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Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

STK-2020-1685
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett
nytt miljöprogram för 2021–2030. Miljöprogrammet ska ta avstamp i Agenda 2030 och dra
lärdom av erfarenheter från stadens tidigare miljöprogram för 2009–2020. Det förslag till
miljöprogram som miljönämnden nu tagit fram innehåller tolv mål fördelade under tre
övergripande målområden, vilka har prioriterats utifrån Sveriges nationella miljökvalitetsmål
och Malmös klimat- och miljöutmaningar. Målen är förankrade i den miljömässiga
dimensionen av Agenda 2030 och anger riktningen för Malmö stads långsiktiga miljöarbete
men går inte in på det praktiska genomförandet.
Förslaget till miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 har tagits fram under ledning av en
styrgrupp bestående av direktörer från flera av Malmö stads förvaltningar. Under arbetets
gång har man samlat in och beaktat synpunkter från aktörer både inom och utanför stadens
förvaltningar. Dels genom dialogmöten och hearingar dels via två remissrundor. Den första
remissrundan riktade sig till tjänstepersonser i stadens förvaltningar och den andra till stadens
nämnder, bolag och andra kommuner. Inkomna synpunkter har arbetats in i förslaget.
Liksom synpunkter och erfarenheter från tidigare miljöprogram.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
som redovisning av budgetuppdraget att under 2020 ta fram ett nytt miljöprogram för
2021–2030.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att införliva
miljöprogrammet i sina verksamheter.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt (S) yrkar ett reviderat förslag till beslut med följande ändringar
i förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030:
På sidan 7 efter meningen: "Varje år fastställer kommunfullmäktige sin budget..." lägga till
följande mening: "Styrdokument listas i bilaga till Miljöprogrammet och uppdateras i samband med
miljöredovisning."
På sidan 10 under stycket Genomförande stryka ordet kan och lägga till ordet ska i meningen:
"Detta betyder att varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att identifiera vilka mål
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verksamheten kan ska bidra till och besluta om de åtgärder som leder till störst miljöeffekt
och samhällsnytta."
På sidan 11 under stycket Uppföljning lägga till texten i kursiv stil i följande mening:
"Miljönämnden rapporterar i sin tur miljöläget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
På sidan 11 efter meningen: "För att miljönämnden ska kunna göra en samlad analys..." lägga
till följande stycke: "En koldioxidbudget är ett av verktygen för att ta fram de mest effektiva insatserna för
utsläppsminskning för Malmö stads organisation och Malmö som geografiskt område."
På sidan 15 under rubriken 2 Malmö stads organisation har nettonollutsläpp lägga till ordet i
kursiv stil i den andra meningen enligt följande: "För att uppnå minst nettonollutsläpp av
växthusgaser ska Malmö stads organisation så långt som möjligt minimera utsläppen från
direkta och indirekta utsläppskällor."
På sidan 16 ändra rubriken 3 enligt följande: "2030 är Malmös konsumtionsbaserade utsläpp
av växthusgaser är på god väg till hållbar nivå**"
På sidan 20 i rubriken 5 lägga till fotnoten "Nivån för hälsofarlig exponering definieras av de svenska
miljömålen."
På sidan 22 under rubriken Indikatorer lägga till följande mening sist i stycket: "Utsläpp från
vägtrafik".
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på ordförandes reviderade förslag till förmån för
Moderaternas reservation i miljönämnden den 15 december 2020 § 208.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes
reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 20212030
Förslag till miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Miljönämnden beslut 201215 § 208 med Reservation (V), (M), (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från Burlövs kommun
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från Göteborgs stad
Remissvar från hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden
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Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från Lunds kommun
Remissvar från Länsstyrelsen Skåne
Remissvar från Malmö kommunala fastighetsbolag AB
Remissvar från Malmö Kommuns Parkering AB
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsrevisionen
Remissvar från Stockholm stad
Remissvar från Svedala kommun
Remissvar från Sydskånes avfallsaktiebolag
Remissvar från Sydvatten AB
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från VA Syd
Remissvar från Vellinge kommun
Sammanställning av remissyttranden

