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Grundskolenämnden
Datum

2020-10-01

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2020-21796

Miljönämnden

Remiss om förslag till miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
MN-2018-964

Sammanfattning

Miljöprogram 2021-2030 är ett förslag till strategiskt dokument för Malmö stads långsiktiga
arbete med miljöfrågor. Miljöprogrammet kommer att vara styrande för stadens nämnder
och kommunala bolag och ska även fungera motiverande och vägledande för Malmöbor och
andra aktörer inom såväl privat- som offentlig sektor i arbetet för en mer hållbar framtida
miljö. Miljönämnden har sänt förslaget om miljöprogram på remiss till grundskolenämnden
för yttrande.
Grundskolenämnden är positiv till förslaget om miljöprogram 2021-2030.
Grundskolenämnden önskar en tydligare koppling mellan bevarande och utveckling av grönoch blå infrastruktur och barns lärande- och hälsa. Grundskolenämnden önskar ett förtydligande gällande hur hållbara resor ska gynnas givet de positiva effekter detta kan ge för barn i
staden.
Programmet är, i nuvarande förslag, utformat med stadens nämnder och bolag i åtanke snarare än för andra aktörer. Om ambitionen är att miljöprogrammet ska påverka aktörer även
utanför stadens verksamheter behöver programmet revideras i detta avseende.
Grundskolenämnden saknar en redogörelse för miljöprogrammets kopplingar till andra styrdokument som reglerar nämndernas och bolagens respektive verksamheter. Miljöprogrammet är också otydligt gällande tillämpning och ansvarsfördelning under programmets genomförandetid.
Yttrande

Miljöprogram 2021-2030 är uppdelat i tre övergripande mål med tillhörande delmål och indikatorer. Grundskolenämnden tar här ställning till varje enskilt mål.
Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan
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Grundskolenämnden är generellt positiv till målet om minsta möjliga klimatpåverkan för staden som helhet. Här instämmer grundskolenämnden i att Malmö stad bör agera som föregångare i klimatarbetet genom att föregå med gott exempel och inspirera andra aktörer såväl
i Malmö som i omvärlden. Grundskolenämnden välkomnar ambitionen om att involvera stadens barn och unga i miljöarbetet. Men i och med att miljöprogrammet ska ”stödja och inspirera” Malmöbor och andra aktörer önskar grundskolenämnden förtydliganden om hur
dessa aktörer kan använda dokumentet i arbetet för ett mer hållbart klimat i framtiden. Medan kopplingen till stadens nämnder och bolag är tydlig, är det oklart hur programmet med
nuvarande utformning ska nå bortom Malmö stads egna verksamheter.
Ett Malmö med god livsmiljö
Grundskolenämnden är generellt positiv till målet om en god livsmiljö för alla Malmöbor. Ur
ett barnperspektiv är arbetet för att minska hälsofarlig exponering för luftföroreningar, buller
och kemikalier av högsta vikt. Exempelvis har höga bullernivåer visat påverka barns studieresultat negativt.
Tillgången till högkvalitativa grönområden är väsentlig för barns hälsa och lärande. Även
Malmös vattennära läge är en viktig resurs för stadens barn. En växande och samtidigt tätare
stad innebär stora utmaningar för ambitionen om att säkerställa barnens tillgång till högkvalitativa miljöer. Här önskar grundskolenämnden en tydligare koppling i programmet mellan
bevarande och utveckling av grön- och blå infrastruktur och barns hälsa och lärande. Särskild
vikt bör läggas på att säkerställa alla barns tillgänglighet till stadens grönområden.
Ur ett barnperspektiv är även hållbara persontransporter av stor vikt. Tåg, buss och cykel innebär en möjlighet för barn i staden att röra sig lite längre sträckor på egen hand, exempelvis
från hemmet till skolan. Här önskar grundskolenämnden ett förtydligande gällande hur hållbara resor ska gynnas under genomförandetiden.
Ett Malmö med rik och frisk natur
Grundskolenämnden är positiv till målet om en rik och frisk natur.
Övriga synpunkter
I sin nuvarande utformning saknar grundskolenämnden en redogörelse för miljöprogrammets kopplingar till andra styrdokument, såväl till sådana inom staden som till eventuella externa lagar och förordningar. Utan förtydligande på denna punkt riskerar miljöprogrammet
leda till olika typer målkonflikter. Grundskolenämnden menar vidare att det nuvarande förslaget är otillräckligt gällande framtida implementering och ansvarsfördelning för miljöprogrammet. Miljöprogrammet kommer att vara styrande för stadens nämnder och bolag, men
det framgår inte hur nämnderna och bolagen förväntas arbeta med programmet, ej heller
vilka mål respektive nämnd och bolag förväntas bidra till. Detta innebär att det är svårt att
förutsäga vad miljöprogrammet kommer innebära för grundskolenämndens och andra
nämnders och bolags verksamheter under programmets genomförandetid.
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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 nödvändiga miljöarbeten skjuts på framtiden.

Ordförande

Sara Wettergren (L)
Grundskoledirektör

Anders Malmquist
L och S anmäler muntlig reservation avseende att inte bara vikten av barns tillgång till grönaoch blå miljöer, utan även tillgången till grönområden tillförs förvaltningens förslag till yttrande.
M avser inkomma med särskilt yttrande.
C avser inkomma med ett särskilt yttrande.
SD anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
MP avser inkomma med ett särskilt yttrande
V avser inkomma med ett särskilt yttrande.

