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Sammanfattning

Lunds kommun har översänt LundaEko på remiss till Malmö stad. Det är ett
kommunövergripande program med syfte att skapa ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen
och dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte överskrids. LundaEko har
sex prioriterade områden: Konsumtion och produktion, Miljö- och hälsofarliga ämnen, Klimat
och energi, Boende och närmiljö, Biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt Yt- och
grundvatten. Miljönämnden anser att LundaEko bidrar till en tydlig struktur i arbetet för
ekologisk hållbarhet och har potential att vara en stark drivkraft i Lunds kommuns arbete för en
hållbar utveckling. En samverkan mellan Malmö stad och Lunds kommun under
genomförandetiden är önskvärd.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-10-21
Bilaga 1 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2020-09-08 § 39
Bilaga 2 Remissversion LundaEko
Bilaga 3 Bilaga 1 Indikatorer till Remissversion LundaEko

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-11-17
Beslutet skickas till

Kommunkontoret, Lunds kommun
Ärendet

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott vid Lunds kommun har översänt förslag till
LundaEko, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2021-2030, på remiss till
bland annat Malmö stad. Remissen vidarebefordrades från stadskontoret till miljöförvaltningen,
att svara på remissen direkt till Lunds kommun. Svar önskas senast 2020-11-30.
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Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter.
Övergripande
Miljönämnden anser att det är mycket givande att programmet är kommunövergripande, tydligt
beskriver syftet, att det lägger fast riktningen, vad som ska uppnås samt de långsiktiga
prioriteringarna inom den ekologiska hållbarheten.
Vidare ser miljönämnden gärna att ett förtydligande görs kring hur Lunds kommun tänkt beakta
barnperspektivet i genomförandet av programmet.
Lunds policy för hållbar utveckling
Miljönämnden anser att det är positivt att Lunds kommun har en policy för hållbar utveckling.
Policyn, tillsammans med LundaEko och Lunds program för social hållbarhet, tar ett
helhetsgrepp om hållbar utveckling och skapar en hierarkisk tydlighet kring organisationens
styrdokument.
Miljönämnden anser dock att det behöver förtydligas att den aktuella remissen endast avser
programmet för ekologisk hållbar utveckling. Med nuvarande skrivningar i inledningsavsnittet
kan det missförstås att förslaget rör hela policyn för hållbar utveckling.
Prioriterade områden
LundaEko har sex prioriterade områden:
1. Konsumtion och produktion
2. Miljö och hälsofarliga ämnen
3. Klimat och energi
4. Boende och närmiljö
5. Biologisk mångfald och ekosystemstjänster
6. Yt- och grundvatten
Miljönämnden finner dessa prioriterade områden relevanta, men anser att en kort förklaring till
varför dessa blivit utvalda skulle göra dokumentet tydligare.
Miljönämnden anser att den tydliga dispositionen inom de prioriterade områdena, med
introduktionstext, mål, delmål samt ansvarig nämnd/styrelse ökar läsbarheten. Miljönämnden
finner det även positivt att Lunds kommun har reflekterat över kommunens rådighet över
delmålen, och visar det med hjälp av två symboler.
Miljönämnden anser att det är positivt att Agenda 2030-mål och de nationella
miljökvalitetsmålen är kopplade till de prioriterade områdena.
Indikatorerna är tydliga och omfattande men i vissa delar saknas målvärden, varför en kvalitativ
bedömning av måluppfyllelse är viktig.
2 Miljö- och hälsofarliga ämnen
Delmål 2.2. Här framgår att utsläpp (emission och urlakning) av miljö- och hälsofarliga ämnen
ska minimeras från byggnader, vägar och anläggningar inom kommunen. En justering till
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”utsläpp och användning” skulle förtydliga att intentionen är att undvika att använda dessa
ämnen.
3 Klimat och energi
I övriga prioriterade områden adresserar inledningstexten Lunds kommuns största utmaningar.
Det saknas i det prioriterade området Klimat och energi och en komplettering skulle göra det
lättare att koppla delmålen till utmaningarna.
Delmål 3.7 adresserar kommunkoncernens förmåga till klimatanpassning (3.7). Det saknas
däremot ett liknande delmål för kommunkoncernens egna utsläpp, vilket hade tydliggjort vad
organisationen själv har rådighet över. Alternativt kompletteras indikatorerna med
kommunkoncernspecifika indikatorer.
4 Boende och närmiljö
Nybyggnation adresseras väl inom området och även bevarande av kultur- och naturmiljöer,
men i en stad finns även behov av renovering och upprustning av befintliga miljöer – både
byggnader och utomhusmiljöer. Miljönämnden ställer sig frågande till om det senare inkluderas i
delmål 4.1. Om så inte är fallet ser nämnden gärna att det kompletteras med ett delmål angående
renovering och upprustning av befintliga miljöer.
Uppföljning, utvärdering och aktualisering
LundaEko tydliggör att dess uppföljning, tillsammans med uppföljningen av Lunds program för
social hållbarhet, ska följas upp i en gemensam hållbarhetsredovisning. Miljönämnden finner att
ett samlat grepp om uppföljning av de två hållbarhetsdimensionerna är bra. Malmö stad har
istället valt att ha en separat miljöredovisning som fokuserar på uppföljningen av den ekologiska
dimensionen för att få en mer omfattande uppföljning. Ett urval av dessa resultat tas i sin tur
vidare och inkluderas i en hållbarhetsrapport.
Vidare tydliggör LundaEko när en fördjupad utvärdering av mål och delmål ska ske, vilket
miljönämnden finner positivt.
Kommunövergripande samverkan

Malmö stad har liksom Lunds kommun höga ambitioner inom ekologisk hållbar utveckling och
arbetet pågår med ett nytt miljöprogram som sträcker sig fram till 2030. Miljönämnden ser gärna
en ökad samverkan mellan Malmö stad och Lunds kommun under programmets
genomförandetid, för att dra nytta av varandras erfarenheter och underlätta att uppnå var och
ens miljömål.
Barnkonventionen

Varje barn har rätt till liv och utveckling, något som påverkas av hur vi utformar våra
framtidastäder och livsmiljöer. I staden påverkas barn i högre grad än vuxna av till exempel
luftföroreningar och brist på grönområden.
Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende genom att lyfta frågan om en
komplettering i genomförandedelen kring hur Lunds kommun tänkt beakta barnperspektivet i
genomförandet av programmet.
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Förslaget har utarbetats av Lena Eriksson, projektledare, miljstrategiska avdelningen. Samråd har
skett med Sofie Hansen, utredare, miljöstrategiska avdelningen.
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