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Yttrande över Miljöprogram 2021–2030, Malmö stad
Ert dnr: MN-2018-964
Burlövs kommun har tagit del av Malmö stads förslag till miljöprogram 2021–2030.

Övergripande om det strategiska miljöarbetet
Malmö stads miljöprogram har många beröringspunkter med Burlövs kommuns miljöarbete.
Det finns många öppningar för vidare samverkan kring arbetet med att nå kommunernas respektive miljömål såväl som de nationella målen. Malmö har ett historiskt bra arbete med miljöprogram där Burlövs kommun i närtid har varit en del av frågor som exempelvis klimatanpassning, VA och avfall.
Burlövs kommun ser fram emot att följa Malmö stads framtida arbete med miljöprogrammet
och dra nytta av de framsteg som Malmö gör.

Synpunkter på Miljöprogram 2021–2030
Burlövs kommun saknar referenser till de nationella miljömålen. En koppling till de nationella
miljömålen skulle underlätta bedömningen om vad som faktiskt är hållbart. För exempelvis Frisk
luft, Begränsad klimatpåverkan, levande vattendrag, hav i balans m.fl. finns gränser (nationella
preciseringar), vilket enkelt skulle kunna arbetas in i strukturen genom att Malmö stad anger att
de nationella målen gäller som bedömning även i Malmö stad. Detta skulle bidra till en mer
transparent bedömning utan att förstöra den annars välgjorda strukturen.
I ett fåtal av delmål är det något oklart om det är det geografiska området som avses eller
Malmö stad som organisation. Ett exempel är delmålet ”Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi”. Detta kan vara ett problem – för skarpa mål där rådighet i princip
saknas.
Burlövs kommun anser att målen i dokumenten är relevanta och av erfarenhet från tidigare
Miljöprogram bedriver Malmö stad ett aktivt arbete inom ramen för sin verksamhet, vilket innebär att indikatorerna/delmålen har förutsättningar att nås i relativt hög omfattning. Burlövs
kommun hade dock gärna sett någon form av åtgärdsidéer inför genomförandet. Antalet indikatorer, preciseringar av delmålen och goda historiska resultat från Malmös tidigare miljöprogram
uppväger dock i mångt och mycket avsaknaden av presentationer av idéer. Delmålens preciseringar varier dock i ganska hög omfattning avseende vad som behöver göras i praktiken vilket
skulle förtydligas genom åtgärdsexempel. Åtgärder förenklar också för läsare att förstå konsekvenserna av strategierna och målen.
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Miljöprogram 2021–2030 hade vunnit på att ha en nulägesbeskrivning/kunskapsunderlag som
bilaga till programmet. I dagsläget har läsaren svårt att på ett enkelt sätt finna hur miljötillståndet i kommunen är och varför strategierna behövs. Malmö stad har en mycket ambitiös uppföljning av en stor mängd indikatorer genom miljöbarometern och sin hållbarhetsredovisning.
Tyvärr saknas detta som bilaga till dokumentet. Att bifoga utdrag ur dessa hade gett läsaren en
relevant bakgrund till vikten av Malmös stads nya miljöprogram.
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