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Fritidsnämnden
Datum

2020-09-24

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2020-1857

Miljönämnden

Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030,
Miljöförvaltningen
MN-2018-964

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Yttrande

Fritidsnämnden anser huvudsakligen att förslaget på miljöprogram är kortfattat,
lättöverskådligt och bra men har några generella och specifika synpunkter på innehållet.
Indikatorerna ska mäta allt från högt till lågt en bredd som naturligtvis kan vara svår att
undvika då ”miljö” som vetenskap kan inbegripa väldigt mycket. Indikatorerna talar i och
med det i vissa fall väldigt specifikt om Hur exempelvis inköp av engångsprodukter och
nyproducerade varor ska minska. En annan indikator är Ekologiskt fotavtryck en mer svårmätt
och omfattande indikator. Det är svårt att se ambitionsnivån på indikatorerna då det i de
flesta fall bara står öka eller minska. Det betyder att en indikator kan visa på framgång även
om ökningen eller minskningen bara har varit marginell.
Indikatorerna är inte helt lätta att sätta sig in i och förstå. Även om ambitionen är att det ska
vara kortfattat så blir det ibland för kortfattat och därmed svårt att förstå vad det är som ska
mätas och varför. Även om det är miljönämndens uppdrag att följa indikatorernas utveckling
och rapportera om dessa kan det tyckas viktigt att de är tydliga för att nämnden ska kunna
bidra till att uppfylla målen. Många indikatorer kan även upplevas svåra att mäta som till
exempel Kvalitet på parker, rekreativa platser och badvatten då kvalitet kan innebära en subjektiv
bedömning.
Det är bra att det finns med en ordförklaring men i den finns förklaring av ordet
krontäckning som inte finns med i själva texten. Ett ord som finns med i texten men inte i
ordförklaring är testbäddar.
Det är ett steg i rätt riktning att miljöprogrammet ska beslutas i kommunfullmäktige.
Hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt är och kommer att vara ett av våra viktigaste
arbetsområden under en oöverskådlig framtid.
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En farhåga är att intressekonflikten som kan uppstå när staden förtätas för att kunna erbjuda
bostäder, kommunal service, samhällsservice och vara attraktiv för näringslivet och att
samtidigt uppnå den övergripande målbilden kommer att bli en mycket stor utmaning. I
inledningen skriver man att det krävs nya innovationer när staden växer. Mod och
innovationer anser fritidsnämnden vara en förutsättning för utvecklingen mot en hållbar
stad. I den täta staden som samtidigt ska erbjuda bland annat frisk natur, rekreation och
biologisk mångfald för alla måste det finnas en beredskap för omställning. Ur ett
folkhälsoperspektiv och inom ramen för fritidsnämndens uppdrag är det viktigt att ytor för
organiserad och spontan idrott, lek och motion bevaras men också utvecklas och hittar nya
vägar i den täta staden.

Ordförande

Eva Bertz (L)
Sekreterare

Dzemal Imsirovic
Anders Törnblad (MP) anmälde ett särskilt yttrande men lämnade inte in ett vid justeringen
av protokollet.
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Carlos Gonzalez Ramos inkommer med ett särskilt yttrande.
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