 2018. Skolsamarbetet med energifokus fortsatte
under året och bland annat skrevs en avsiktsförklaring med Kryddgårdsskolan, om samarbete. I maj
arrangerades världens största energiministermöten i Malmö och Köpenhamn, där ministrar från
världens rikaste länder deltog (Clean Energy Ministerial och Mission Innovation). I anslutning till
detta satsade Malmö stad och Region Skåne tillsammans på att skapa en öppen arena och
mötesplatsför hela energibranschen, Nordic Clean Energy Week. Kampanjen GO Malmö, Green
Options Malmö, fortsatte under året med fokus på kreativ, smart och hållbar klädstil och textilier.
Under början av år 2018 skrev Malmö stad och tio stora aktörer inom näringslivet på
avsiktsförklaringen M21, Malmö i det 21a århundradet. Detta är ett partnerskap för att utveckla en
tankesmedja och testbädd för urbana innovationer med Agenda 2030 som grund. Fler aktörer
såsom universitetet, idéburen sektor samt fler företag kopplas in i diskussioner och idéer för att
pröva nya urbana lösningar inom sociala, digitala och fysiska innovationer. År 2021 ska de framtida
samhällslösningarna presenteras i en bred, publik samhällsutställning.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då de miljöcertifierade företagen blir fler i Malmö,
möjligheterna att sortera ut matavfall ökar, matsvinnet minskar och fler människor går
och cyklar i Malmö. Det behövs dock information inom fler områden såsom om det
är enkelt för Malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Även information om konsumtion och
produktion blir resurssnålare, smartare och mer kvalitetsinriktad behövs. Delområdets totala trend
bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöcertifierade
verksamheter, miljödiplomerade skolor, matavfall, matsvinn och färdsätt visar på positiva trender.
Antalet miljöcertifierade företag i Malmö har ökat kontinuerligt sedan år 1993 och är nu 300
stycken. Andelen skolor och förskolor som har certifieringen Grön Flagg har minskat sedan år 2015
och uppgår år 2017 till drygt 16,5 procent i Malmö. Försäljningen av ekologisk mjölk i Malmö var
år 2017 något lägre än året innan då den var den högsta sedan år 1997 och uppgick till 5,4 miljoner
liter. Andelen ekologisk mjölk ökade däremot år 2017 och var 23,3 procent av total mängd såld
mjölk från Skånemejerier vilket var den högsta andelen under den redovisade perioden. Den
ökande mängden växtbaserad mjölkliknande dryck kan vara en av anledningarna till förändringarna
i mjölkkonsumtionen.
Införandet av obligatorisk insamling av matavfall har fortsatt i olika delar av Malmö och andelen
insamlat matavfall uppgick till 47 procent av allt matavfall år 2017. Matsvinnet eller den mängd mat
som slängs i onödan har enligt sex års analyser minskat i Malmö men uppgår ändå år 2017 till 17
kilo per person och år (Figur 20).



När det gäller total körsträcka för Malmös bilister har den under år 2017 ökat något till 490 mil per
person vilket dock är 90 mil kortare än vid toppnoteringen år 2008 men 20 mil längre än den var
vid mätseriens början år 1999. Bilinnehavet i Malmö har varierat alltsedan år 1974 men uppvisar
totalt sett en ökning jämfört med utgångsåret då det fanns knappt 310 bilar per 1000 invånare
medan det år 2017 fanns drygt 360. Miljöbilsinnehavet har ökat de senaste åren och uppgår år 2017
till 6 procent av det totala bilinnehavet i Malmö enligt miljöbilsdefinitionen från år 2013.
Andelen bilresor till arbete eller skola har minskat från 43 procent år 2003 till 31 procent år 2013
enligt Malmö stads resvaneundersökning som görs var femte år. Däremot ökade andelen
kollektivtrafikresor till samma mål och under samma period från 12 procent till 21 procent.
Cykeltrafikutvecklingen har i centrala Malmö ökat i princip varje år sedan år 2003 och hade år 2017
ökat med nästan 65 procent medan befolkningen under samma period ökat med knappt 25 procent.
Olika samarbeten pågår mellan Malmö stad och privat samt ideell sektor kring hållbar konsumtion
av både varor och tjänster. Malmö stad startade under år 2017 en fritidsbank som fungerar som ett
bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar, där alla får låna helt gratis. All utrustning är återvunnen
eftersom personer skänker utrustning som man inte längre behöver. Fritidsbanken har under år
2018 (i mitten av december) haft drygt 2000 utlåningar, och siffran ökat stadigt. Under år 2019
planeras en Fritidsbanken-satellit öppna i Nydala. I Lindängen finns Mötesplatsen ReTuren, en
kvartersnära återbrukscentral. Där kan de boende i området, och resten av Malmö, dels lämna sitt
miljöfarliga avfall för omhändertagande dels lämna prylar de inte längre vill ha, vilka sedan
cirkulerar mellan besökare.
Återanvändning av möbler, böcker, hjälpmedel och annan kontorsutrustning underlättas inom
Malmö stad genom förmedlingstjänsten Malvin. Besparingen som uppstår då saker inte behöver
köpas in uppgick år 2015 till 3,2 miljoner kronor och år 2016 till 2,7 miljoner kronor.
Återanvändningsgraden minskade ytterligare under år 2017 då besparingen uppgick till 1,5 miljoner
kronor och i mitten av december 2018 var den också nästan 1,5 miljoner. Minskningen kan bland
annat bero på att vissa delar av den kommunala organisationen numera har ett eget lager av möbler
som förmedlas inom de egna förvaltningarna vars besparingsresultat inte är känt, samt att Malvin
har haft små medel för att marknadsföra sig i staden.
En anledning till att Malvin bör aktualiseras är att Malmö stad under hösten 2018 genomför en
upphandling inom ”icke-nya” möbler. Målet med upphandlingen är att teckna ett avtal med en eller
flera leverantörer som kan erbjuda begagnade möbler men även relaterade tjänster; så som
renovering och omarbetning av möbler, uthyrning och inventering. Den/de leverantörer som
tilldelas avtalet kommer att samarbeta med Malmö stads interna tjänster inom möbler, så som

Malvin och Intern Service, som redan nu kan tillhandahålla och reparera möbler. Det långsiktiga
målet är att Malmö stad ska bli bättre på att ta hand om det som redan finns inom organisationen.
Flera kampanjer riktade till Malmöborna genomfördes under året. På tema återbruk och reparation
uppmärksammade Malmö stad ”Fixa Grejen”-veckan i oktober. Kampanjen var en del av
naturskyddsföreningens nationella, miljövänliga vecka och i Malmö deltog en rad initiativ och lyfte
möjligheten till reparation, fix, byte och återbruk.



