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Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts anmodan om
handlingsplan för klimatneutral organisation 2020

STK-2018-1002
Sammanfattning

Malmö stads miljöprogram beslutades av kommunfullmäktige 2009 och är giltigt till och med
2020. Under genomförandetiden för miljöprogrammet har en handlingsplan tagits fram per
mandatperiod. Under våren 2018 remissbehandlades ett förslag till handlingsplan för 2018–
2020 som miljönämnden utarbetat. Parallellt med detta arbete utarbetade miljönämnden även
ett förslag på Handlingsplan för klimatneutral organisation 2020 som riktade in sig på några av
miljöprogrammets mål. Den 23 januari 2018 beslutade miljönämnden att för egen del
godkänna handlingsplanen för klimatneutral organisation och att skicka den till
kommunstyrelsen för beslut. Den 23 april 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
anmoda miljönämnden att skicka förslaget på remiss till berörda nämnder och inarbeta
förslagen i den ordinarie handlingsplanen för miljöprogrammet. Miljönämnden inkom med
ett yttrande på den anmodan där nämnden bland annat framför att det skulle försvåra att nå
målet om en klimatneutral organisation. Eftersom miljönämnden i Malmö stads budget 2020
fick i uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram är det inte längre aktuellt att ta fram
handlingsplaner till det nuvarande miljöprogrammet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen hänvisar till uppdraget om att ta fram ett nytt miljöprogram som
kommunfullmäktige gav miljönämnden i budget för 2020 och avslutar därmed
ärendet.
Beslutsunderlag









Ärendet utgår KS 200115 §6
Förslag till beslut KSAU 200108 §5
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts
anmodan om handlingsplan för klimatneutral organisation
Miljönämnden beslut 180925 §118
Yttrande från miljönämnden
Särskilt yttrande (SD) miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden

