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Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-10 kl. 09:00-12:00

Plats

Kulturförvaltnignen, Baltzarsgatan 31

Ej tjänstgörande ersättare

Christina Melin Dahlvid (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Cornelia Björklund Röjner (M)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Mohammed Hechme (Planeringsekreterare)
Anne Mattsson (Ekonomidirektör)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen
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Protokollet omfattar

§106

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna Gawrys
Ordförande

...........................................

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

...........................................

Nicola Rabi (M)

…………………………………

2

§

106

Remiss - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Svar senast 2020-10-01

KN-2020-2816
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till ett nytt miljöprogram för Malmö stad 2021 –
2030.
Inriktningen för Malmö stad består av tre målbildsområden: ett Malmö med minsta möjliga
klimatpåverkan, ett Malmö med god livsmiljö, ett Malmö med rik och frisk natur. Dessa
målbildsområden konkretiseras vidare genom indikatorer med tillhörande basår och
mätvärde. Kulturförvaltningens enhet för lokal och säkerhet har granskat förslaget till nytt
miljöprogram och gjort ett förslag till yttrande för nämnden att ta ställning till.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Protokollsanteckning
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
Arbetet med Malmö Stads Miljöprogram ramar in målbilden för Malmös miljöarbete framåt.
Malmö behöver ta stora kliv framåt för att reducera Malmös miljöpåverkan och för detta
behövs tydliga målsättningar där ansvar kan utkrävas. För detta krävs mätbarhet. Miljöpartiet
anser att indikatorerna i Miljöprogrammet behöver specificeras och förtydligas.
Ökningar och minskningar innebär viktiga riktvärden, men etablerar inte en tillräcklig
ambitionsnivå för den omställning staden behöver göra. Vi vänder oss även specifikt emot
vissa av planens målvärden och vill exempelvis se att andelen grönyta per capita skall öka och
att resor med bil ska minska. Vidare anser vi att planen kompletteras av ett mål om
energieffektivisering, en pollineringsplan för pollineringsinfrastruktur och strategi för
länkande av stadens gröna stråk. Vill även se att planen har en målsättning för hur samverkan
ska ske med externa aktörer för att minska utsläpp från staden som geografi.
Risken med ett alltför ospecificerat Miljöprogram är att stadens ambitionsnivå faller till
minsta möjliga insats i rätt riktning. Miljöpartiet vill se en tydligare målbild med mer specifik
mätbarhet för att ge staden bättre underlag för att kunna prioritera sitt miljöarbete och
hållbara omställningar .
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag
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