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Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt
miljöprogram för 2021–2030. Det förslag till miljöprogram som nu skickas ut på remiss har en
övergripande målbild samt tre målområden som vardera har en målbild och fyra mål. Miljöprogram 2021–2030 är Malmös lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av
Agenda 2030. Vid framtagandet har såväl tjänstepersoner i Malmö stad, barn och unga samt
näringsliv, akademi och civilsamhälle fått komma till tals om vad de anser behöver hända i
Malmö till 2030.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att, utan eget ställningstagande, skicka förslag till Miljöprogram för
Malmö stad 2021–2030 på remiss till samtidiga nämnder, kommunala bolag samt ett antal övriga
intressenter enligt sändlista.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-06-08
Bilaga 1: Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
Bilaga 2: Sändlista

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-06-17
Beslutet skickas till

Enligt sändlista
Ärendet

I Malmö stads budget 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt
miljöprogram för 2021–2030. Miljöprogrammet ska ta avstamp i Agenda 2030 och dra lärdom
av
erfarenheterna från det nuvarande miljöprogrammet 2009–2020.
Det nuvarande miljöprogrammet är av övergripande karaktär, med fyra övergripande mål och 19
delmål, samt en tillhörande handlingsplan för varje mandatperiod. Det förslag till miljöprogram
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för 2021–2030 som nu skickas ut på remiss är av liknande karaktär, med tre övergripande
målområden samt 12 mål. Programmet föreslås vara Malmös lokala agenda för arbetet med den
ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Programmets framtagande

Under början av 2020 tillsattes en styrgrupp där direktörer från ett flertal förvaltningar ingår
(stadskontoret, fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt serviceförvaltningen),
med miljöförvaltningens direktör som ordförande.
Under januari genomfördes workshoppar där representanter från miljöförvaltningen deltog samt
i mars genomfördes två dialogmöten med representanter från stadens förvaltningar. En
tjänstepersonsremiss skickades ut i slutet av april och i maj hölls två hearings, en tillsammans
med barn och unga och en med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Bland annat utifrån
inkomna synpunkter från workshoppar, dialogmöten, hearings och tjänstepersonsremiss har
nuvarande material arbetats fram.
Tjänstepersonsremiss

De synpunkter som inkom handlade till stor del om att förvaltningarna önskade att de
beskrivande texterna borde förtydligas, att en del begrepp skulle ändras, samt att de mjuka
frågorna borde lyftas fram. Många ansåg även att miljöprogrammets ställning i stadens styrsystem behövde förtydligas. En stor del av de inkomna synpunkterna har arbetats in i förslaget
till miljöprogram.
Hearings

I hearingen med barn och unga framkom bland annat önskemål om ett Malmö som är grönt,
utan skräp och föroreningar, som använder förnybar energi och där ungas röst har större
betydelse.
I hearingen med akademi, näringsliv och civilsamhälle lyftes bland annat vikten av samarbete
och samverkan i hela staden. Ett hållbart transportsystem, minskade utsläpp, ökade grönytor och
klimatneutralt byggande var andra områden som lyftes. Aktörerna tryckte på vikten av att Malmö
stad ska vara en föregångare i miljöarbetet.
En stor del av inkomna synpunkter från båda hearings har arbetats in i förslaget till miljöprogram.
Tidplan

Miljöprogrammet är planerat att beslutas i miljönämnden i december för att sedan beslutas i
kommunfullmäktige under våren 2021.
Miljöprogrammets utformning

Miljöprogrammet inleds med en bakgrundstext som sätter miljöprogrammet i en kontext.
Programmet föreslås ha en övergripande målbild och tre målområden: Ett Malmö med minsta
möjliga klimatpåverkan, Ett Malmö med god livsmiljö och Ett Malmö med rik och frisk natur. Under varje
målområde finns det en målbild samt fyra mål och tillhörande indikatorer. Varje målområde har
kopplats till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
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Genomförande och uppföljning

Tvärsektoriell samverkan kommer att vara en förutsättning för att nå målen i miljöprogrammet.
Erfarenheter från tidigare miljöprogram visar att en överensstämmelse med stadens styrmodell
är avgörande för att nå resultat. Miljöprogrammet föreslås därför vara Malmös lokala agenda för
arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Miljöprogrammet konkretiseras till
stor del av andra styrdokument och handlingsplaner och varje nämnd och bolagsstyrelse, utifrån
sitt respektive grunduppdrag och sina förutsättningar, föreslås integrera miljöprogrammets
innehåll i sin verksamhetsplanering.
Resultatet av miljömålsarbetet följs upp i en årlig miljöredovisning för att se till att utvecklingen
går åt rätt håll. Miljönämnden ansvarar för denna sammanställning, som också ligger till grund
för den ekologiska dimensionen av Malmö stads hållbarhetsrapport.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende genom att barn och unga har
varit delaktiga genom den hearing som anordnats. Huvudsyftet med miljöprogrammet är också
att bidra till en hållbar framtid, vilken barnen är en del av.
Förslaget har utarbetats av Sofie Hansen, projektledare tillsammans med en arbetsgrupp
bestående av Malin Norling, Anna Lindblad, Izabella Arwidson, Ann Häger samt Sara
Marklund, samtliga på miljöstrategiska avdelningen.
Samråd har skett med styrgruppen för miljöprogrammet.
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