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Miljönämnden

Remiss angående Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-20302021–
2030
MN-2018-964

Förskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden är positiv till det stora ansvar Malmö stad tar för den hållbara
utvecklingen och vill framhålla att mycket arbete redan sker i förskoleverksamheterna inom
ramen för det obligatoriska uppdraget, reglerat av läroplanen. Förskolenämnden hade gärna
sett en tydligare plan för implementeringen av programmet, en riktlinje för vem som ska
initiera följduppdragen och ansvara för konsekvensanalyser och målformuleringar.
Förskolenämnden ser också en viss problematik i att skapa ett parallellt uppföljningssystem
kopplat till Miljöprogrammet. En tydligare integrering i kommunfullmäktiges målstruktur
och rådande styrdokument hade varit önskvärd.
Yttrande

I Malmö stads budget för 2020 fick miljönämnden i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för
2021–2030. Miljöprogrammet är Malmös lokala agenda för arbetet med den ekologiska
dimensionen av Agenda 2030.
Miljöprogrammet definieras som ett strategiskt dokument som inte ska närma sig frågan hur
implementeringen ska ske. Programmet ska konkretiseras av kommande policys och
handlingsplaner men det presenteras inte vilken relation miljöprogrammet har till andra, nu
gällande styrdokument.
För förskolenämnden är det mycket viktigt att i det fortsatta arbetet få vara en aktiv part i
utformandet av målformuleringar och implementeringen. Då förskoleverksamheten är styrd
av skollag och läroplan är det viktigt att det inte blir målkonflikter eller att handlingsplaner
förbiser det stora arbete som redan pågår inom ramen för förskolans lagstadgade uppdrag
eller dess faktiska ansvarsförhållande över förskoleverksamheten.
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Miljöprogrammet skulle kunna vara ett viktigt verktyg i det pedagogiska arbetet men i dess
nuvarande struktur är det svårt att ta till sig. Det finns ingen förklarande text om hur
målbilderna är nedbrutna, hur delmålen har identifierats eller vilken konkretiseringsgrad de
olika målnivåerna ska ha. För att miljöprogrammet ska fungera som stöd och inspiration för
Malmöbor behöver det bli mer pedagogiskt.
Miljöprogrammet är uppbyggt kring tre målbilder; Ett Malmö med minsta möjliga
klimatpåverkan, Ett Malmö med god livsmiljö och Ett Malmö med rik och frisk natur.
Målbilderna har sedan brutits ned i delmål med indikatorer ska kunna mätas och följas upp
för att se om utvecklingen går mot att uppfylla målbilderna. Resultatet av miljömålsarbetet
följs sedan upp i en årlig miljöredovisning som miljönämnden ansvarar för.
För att säkerställa att arbetet med att uppnå målen sker kontinuerligt och ger resultat anser
nämnden att miljöprogrammet behöver förtydligas beträffande mätbarhet, tydlighet och krav
på resultatframdrift. Därför bör fler miljöindikatorer göras mätbara och baseras på samma
basår. Samtliga målsättningar bör också, där det är möjligt, omformuleras från målvärden ett
givet år till att mätas i minsta årliga förändringstakt för att undvika att nödvändigt miljöarbete
skjuts på framtiden.
Förskolenämnden ser att det hade varit enklare att integrera miljömålen i
kommunfullmäktiges målstruktur än att skapa parallella uppföljningssystem.
Förskolenämnden ser risker med målkonflikter, oklara ansvarsförhållanden och avsaknad av
konsekvensanalyser; särskilt ekonomiska, om miljöprogrammet ska implementeras utan
relation till rådande styrdokument och utanför den målstruktur som staden arbetar med
tillsammans.
Generellt är förskolenämnden positiv till det stora ansvar Malmö tar och har tagit i
hållbarhetsarbetet och vill framhålla att viljan att bidra till ett ekologiskt hållbart Malmö är
stor. Förutsättningarna för att kunna bidra – och i vissa fall leda – utvecklingen är att
miljömålen tillåts anpassas utifrån kärnverksamhetens ramverk och redan påbörjade
arbetssätt.
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