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1. Inledning
Denna rapport sammanfattar inkomna synpunkter från remissinstanserna nedan samt
miljönämndens bemötande av dessa.
Inkomna remissyttranden

Ej inkommit med remissyttranden

Stadens nämnder

Lunds kommun

Handelskammaren

Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Malmö Kommuns
Parkering AB

Stockholms stad

Region Skåne

Copenhagen – Malmö
Port AB

MKB Fastighets AB

Göteborgs stad

Staffanstorps kommun Vagnparken i Skåne AB

Parkeringsövervakning i
Malmö AB

Burlövs kommun

Räddningstjänsten Syd Minc i Sverige AB

Sydvatten AB

Svedala kommun

Skånes dansteater AB

Malmö Stadsteater AB

Sysav AB

Länsstyrelsen Skåne

Medeon AB

Malmö Live
Konserthus AB

VA Syd

Vellinge kommun

Malmö opera och
Musikteater AB

Boplats syd AB

Alla remissinstansers synpunkter har gått genom nämnder och styrelser, med undantag för
Stockholms stad. Ärendet har där remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus
AB har i sin tur vidareremitterat ärendet till dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB.
På grund av den korta remisstiden har miljöförvaltningen och trafikkontoret inkommit med
förvaltnings-yttranden. Trots detta presenteras synpunkterna i denna rapport sammanslagna
under namnet Stockholms stad.
Vid liknande inkomna synpunkter från olika remissinstanser presenteras dessa tillsammans.
Under synpunkterna redovisas miljönämndens bemötande i kursivt. Dock saknas bemötande
för vissa då dessa anses vara kommentarer som inte behöver bemötas.

2. Övergripande kommentarer
Stadsbyggnadsnämnden ser i huvudsak positivt på miljöprogrammets upplägg och
inriktning. Förslag till Miljöprogram 2021–2030 har ett tydligt och enkelt upplägg vilket är en
mycket bra ingång. Texter är föredömligt korta, hierarkin från vision till indikator är tydligt
och dokumentet upplevs ha en operativ ambition. Inledningen som anger varför
miljöprogrammet har en stor roll i att hantera Malmös utmaningar och utveckling har ett bra
anslag och målområdet klimat får en bra motivering.
Svedala kommun skriver att de samlade koldioxidutsläppen (geografiska och
konsumtionsbaserade) härrör inom Svedala kommun främst från transporter. Därav är det
ur klimatsynpunkt av stor betydelse att Malmö Stad och Svedala kommun samverkar och
hjälper varandra att skapa bästa möjliga förutsättningar för fler hållbara resvanor mellan
Malmö och Svedala kommun.
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Vellinge kommun har inga synpunkter på förslaget.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att det hade varit givande om barnets
aspekter lyfts fram även i andra delar av programmet och i målformuleringarna, för att kunna
få mätbara indikatorer även på dessa områden. Servicenämnden anser att skrivningen om
barn och unga ska vara skarpare och föreslår därför: ”Ur ett större perspektiv är
klimatfrågans hantering en fråga om barn och ungas möjlighet att tillfredsställa sina behov
både lokalt och globalt. Att göra barn och unga delaktiga är avgörande för en långsiktig
hållbar utveckling”. VA Syd anser att det är positivt att barn och ungdomar omnämns i
miljöprogrammet, men hade gärna sett att en barnkonsekvensanalys genomfördes.
Barn och unga har varit delaktiga i framtagningsprocessen och deras aspekter lyfts fram i den inledande
texten. Ingen speciell grupp är utpekad för miljöprogrammet, vilket innebär att programmet heller inte
exkluderar någon grupp. Den föreslagna meningen från servicenämnden har inkluderats. En
barnkonsekvensanalys har inte genomförts i detta skede.
Arbetsmarknads- och socialnämnden hade med fördel sett ett förtydligande i
programmet kring att ojämlikheten i Malmö yttrar sig inte minst i människors utsatthet för
exempelvis buller, luftföroreningar och tillgång till gröna områden, något som ibland även
sammanfaller med trångboddhet. Det kan behövas kompensatoriska åtgärder i miljön i dessa
mer utsatta delar av staden för att hållbarhetsarbetet ska komma att omfatta hela Malmö.
Problematiken har lyfts i den inledande texten.
Funktionsstödsnämnden anser att målkedjan består av många komponenter och nivåer,
vilket riskerar att skapa en otydlighet och svårigheter vid uppföljning. Servicenämnden
samt Göteborgs stad anser att det i miljöprogrammet måste bli tydligt vad som är vad i
målkedjan. Arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, Göteborgs stad,
Stockholms stad samt Burlövs kommun använder begreppet “delmål” i deras
remissyttranden, vilket antyder att det finns en feltolkning av vad som är mål i
miljöprogrammet.
Målkedjan har förtydligats då den övergripande målbilden samt målbilderna till de tre målområdena tagits
bort. Vidare har även målen numrerats för att förtydliga ytterligare.
För förskolenämnden är det viktigt att i det fortsatta arbetet få vara en aktiv part i
utformandet av målformuleringar och implementeringen. Då förskoleverksamheten är styrd
av skollag och läroplan är det viktigt att det inte blir målkonflikter eller att handlingsplaner
förbiser det stora arbete som redan pågår inom ramen för förskolans lagstadgade uppdrag
eller dess faktiska ansvarsförhållande över förskoleverksamheten.
Miljönämnden ser positivt på att förskolenämnden vill vara en aktiv part i implementeringen av
miljöprogrammet.
Servicenämnden noterar att det är många olika basår som figurerar i texten och undrar om
det går att förenkla till ett gemensamt basår eller i alla fall färre.
Basår står inte längre angivet för varje indikator utan anges i texten till 2020 förutom för de territoriella
utsläppen där internationell standard är att utgå från basåret 1990.
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Förskolenämnden anser att miljöprogrammet skulle kunna vara ett viktigt verktyg i det
pedagogiska arbetet men i dess nuvarande struktur är det svårt att ta till sig. Det finns ingen
förklarande text om hur målbilderna är nedbrutna, hur delmålen har identifierats eller vilken
konkretiseringsgrad de olika målnivåerna ska ha. För att miljöprogrammet ska fungera som
stöd och inspiration för Malmöbor behöver det bli mer pedagogiskt.
Målkedjan har förtydligats då den övergripande målbilden samt målbilderna till de tre målområdena tagits
bort. Vidare har även målen numrerats för att förtydliga ytterligare. Målgruppen för miljöprogrammet är i
första hand tjänstepersoner och politiker inom Malmö stads organisation.
Funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden saknar en koppling
till Malmö stads budget och bland annat det antagna kommunfullmäktigemålet ”Malmö ska
vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser”. Samtidigt ser
förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att det hade varit
enklare att integrera miljömålen i kommunfullmäktiges målstruktur än att skapa parallella
uppföljningssystem. Stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden håller med om
kopplingen till Malmö stads kommunfullmäktigemål och budgetuppdrag, men vill tillägga att
det skulle vara ytterligare en styrka om miljöprogrammet tydligare visar hur det kopplar an
till FN:s Agenda 2030-mål och nationella miljö- och klimatmål. Tekniska nämnden,
Stockholms stad, Burlövs kommun, Lunds kommun och Länsstyrelsen instämmer om
att miljöprogrammet bör beskriva kopplingen till de nationella miljökvalitetsmålen.
Miljönämnden anser att det finns en koppling till kommunfullmäktigemålet "Malmö ska vara en
föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser" eftersom första målområdet i miljöprogrammet
berör minskade växthusgasutsläpp. Miljöprogrammet kommer inte att skriva ut kopplingar till
kommunfullmäktigemålen, eftersom de kan komma att ändras under miljöprogrammets programperiod
2021–2030. Kopplingen till de nationella miljökvalitetsmålen har inkluderats.
Grundskolenämnden, förskolenämnden, servicenämnden, Malmö Kommuns
Parkering AB samt Stockholms stad saknar en redogörelse för miljöprogrammets
kopplingar till andra befintliga eller planerade styrdokument som reglerar nämndernas och
bolagens respektive verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden påpekar att översiktsplanen tar
ett helhetsgrepp över stadsplaneringen och visar tydligt att andra styrdokument är en
operationalisering av olika teman utifrån översiktsplanens ambitioner. Nämnden anser att det
vore välgörande om en liknande struktur kunde användas för stadens klimat- och miljöarbete
som då ska utgå från miljöprogrammet. Detta grepp anses saknas i miljöprogrammet där de
operationaliserande styrdokument som respektive målområde berör behöver inventeras,
sorteras och samtidigt ange om deras ambitionsnivå är tillräcklig eller behöver uppdateras.
Göteborgs stad anser att det skulle kunna övervägas att konsekvent för alla
mål/delmål/indikatorer hänvisa till vilka andra styrande dokument som konkretiserar vad
som behöver göras. Det skulle sannolikt stärka programmet ytterligare om det tydligare
kunde beskrivas hur stadens organisationer ska arbeta för att nå målen.
Miljöprogrammet konkretiseras till stor del av andra styrdokument, till exempel Trafik- och mobilitetsplan,
Naturvårdsplan och Energistrategi. Utskrivna kopplingar till styrdokument riskerar att bli inaktuella då
styrdokument kommer att tillkomma och falla bort under programmets period. Miljönämnden instämmer
med att en inventering av styrdokument som berör respektive målområde behöver utföras, men detta kommer
inte inkluderas i programmet. Miljöprogrammets syfte är inte att gå in på hur målen ska uppnås.
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Servicenämnden anser att ett miljöprogram inte är fullständigt utan definitionen av hållbar
utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Definitionen har inkluderats under “Ordförklaringar” i miljöprogrammet.
Grundskolenämnden anser att nuvarande förslag är otillräckligt gällande framtida
implementering och ansvarsfördelning. 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.
Stadsbyggnadsnämnden anser att det vore önskvärt om primärt berörda parter inom
Malmö stad synliggjordes så att eventuella osäkerheter kring ansvarsområden minskar.
Respektive mål och/eller indikatorer behöver adresseras inom Malmö stad så att insatsbehov
från stadens förvaltningar tydliggörs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att
det bör förtydligas hur varje nämnd förväntas integrera miljöprogrammets innehåll i sin
verksamhetsplanering. Däremot anser hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden att det är bra
och tydligt att det är upp till nämnderna att integrera programmets innehåll i
verksamhetsplaneringen på ett sätt nämnden själv anser bäst. Stockholms stad och
Göteborgs stad anser att det är bra att varje nämnd och bolagsstyrelse ska integrera
miljöprogrammets innehåll i den ordinarie verksamhetsplaneringen, men att det dock vore
önskvärt med en större tydlighet avseende vilka nämnder eller bolag som förväntas
genomföra respektive delmål.
Miljöprogrammet har inte som syfte att gå in på hur målen ska uppnås, men beskriver att varje nämnd och
bolag ska integrera miljöprogrammets innehåll i verksamhetsplaneringen utifrån sitt respektive grunduppdrag
och sina förutsättningar i budgeten. Miljöprogrammet är ett övergripande styrdokument riktat till hela staden
och visar därför inte vilka nämnder och bolag som förväntas bidra till vilka mål eller indikatorer.
Hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden vill belysa att miljö- och klimatfrågor inte ingår i
nämndens grunduppdrag och expertis, och därmed att det finns önskemål om att
förvaltningen kommer att få stöd efter behov i de åtgärder som behövs för att uppnå målen.
Miljönämnden ser fram emot att stödja stadens förvaltningar i genomförandet av miljöprogrammet.
Servicenämnden saknar en redogörelse av de motiv och resonemang som ligger till grund
för valda mål/målområden i miljöprogrammet. Burlövs kommun instämmer och anser att
miljöprogrammet hade vunnit på att ha en nulägesbeskrivning/kunskapsunderlag som bilaga
till programmet.
Mer material kopplat till miljöprogrammet kommer att finnas tillgängligt digitalt efter antagande.
Parkeringsövervakning i Malmö AB anser att förslaget till Miljöprogram för Malmö stad
2021–2030 är bra och vad de kan bedöma i linje med vad som krävs för att uppfylla de
strategiska målen. Bolaget påpekar dock att det kommer att behövas ett antal policyer, typ
mötes-och resepolicy, för att alla ska dra åt samma håll. Alla verksamheter arbetar inte med
alla styrdokument och handlingsplaner dagligdags utan vissa generella åtgärder bör styras
upp med policyer.
Miljönämnden instämmer i att det kan komma att krävas policyer för att uppnå de föreslagna målen, men
detta är en genomförandefråga som inte ingår i miljöprogrammet.
Stockholms stad anser att miljöprogrammet har en tydlig och lättbegriplig struktur. De
övergripande målformuleringarna samt tillhörande mål är tydliga och pedagogiskt
formulerade. Det är bra att miljöprogrammet är långsiktigt och sträcker sig över flera
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mandatperioder. Dock är det är en brist att programmet är så kortfattat. Målen är
långtgående och ambitiösa men är ofta allmänt formulerade utan att tydligt ange vad som ska
uppnås eller vad målen konkret innebär för Malmö stad. Med undantag av klimatmålen
saknas specifika målnivåer eller andra väldefinierade målbilder.
Miljöprogrammet syftar inte till att beskriva hur målen ska uppnås, utan beskriva vad som ska uppnås.
Klimatmålen har mer specifika målnivåer eftersom det inom det målområdet är möjligt. De andra två
målområdena är mer övergripande och har därmed mer kvalitativa målsättningar.
Stockholms stad saknar en koppling till miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna är en miniminivå, medan miljöprogrammet i stor utsträckning syftar till att ha högre
ambitioner.
Göteborgs stad anser att det vore bra om det anges i programmet om det planeras någon
revidering under programperioden.
Ingen revidering är planerad, men styrdokument i Malmö stad kan revideras vid behov.

3. Synpunkter på avsnittet “Inledning”
I det inledande avsnittet tydliggörs att miljöprogrammet är Malmös lokala agenda för arbetet
med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Funktionsstödsnämnden anser att det
är positivt att programmet har denna roll och anser att det skapar en tydlighet i stadens
arbete med att implementera agendan.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att inledningen har en bra balans mellan de
utmaningar som världen och Malmö står inför kopplat till miljö och klimat och de
möjligheter som finns i ett fortsatt innovativt och samarbetsinriktat arbete för att nå de
uppsatta miljömålen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden instämmer i att Malmö
stad kan vara en stark och innovativ motor i regionen för att påverka utvecklingen på
miljöområdet. Vidare instämmer nämnden i att barn och ungas delaktighet är avgörande för
en långsiktig och hållbar utveckling.
Länsstyrelsen ser positivt på Malmös stads ambitioner att, förutom att vara en attraktiv
samarbetspartner internationellt, också fungera som en stark och innovativ kommun i det
regionala miljö- och hållbarhetsarbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden vill understryka att de skillnader i förutsättningar
och resurser som råder i Malmös olika delar är en av de stora utmaningarna i det fortsatta
miljöarbetet, vilket inte tillräckligt lyfts i programmet.
Detta är inkluderat i avsnittet “Från ord till handling”.
Det fastslås i inledningen att Malmö ska fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner
internationellt, med ett utbyte med andra städer och länder. Det är givetvis av betydelse,
dock är detta ett exempel enligt arbetsmarknads- och socialnämnden på hur en
verksamhetsinriktning kan innebära en målkonflikt i förhållande till miljöprogrammets mål,
exempelvis Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan. För att lyckas minimera antalet
flygresor och samtidigt bibehålla ett bra utbyte med andra länder krävs innovativa lösningar.
Att vara en samarbetspartner internationellt behöver inte innebära att antal resor ökar. Idag finns det
många digitala verktyg som gör att man kan samverka utan att träffas fysiskt.
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Servicenämnden anser att det låter väldigt exakt för att vara en prognos att skriva att
”Malmö växer snabbt och beräknas ha cirka en halv miljon invånare år 2047”. Det är bättre
att skriva att ”Malmö växer snabbt och beräknas ha en halv miljon invånare omkring 2050”.
Meningen har ändrats enligt servicenämndens förslag.
Servicenämnden anser att miljöprogrammet bör presentera vilka förvaltningar som varit
delaktiga i framtagandet av programmet. Nämnden påpekar också att tidplanen för
framtagandet av programmet varit för forcerad och att den samverkan som skett med
servicenämnden har varit mycket knapphändig mot bakgrund av att det är ett dokument som
ska leva till 2030.
Tidplanen för programmets framtagande har varit snäv. Alla förvaltningar har blivit inbjudna till
dialogmöten, frågestund och indikatorsmöten. Vilka förvaltningar som deltagit kommer inte att presenteras i
programmet.
Stadsbyggnadsnämnden påpekar att det pågår en rad uppdrag och initiativ inom Malmö
stad kring klimat och miljö (ex. vis MeetMalmö, Green Deal, LFM30, Plusstad,
Klimatomställning Malmö samt Klimatneutrala staden 2030) med höga ambitioner. För att
synkronisera och rikta ambitioner och resurser behöver dessa uppdrag och initiativ beskrivas
och miljöprogrammet behöver tydligare ge stöd och ambitionsnivå.
Utskrivna kopplingar till uppdrag och initiativ riskerar att bli inaktuella då dessa kan komma att
tillkomma och falla bort under programmets period. Dessa har därför inte inkluderats i miljöprogrammet.

4. Synpunkter om målen
Kulturnämnden har inga synpunkter på miljöprogrammets tre övergripande målområden
och hur de är framställda.
När det gäller Miljöprogrammets övergripande målbild och hur denna bryts ner i olika
delmål uppfattar arbetsmarknads- och socialnämnden att ambitionen är högt ställd och
täcker in relevanta aspekter för en framtida, mer ekologiskt hållbar stad. Burlövs kommun
anser att målen i dokumenten är relevanta och av erfarenhet från tidigare Miljöprogram
bedriver Malmö stad ett aktivt arbete inom ramen för sin verksamhet, vilket innebär att
indikatorerna/delmålen har förutsättningar att nås i relativt hög omfattning.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att de beskrivande måltexterna är tekniska
med begrepp som är svårbegripliga för den som inte är specialist i frågan.
Funktionsstödsnämnden anser att målen och de beskrivande texterna i vissa fall hade
gynnats av att vara mer förklarande samt att förklarande formuleringar med fördel läggs i de
beskrivande texterna och inte endast i ordlistan.
Miljönämnden anser att vissa begrepp får ta plats i denna typ av program. Avsnittet med ordförklaringar
finns till för att förklara tekniska begrepp.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att arbetet med de olika målen behöver
processas och konkretiseras för att skapa en tydlighet i organisationen om vem som har
ansvar för vad, då målen inte uttryckligen är kopplade till olika nämnder. De flesta delmålen
kan beröra flera eller alla nämnder vilket innebär en risk att de blir allas och ingens ansvar,
eller att andra nämnder än den egna förutsätts ta ansvar. Här behövs kompetens- och
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processtöd för att öka kunskapen kring hur den egna verksamheten på olika sätt kan bidra till
delmålen. Burlövs kommun anser att delmålens preciseringar varierar i ganska hög
omfattning avseende vad som behöver göras i praktiken vilket skulle förtydligas genom
åtgärdsexempel. Åtgärder förenklar också för läsare att förstå konsekvenserna av strategierna
och målen.
Miljöprogrammet syftar inte till att beskriva hur målen ska uppnås, utan beskriva vad som ska uppnås.
Miljönämnden ser fram emot att stödja stadens förvaltningar i genomförandet av miljöprogrammet.
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.
Mer material kopplat till miljöprogrammet kommer att finnas tillgängligt digitalt efter antagande.
Servicenämnden skriver att målområdena kanske bör övervägas att formuleras enklare så
som Klimat, Livsmiljö och Natur. Det hade varit lättare att skaffa sig en överblick av
målområdena och utöka chanserna att memorera dem.
Målområdena behåller sin formulering men målkedjan har förtydligats då den övergripande målbilden samt
målbilderna till de tre målområdena tagits bort. Vidare har även målen numrerats för att förtydliga
ytterligare.
Servicenämnden anser att positivt formulerade mål/målområden alltid är att föredra och
föreslår därför följande formulering för det första målområdet/målbilden; ”Ett Malmö med
engagemang och respekt för klimatet.”
Den befintliga formuleringen kvarstår eftersom klimatfrågan kräver omedelbart agerande.
Servicenämnden önskar en tydligare markering vilka mål som gäller Malmö och vilka som
gäller Malmö stads organisation. Burlövs kommun skriver också att i ett fåtal av delmålen
är det något oklart om det är det geografiska området som avses eller Malmö stad som
organisation. Ett exempel är delmålet ”Malmö försörjs av 100 procent förnybar och
återvunnen energi”. Detta kan vara ett problem – för skarpa mål där rådighet i princip
saknas.
Det enda mål som endast berör Malmö stads organisation är mål 2. I miljöprogrammet skrivs alltid
“Malmö stad” då det gäller den egna organisationen och “Malmö” då det gäller det geografiska området.
Servicenämnden föreslår även att de gröna cirklarna med termometrar, person och blad
kan ersätts av orden Klimat, Livsmiljö och Natur.
Remissversionen av miljöprogrammet hade endast en preliminär layout som kommer att ändras.
En synpunkt från stadsbyggnadsnämnden är att de valda målen behöver få en fortsatt
bearbetning för att minimera överlappning samt att val av indikatorer genomförs
omsorgsfullt.
Mål 10 har nu fokus på odlingslandskapet för att minimera överlappningen till mål 6 och mål 9.
Indikatorerna har omformulerats till mer övergripande indikatorer där basår inte längre presenteras.
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden skriver att då Malmö nu ska ansluta sig till WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer, anser nämnden att miljöprogrammet borde beakta äldre
Malmöbors delaktighet och inkludering i staden. Det behöver hittas och stimuleras fler
alternativ för hållbara transporter för de medborgare som inte kan gå och cykla som
komplement till den traditionella kollektivtrafiken.
Ingen speciell grupp är utpekad för miljöprogrammet, vilket innebär att programmet heller inte exkluderar
någon grupp. Hållbara transporter även för medborgare som inte kan gå och cykla innefattas i mål 7.
Miljöprogrammet syftar till att vara ett övergripande styrdokument som presenterar vad som ska uppnås,
men inte hur.
Servicenämnden ställer sig tveksam till användandet av "resilient" och förordar ordet
"robust" eller "motståndskraftig". Nämnden ställer sig även tveksam till ordvalet "levande"
då motsatsen verkar underlig. "Grön stad" bör vidare ersättas med "grönskande stad" som är
tydligare.
Begreppet resiliens omfattar mer än robust och motståndskraftig och kvarstår därför. En “levande” och
“grön” stad är begrepp som ofta används inom stadsplanering och kommer att behållas i miljöprogrammet.
Sysav skriver att det finns mål/indikatorer som sträcker sig utanför den egna organisationen.
Av beskrivningen framgår att programmet ska stödja och inspirera Malmöbor och aktörer
inom privat och offentlig sektor. Det är viktigt hur staden väljer att samverka med olika
aktörer i de fall där staden själv inte kan styra kring åtgärder som bidrar till måluppfyllelse, så
att miljöprogrammet kan fungera som den inspiration som staden avser, och inte bara utgöra
ytterligare ett externt krav att förhålla sig till.
Miljönämnden instämmer, detta är något som staden måste arbeta vidare med.
Lunds kommun belyser att i det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” återfinns
preciseringar kring hållbar bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering och kulturvärden i
bebyggd miljö vilket saknas i Malmö stads förslag på miljöprogram. Givet Malmös
framgångsrika stadsutveckling och de stora ambitioner som finns inom området så saknas
kopplingen mellan miljöprogram och det nationella miljömålet. Vidare anser Lunds kommun
att det inom miljömålen ”Grundvatten av god kvalité” och ”Levande sjöar och vattendrag”
finns flertalet preciseringar kring vattenkvalité, kemisk och ekologisk status samt också kring
kvantitet, vilket delvis saknas i det föreslagna programmet.
De nationella miljökvalitetsmålen har kopplats till varje målområde. Miljöprogrammets syfte är inte att gå
in på en sådan detaljeringsgrad.
Lunds kommun påpekar att de två områden där kommunen har stor egen rådighet och där
miljöpåverkan från den kommunala organisationen är stor är bygg och anläggning samt
inköp av livsmedel. I det föreslagna programmet finns inga tydliga mål eller målvärden kring
varken hållbara livsmedel eller några mål eller målvärden kring klimatsmart, hållbart och
miljövänligt byggande. Lunds kommun anser att dessa områden är viktiga och bör ingå på ett
tydligare sätt för att skapa ett framgångsrikt miljöprogram.
Indikatorn “Avtal och inköp av cirkulära produkter och tjänster” har genomgått en mindre förändring till
“Inköp av cirkulära eller hållbarhetsmärkta artiklar och tjänster” i syfte att inkludera livsmedel. Bygg och
anläggning kommer in både under mobilitetsmålet samt under flertal av målen under "Ett Malmö med
minsta möjliga klimatpåverkan".
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4.1 Synpunkter om målområdet “Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan”
Stockholms stad skriver att de fyra delmålen som föreslås täcker in olika områden som kan
bidra till utsläppsminskningar för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, men
saknar ett mål om energianvändning som är en viktig faktor både för att minska utsläppen
men även ur ett resurshushållningsperspektiv.
Energianvändning och energieffektivisering hanteras i den kommande energistrategin för Malmö 2021–
2030.
Göteborgs stad anser att alla fyra delmål på klimatområdet är på en relativt övergripande
nivå och ger inte läsaren så mycket vägledning om vilka knäckfrågorna är för att minska
klimatpåverkan.
Miljöprogrammet syftar till att vara ett kort och kommunikativt program. Miljöprogrammet konkretiseras
till stor del av andra styrdokument, till exempel Trafik- och mobilitetsplan, Naturvårdsplan och
Energistrategi.
4.1.1 Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har minskat
med 70 procent
Tekniska nämnden anser att det är bra att även transportsektorns utsläpp av växthusgaser
följs upp centralt under delmålet ”Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt
område har minskat med 70%”, och inte via Trafik- och mobilitetsplan.
Funktionsstödsnämnden anser även att målet "Utsläppen av växthusgaser i Malmö som
geografiskt område har minskat med 70 procent" bör ha utgångsvärdet år 2020 för att
signalera vad den faktiska minskningen är under miljöprogrammets giltighetstid samt för att
bättre harmoniera med övriga indikatorer där basvärdena till en majoritet utgår från utfall år
2020.
1990 är ett vedertaget basår inom statistik för växthusgasutsläpp i både Sverige och EU.
Länsstyrelsen saknar en referens till motsvarande mål i den regionala klimat- och
energistrategi för Skåne om att utsläppen av växthusgaser i Skåne år 2030 ska vara minst 80
procent lägre än år 1990.
Miljöprogrammet kommer inte att skriva ut referenser till mål i andra dokument. Miljönämnden anser att
70 % är en rimlig målsättning för Malmö.
Stockholms stad anser att det är positivt att ett målvärde presenteras här men saknar en
beskrivning på övergripande nivå kring negativa utsläpp och dess potential i Malmö.
Göteborgs stad anser att det för att tydliggöra var fokus i stadens arbete bör ligga kan
övervägas att i delmål 1 och 2 förtydliga att den absolut största potentialen till minskat
klimatavtryck under tidshorisonten 2021–2030 ligger i att minska utsläppen och inte i att öka
de negativa utsläppen.
”Negativa utsläpp” har tagits bort som indikator då negativa utsläpp inte ingår i målet om 70 %, utan
endast faktiska utsläppsminskningar.
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4.1.2 Malmö stads organisation har nettonollutsläpp
MKB anser att inriktningen i det föreslagna målet ligger i linje med deras klimatarbete och
nyligen egna antagna klimatmål "Klimatneutralt byggande och boende 2030". MKB stöttar
att både indirekta och direkta utsläpp ska inkluderas.
MKB vill även belysa att det finns möjliga målkonflikter mellan målen för nettonollutsläpp
för byggande och det prioriterade uppdrag MKB har att leverera ett stort antal nya bostäder
som kan efterfrågas av många. Om det uppstår målkonflikt kommer MKB att prioritera att
nå sitt uppdrag avseende antal nya bostäder till rimliga hyresnivåer.
Tekniska nämnden ser gärna att Malmö stad gemensamt förtydligar vilka utsläpp som
ingår under delmålet "Malmö stads organisation har nettonollutsläpp" och vilka som ingår i
de övriga delmålen under detta målområde. MKB skriver att för stadens egna mål har
systemgränser inte angetts, storleken på potentialen för lokal kolinlagring har inte
identifierats och konsekvensanalys saknas, och anser därför att det inte går att säga om målet
går att nå eller ej. MKB bedömer att målet, precis som för Malmö stad, är utmanande.
Stockholms stad anser att det är positivt att Malmö stads organisation har ett målvärde på
nettonollutsläpp år 2030 och att Malmö därigenom är en föregångare men skriver också att
basår 2020 för nettonollutsläpp är svårt att förstå och anser att det inte bör finnas något
basår. För att öka förståelsen kunde det framgå vilken typ av kolinlagring som avses.
Servicenämnden anser också att det inte bör finnas basår för nettonollutsläpp och skriver
även att nämnden ställer sig positiv till lokal kolinlagring, men anser att det krävs fler aktörer
som sluter upp. Nämnden undrar även om det finns någon beräkning bakom påståendet av
att i största möjliga mån göra detta lokalt? Nämnden anser att skrivningen är en HUR-fråga.
Utsläppen från den kommunala verksamheten är en del av de totala utsläppen inom Malmös geografiska
område. För nettonollmålet kommer Malmö stad att följa internationell standard (Greenhouse Gas Protocol
- GHG) med Scope 1, 2 och 3. Vissa förtydliganden har gjorts i programmet. Avgränsningar inom Scope 1,
2 och 3 kommer att fastställas gemensamt med stadens förvaltningar. Synpunkten om basår har tillgodosetts.
I dagsläget finns ingen potentialstudie för lokal kolinlagring. I texten står ”…i största möjliga mån” och hur
mycket som kan lagras lokalt får studien utvisa.
4.1.3 Malmös konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är på god väg till en hållbar nivå
Tekniska nämnden anser att det är positivt att Miljöprogrammet innehåller mål gällande
konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser – då dessa utsläpp är en betydande del av en
aktörs (kommuns, persons eller organisations) klimatpåverkan. Men nämnden ser gärna att
Malmö stads möjlighet att påverka konsumtionsbaserade utsläpp (förutom den egna
konsumtionen och genom påverkansarbete) förtydligas.
Genom att vara en god förebild kan Malmö stad bidra till att påverka invånarnas konsumtionsbeteende.
Miljöprogrammet kommer inte att gå in på detaljerade beskrivningar av hur målen ska nås.
Såväl tekniska nämnden som servicenämnden ställer sig tveksam till om detta mål är
praktiskt möjligt att mäta mer än på schablonnivå. Länsstyrelsen saknar en referens till
motsvarande mål i den regionala klimat- och energistrategi för Skåne om att utsläppen av
växthusgaser från konsumtion i Skåne år 2030 ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per
person och år. Det regionala målet ligger i linje med den långsiktiga målsättningen i
Parisavtalet och kan fungera som underlag för ett kvantifierat mål för kommunen som
geografiskt område. Stockholms stad anser att det är positivt att konsumtionsbaserade
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utsläpp inkluderas och uppmärksammas i Malmös miljöprogram. Ett målvärde skulle göra
delmålet mer konkret. Det är en utmaning att beräkna dessa utsläpp. Men eventuellt skulle
det gå att ta sikte på 1 ton per invånare 2050 i enlighet med Parisavtalet och därifrån ta fram
ett målvärde för 2030.
Det pågår ett nationellt arbete för att ta fram en metod för att beräkna lokala konsumtionsbaserade utsläpp.
Miljönämnden följer detta och kommer sedan sätta ett eget målvärde i början av programperioden.
Servicenämnden kommer med ett förslag på ändring: ”I de konsumtionsbaserade utsläppen
ingår de utsläpp som uppstår när en vara produceras utanför kommunens eller landets
gränser, men konsumeras i Malmö.” antar nämnden att det ska vara ”I de
konsumtionsbaserade utsläppen ingår även de utsläpp som uppstår när en vara produceras
utanför kommunens eller landets gränser, men konsumeras i Malmö.”
Den beskrivande texten har skrivits om för att förtydliga målet.
4.1.4 Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi
Länsstyrelsen är positiv till målet som ligger i linje med målsättningar och åtgärder i den
regionala klimat- och energistrategi för Skåne och det pågående arbetet för ett ökat
fossiloberoende i kommunorganisationen, bland annat inom ramen för projektet
Fossilbränslefria kommuner i Skåne.
Servicenämnden anser att både i målet och i brödtexten under målet ”Malmö försörjs av
100 procent förnybar och återvunnen energi” måste formuleringen vara ”Malmö försörjs av
100 procent förnybar och eller återvunnen energi” för att målet ska vara möjligt att uppnå.
Miljönämnden anser att miljöprogrammet bör ha samma formulering som energistrategin.
MKB anser att det är mycket positivt att målet breddas och inkluderar återvunnen energi.
Bolagen stöttar också att denna så långt som möjligt är fossilfri. Målsättningen kring att
arbeta för att få ner de fossila utsläppen bör inkludera att detta inte får ske genom
allokeringsmetoder. Vidare skriver MKB att klimatneutralitet/eller nettonollutsläpp
eventuellt kan vara bättre begrepp för frågeställningen.
Fokus är så långt som möjligt lokalt producerad energi, men övrig energi som köps in ska vara förnybar eller
återvunnen. Användandet av två liknande begrepp i två olika mål inom samma målområde inte är optimalt.
Stockholms stad saknar en övergripande reflektion över återvunnen energi och vad som
ingår i detta. Exempelvis bedömer Stockholms stad att det kommer finns kvar en betydande
mängd fossilt avfall 2030 i avfallsförbränningen och anser att det är viktigt att åtgärder vidtas
för att även minska mängden fossilt avfall som går till förbränning. Det är oklart om även
privata transporter ska använda förnybara bränslen eller om det bara gäller stadens
verksamheter och organisation. Viktigt att avfallsförbränningen minskar sin klimatpåverkan
genom att bl.a. få bort fossil plast. Återvunnen energi behöver vara så miljövänlig som
möjligt.
I den beskrivande texten anges: “I så stor utsträckning som möjligt ska den återvunna energin vara fossilfri”.
Mål 1 omfattar alla utsläpp inom det geografiska området, inte bara stadens verksamheter. Mål 7 omfattar
hållbara transportsätt, även här inom det geografiska området.
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4.2 Synpunkter om målområdet “Ett Malmö med god livsmiljö”
4.2.1 Hälsofarlig exponering har minskat avsevärt i Malmö
Stockholms stad anser att Malmös miljöprogram är för defensivt när det kommer till
luftkvalitet. Att exponeringen för luftföroreningar i Malmö ska minska innebär i praktiken att
Malmö inte behöver göra någonting då intransporten från andra länder högst troligt kommer
att minska. Innehållet i målet är ospecifikt: “Malmö stad ska arbeta för att minska
Malmöbornas exponering för skadliga ämnen i bland annat bostäder och offentliga miljöer”.
Vidare saknas en beskrivning av hur detta ska genomföras, vilka ämnen som prioriteras, var
de finns, vem som ansvarar för att göra vad etc. För att minska kemikalieutsläppen kan det
vara lämpligt att Malmö Stad har sitt eget mål rörande utsläpp av kemikalier. Stockholms
stad rekommenderar att programmet bör precisera formuleringarna till omgivningsbuller
eller trafikbuller.
Under senaste 15 åren har Malmö jobbat målinriktat med att minska halterna av kvävedioxid vid Malmös
hårdast belastade gator. Inget överskridande har registrerat i Malmö sedan år 2015. Beräkningar visar att i
Malmö idag det exponeras 3 093 personer (0,9 % av befolkningen) för halter som är högre än miljömålet 20
µg/m3. Utsläppsminskningar i Europa kommer få positiv inverkan på luftkvalitén i Malmö, men kommer
inte innebära att Malmö når det nationella miljömålen.
Den beskrivande texten har formulerats om och kopplas nu till stadens strategiska kemikaliearbete.
Miljöprogrammet kommer inte att gå in i detalj på hur detta ska genomföras, då det till stor del
konkretiseras av andra styrdokument, till exempel Trafik- och mobilitetsplan, Naturvårdsplan och
Energistrategi.
4.2.2 Utbudet av och tillgängligheten till gröna och blå miljöer har ökat i Malmö
Grundskolenämnden önskar 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.
Ingen speciell grupp är utpekad för miljöprogrammet, vilket innebär att programmet heller inte exkluderar
någon grupp. Kopplingen mellan barns hälsa och lärande och tillgången till gröna och blå miljöer är en
mycket viktig fråga, men hur detta ska säkerställas kommer inte miljöprogrammet att gå in på.
Stockholms stad tycker att det är positivt att gröna och blå miljöer ska öka jämfört med
idag, men anser att programmet bör förtydliga vilka kvaliteter dessa områden förväntas
innehålla, samt hur mötet mellan bebyggelse och vattenområden kan se ut. Stockholms stad
anser också att kopplingen mellan blå och gröna värden bör beskrivas mer ingående och
tydliggöra vilka ekosystemtjänster som ska värnas. Slutligen tydliggör Stockholms stad att de
anser att målet skulle behöva utvecklas och definieras, såväl vad gäller nuläge som önskat
läge i kvalitativa och kvalitativa termer.
Miljöprogrammet syftar till att vara ett övergripande styrdokument som presenterar vad som ska uppnås,
men inte hur.
4.2.3 Malmö har ett hållbart mobilitetssystem
Det bör noteras att Malmö Kommuns Parkering AB (Parkering Malmö) nuvarande
specifika ägardirektiv kortfattat beskriver att P-Malmö har till uppgift att upplåta
parkeringsplatser och bedriva parkeringsövervakning samt att bedriva annan direkt anknuten
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verksamhet. Det innebär att ett eventuellt mål som direkt eller indirekt påverkar mängden
personbilar i staden även påverkar P-Malmö affärsmässigt.
Inom ett budgetuppdrag under 2020 utreds möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till
Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat
plats och infrastruktur för delningstjänster för hållbara trafikslag. Det kan konstateras att ett
förändrat ägardirektiv i denna riktning hade underlättat Parkering Malmös möjligheter att
bidra till delmålet om hållbart mobilitetssystem.
Under ”Malmö har ett hållbart mobilitetssystem” uttrycker man i Miljöprogrammet att
marken ska lämna företräde för hållbara transportsätt och att det i Malmö ska vara självklart
att gå, cykla och åka kollektivt. Funktionsstödsnämnden vill belysa att dessa transportsätt
inte är självklara för alla Malmöbor. Malmöbor med funktionsnedsättning kan ha behov av
bil och/eller hjälpmedel och således parkering med korta tillgängliga transportvägar från
färdtjänst, anpassat fordon och fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Ingen speciell grupp är utpekad för miljöprogrammet, vilket innebär att programmet heller inte exkluderar
någon grupp. Begreppet “hållbart” innebär att det behöver vara hållbart för alla, vilket innebär att det
behöver finnas möjlighet till transportsätt även för dem som inte kan gå, cykla eller åka kollektivt.
Grundskolenämnden önskar ett förtydligande gällande hur hållbara resor ska gynnas givet
de positiva effekter detta kan ge för barn i staden.
Ingen speciell grupp är utpekad för miljöprogrammet, vilket innebär att programmet heller inte exkluderar
någon grupp. Miljöprogrammet syftar till att vara ett övergripande styrdokument som presenterar vad som
ska uppnås, men inte hur.
Stockholms stad inser att en mer detaljerad handlingsplan för mobilitetssystemet ligger
utanför miljöprogrammet, men anser att det medför att det är svårt att ta ställning till om
indikatorer och delmål är rimliga och tillräckliga för det övergripande målet om ett hållbart
mobilitetssystem. Det är viktigt att varutransporter och bränsleförbrukning även minskas
förutom användning av mer miljövänliga fordon.
Godstransporter har tagits in i miljöprogrammet och är nu en separat indikator. Bränsleförbrukning för
Malmö stads organisation finns under mål 2.
4.2.4 Malmös resiliens vid ett förändrat klimat har ökat
Stockholms stad tycker att det är positivt att Malmös miljöprogram innehåller ett delmål
om klimatanpassning, och att staden ska bli mer motståndskraftig mot klimatförändringarnas
effekter. Dock bör den stigande havsnivån lyftas fram mer, eftersom Skåne inte har någon
landhöjning som kan kompensera för den stigande havsnivån.
Havsnivåhöjningen har tydliggjorts i indikatorn.
4.3 Synpunkter om målområdet Ett Malmö med ren och frisk natur
Servicenämnden påpekar att målen "Utökat skydd och förvaltning av växters och djurs
livsmiljöer”, ”Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav”, och
”Ökad resurseffektivitet" är de enda målen som inte inkluderar skrivningen ”i Malmö”.
Eftersom mål 12 inkluderar påverkan på andra platser i världen kommer “i Malmö” inte att inkluderas. I
övriga mål har “Malmö” lagts till.
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4.3.1 Ökad biologisk mångfald i Malmö
Servicenämnden anser att det bör finnas målsättningar rörande ekologiska och
hållbarhetsmärkta livsmedel under rubriken för ökad biologisk mångfald.
På grund av formuleringen “i Malmö” kan det inte finnas målsättningar om ekologiska och hållbarhetsmärkta livsmedel, då livsmedel har störst påverkan på biologisk mångfald på andra platser i världen än i
Malmö. Ekologiska och hållbarhetsmärkta livsmedel under mål 12 och indikatorn “Inköp av cirkulära
eller hållbarhetsmärkta artiklar och produkter”.
Sett till yta på land utgör jordbruksmark med marginal den största naturtypen i kommunen.
Dessutom är jordbruksmarken en viktig resurs där livsmedel produceras. Servicenämnden
anser att jordbruksmarkens roll som ekosystemtjänst bör därmed lyftas, och formuleringen
”rikt odlingslandskap” införlivas, i delmålet.
Den nya formuleringen av mål 10 inom målområdet “Ett Malmö med rik och frisk natur” inkluderar
denna aspekt.
Stockholms stad ser positivt på att delmålet uttrycker en hög ambitionsnivå, då det är en
utmaning inför framtiden för många städer att värna den biologiska mångfald som finns
idag. Dock framgår det inte av miljöprogrammet hur det ser ut i nuläget och vad som krävs
för att den biologiska mångfalden ska kunna öka. Delmålet skulle behöva preciseras tydligare
för att det ska vara möjligt att bedöma huruvida målformuleringen är realistisk. Kanske
beskrivs detta i Malmös naturvårdsplan?
En bild av nuläget kommer inte inkluderas i miljöprogrammet. Miljöprogrammet konkretiseras till stor del
av andra styrdokument, till exempel Trafik- och mobilitetsplan, Naturvårdsplan och Energistrategi.
4.3.2 Utökat skydd och förvaltning av växters och djurs livsmiljöer
Under ”Ett Malmö med rik och frisk natur” lyfter man växter och djurs livsmiljöer och
jordbruket. Eftersom funktionsstödsnämnden är en av de verksamheter som är i behov av
stimulianpassade miljöer för nybyggnation vill nämnden lyfta fram vikten av att detta till
trots prioritera och bevara befintligt jordbruk, växter och djurs livsmiljöer.
Den nya formuleringen av mål 10 inom målområdet “Ett Malmö med rik och frisk natur” inkluderar
jordbruket. Växter och djurs livsmiljöer är inkluderat i mål 9.
Stockholms stad ser positivt på att Malmö vill utöka skyddet för arternas livsmiljöer, men
föreslår att det viktiga skyddet av havsområden enligt delmål 3 istället skulle kunna
inkluderas under detta delmål. I EU:s nya strategi för biologisk mångfald betonas behovet av
ett ökat skydd; minst 30 procent av havsytan bör skyddas inom EU. Förutsatt att Malmö
stad har värdefulla havsområden kvar att skydda är detta ett viktigt mål.
Målformuleringen har omarbetats under remisstiden, vilket har förtydligat att mål 10 inkluderar
odlingslandskapet och att mål 11har hav och vatten som fokus.
4.3.3 Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav
Stockholms stad lyfter att det svenska vattenförvaltningsarbetet har sedan 2004 varit starkt
knutet till EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten. Stockholms stad saknar
denna koppling i Malmös miljöprogram och föreslår att Malmö tydligare beskriver
kommunens ansvar att nå och följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Miljökvalitetsnormerna bör också ligga till grund för att skapa målformuleringar och
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indikatorer som är mätbara och uppföljningsbara för vattenarbetet. Länsstyrelsen anser att
redovisade indikatorer i större utsträckning bör utgå ifrån nuvarande statusklassning av
vattenmiljöer i kommunen och de målnivåer för god status som anges i preciseringarna för
berörda miljökvalitetsmål.
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten upplevs idag som ett trubbigt och ineffektivt verktyg för att
prioritera mellan åtgärder för en bättre vattenmiljö. Till exempel tar inte MKN någon hänsyn till
kumulativa effekter och kan därför inte användas som ett argument för att förhindra en verksamhet som
bedöms ha en negativ påverkan på en vattenförekomst som redan är utsatt.
Länsstyrelsen belyser att Malmös västra delar är till stora delar byggt på utfyllnader av
grunda havsmiljöer. Detta är inte ett långsiktigt hållbart sätt att hantera havsområden.
Länsstyrelsen anser att utfyllnader och fysisk påverkan på havsmiljöer bör ingå i målet och
eventuellt som indikatorer, med ambitionen att denna typ av påverkan inte bör öka. Nya
utfyllnader i havet bör vara ytterst välmotiverade med omfattande samhällsnytta, med tanke
på den förlust av havsmiljö som sker vid utfyllnad.
Som Länsstyrelsen skriver behöver nya utfyllnader i havet vara ytterst välmotiverade med omfattande
samhällsnytta. Det anses inkluderas i målformuleringen av mål 11, “hållbar förvaltning av vatten och hav”.
Sydvatten anser att det är bra att vatten betraktas ur kvalitetsperspektivet, men anser dock
att vatten även ska lyftas ur ett kvantitetsperspektiv. Vattenresursfrågan och möjlighet till
effektivisering i användandet i både privatliv som näringsliv behöver ta en tydlig plats i
Malmö stads miljöprogram.
Det anses inkluderas i målformuleringen av mål 11, “hållbar förvaltning av vatten och hav”.
4.3.4 Ökad resurseffektivitet
Länsstyrelsen vill informera om att regeringen i juni beslutade om fyra nya etappmål för att
minska matsvinnet, öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av
förpackningar. Etappmålen är relevanta för detta målområde och ska bidra till att resurser
används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en mer
cirkulär ekonomi. De nationella etappmålen finns samlade på webbplatsen
www.sverigesmiljomal.se.
Servicenämnden anser att "resurseffektivitet" kan beskrivas enklare och föreslår därför att
målet justeras till "Effektiv resursanvändning i Malmö".
Målet behåller sin formulering.
Stockholms stad anser att det är positivt att Malmös miljöprogram innehåller ett delmål om
ökad resurseffektivitet. Dock föreslås miljöprogrammet att kompletteras med följande
områden: minskad energianvändning, ökad återvinning av jord- och schaktmassor, minskad
mängd avfall vid byggande, ökad insamling och återvinning av textilier samt minskad
nedskräpning. Det är även oklart om målet för återvinning av förpackningar gäller hela
Malmö stad eller Malmö stads organisation.
Förslagen är av annan detaljeringsgrad än vad som är tänkt att presenteras i miljöprogrammet. En del av
förslagen berörs i andra styrdokument. Återvinning av förpackningar gäller hela Malmö.
Göteborgs stad anser att det kan övervägas om delmål 4, Ökad resurseffektivitet, hör
hemma bättre under klimatmålet där det troligen har en mer direkt påverkan.
Inom miljöområdet påverkar många mål varandra. Detta mål behålls under målområdet ”Ett Malmö med
rik och frisk natur”.
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5. Synpunkter på Indikatorer
I flera av delmålen, generellt de som bryts ner till konkreta och mätbara indikatorer, kan
arbetsmarknads- och socialnämnden se hur verksamheten kan uppfylla målen. Detta
gäller exempelvis minskade resor med flyg och egen bil under Malmö har ett hållbart
mobilitetssystem eller minskade inköp av engångsprodukter och ökad återvinning av
förpackningar under Ökad resurseffektivitet.
Förskolenämnden, grundskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden skriver att 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 nödvändigt miljöarbete skjuts på framtiden.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen, där målvärde har tagits bort. Basår står
inte längre angivet för varje indikator men är 2020 om inget annat anges. Tydliga siffersatta målsättningar
finns inom det målområde där det är möjligt, nämligen klimat. Kvalitativa bedömningar av måluppfyllelsen
kommer att behövas för de flesta målen i miljöprogrammet.
Miljömålen följs upp med hjälp av indikatorer som är kopplade till varje miljömål. Måluppfyllelsen av
miljöprogrammet presenteras i en återkommande miljöredovisning. För att miljönämnden ska kunna göra en
samlad analys av miljöläget i Malmö krävs att varje nämnd och bolagsstyrelse följer upp sina egna åtgärder,
samt rapporterar resultat till miljönämnden varje år.
Miljöprogram 2021–2030 presenterar indikatorer tillsammans med basår och målvärde.
Målvärdet är i många fall ”öka” eller ”minska”. Funktionsstödsnämnden önskar en
tydlighet om vad som är en rimlig eller önskvärd förflyttning. Fritidsnämnden anser att det
är svårt att se ambitionsnivån när indikatorerna har otydliga målvärden. Servicenämnden
bedömer att basår bör skrivas ut på samtliga indikatorer och inte enbart hänvisa till
Energistrategin och Kretsloppsplanen. Servicenämnden undrar om det finns en försiktighet
bakomliggande till indikatorernas målvärde, och påpekar risken för problematik i samband
med uppföljningen då det är svårt att veta vad som är tillräckligt bra.
Stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden anser att indikatorerna kan uppfattas
som mål, vilket ger ett stort inflytande på förvaltningarnas operativa arbete och redovisning
av måluppfyllelse. Länsstyrelsen konstaterar att det saknas kvantifierade målvärden för flera
av de indikatorer som föreslås för uppföljning av målen i programmet. Målvärdena för dessa
indikatorer redovisar endast en ökning eller minskning fram till programmets målår 2030.
Detta leder till att ambitionsnivån blir otydlig och det är svårt att uppskatta omfattningen av
de insatser som krävs av verksamheterna för att nå målen. Länsstyrelsen föreslår därför att
målvärdena i större utsträckning kopplas till målnivåer i preciseringarna av berörda
miljökvalitetsmål, etappmål och regionala mål inom klimat- och energiområdet.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen, där målvärde har tagits bort. Basår står
inte längre angivet för varje indikator men är 2020 om inget annat anges. Tydliga siffersatta målsättningar
finns inom det målområde där det är möjligt, nämligen klimat. Kvalitativa bedömningar av måluppfyllelsen
kommer att behövas för de flesta målen i miljöprogrammet.
Miljömålen följs upp med hjälp av indikatorer som är kopplade till varje miljömål. Måluppfyllelsen av
miljöprogrammet presenteras i en återkommande miljöredovisning. För att miljönämnden ska kunna göra en
samlad analys av miljöläget i Malmö krävs att varje nämnd och bolagsstyrelse följer upp sina egna åtgärder,
samt rapporterar resultat till miljönämnden varje år. Som Sveriges tredje största stad anser miljönämnden att
Malmös miljö- och klimatmål bör anpassas till lokala förutsättningar.
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Stadsbyggnadsnämnden anser att programmet bör redovisa varför föreslagna indikatorer
har valts och hur de mäts. Fritidsnämnden anser att indikatorerna inte är 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. 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. Tekniska nämnden
anser att formuleringar så som exempelvis ”kvalitet” och ”tillgänglighet” bör undvikas i det
fall det inte är väl motiverat.
Miljöprogrammet syftar till att vara ett kort och kommunikativt program där en förklaring till val av
föreslagna indikatorer samt hur de mäts inte kommer att presenteras. Utformningen av indikatorerna har
ändrats sedan remissversionen. Fortsatt arbete med samsyn behöver göras av berörda förvaltningar då
miljöprogrammet är antaget.
Tekniska nämnden skriver att under de mål som finns i förslaget till miljöprogram
presenteras indikatorer av olika karaktär, omfattning och detaljrikedom. Flertalet indikatorer
är även områden som följs upp inom andra styrdokument. Tekniska nämnden anser att som
kommunövergripande program bör miljöprogrammet ha färre och mer generella indikatorer,
så att ansvariga nämnder, bolag med mera kan formulera tydliga indikatorer för
måluppfyllelse inom respektive nämnds budgetprocess. Respektive nämnd kan planera för de
mest effektiva och verksamhetsnära aktiviteterna inom sitt grunduppdrag och budget – och
bidra med data till den kommunövergripande uppföljning. På detta vis följer programmet
bättre de nu gällande riktlinjerna för utformning av styrdokument inom Malmö stad.
Ett flertal av indikatorerna har arbetats om till att vara av övergripande karaktär.
I programmet anges inte vem som sätter och avgör ambitionsnivån. Lunds kommun skulle
se det positivt om det framgick vilken ökning eller minskning som krävs för att nå målen
eller vem som avgör det.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen, där målvärde har tagits bort.
5.1 Synpunkter om målområdet “Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan”
5.1.1 Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi
Tekniska nämnden och servicenämnden skriver att då Malmö ska försörjas av 100
procent förnybar och återvunnen energi 2030 bör indikatorn för detta mål inte innehålla ett
basår.
Basåret är borttaget.
5.2 Synpunkter om målområdet “Ett Malmö med god livsmiljö”
5.2.1 Hälsofarlig exponering har minskat avsevärt i Malmö
Servicenämnden ställer sig frågande till om det enbart är viktigt att i indikatorn mäta
"Malmöbornas exponering för farliga kemikalier" då det även finns varor som kan utgöra
exponering för farliga ämnen. Nämnden undrar vidare hur exponering för farliga kemikalier i
bostäder och offentliga miljöer ska mätas?
Indikatorn har ändrats till “Malmöbornas exponering för farliga kemikalier och ämnen”.
För att underlätta för läsaren, anser tekniska nämnden att indikatorerna kan docka an till
delar av det nationella miljömålet God bebyggd miljö. Förslagsvis:
- Malmöbornas exponering för skadliga luftföroreningar ska minska
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- Malmöbornas exponering för skadliga ljudnivåer ska minska.
- Malmöbornas exponering för skadliga kemiska ämnen ska minska.
De omformulerade indikatorerna i miljöprogrammet har utgått från tekniska nämndens förslag.
Länsstyrelsen anser att målvärdena för utvalda målindikatorer behöver kvantifieras i högre
utsträckning där så är möjligt. Detta för att tydliggöra ambitionsnivån för målen fram till år
2030. Här kan miljötillståndet som uttrycks i preciseringarna för miljökvalitetsmålen om
Frisk luft, Giftfri miljö respektive God bebyggd miljö fungera som utgångspunkt.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen, där målvärde har tagits bort. De
omarbetade indikatorerna har utgått från miljökvalitetsmålen. Tydliga siffersatta målsättningar finns inom
det målområde där det är möjligt, nämligen klimat. Kvalitativa bedömningar av måluppfyllelsen kommer att
behövas för flera av målen i miljöprogrammet.
5.2.2 Utbudet av och tillgängligheten till gröna och blå miljöer har ökat i Malmö
Funktionsstödsnämnden anser att det hade det varit intressant om det framgick vilka
faktorer som följs upp inom indikatorerna som fokuserar på tillgänglighet till parker och
rekreativa platser.
Begreppet tillgänglighet omfattar en större betydelse än vad som var syftet när både målet och indikatorn
skrevs. Vad som syftades på i formuleringarna var istället tillgång, och därför har begreppet ändrats.
Tekniska nämnden anser att ”Gröna- och blå miljöer”, istället för ”grönska och vatten”,
indikerar att det rör sig om större miljöer än blomsterurnor men inte nödvändigtvis behöver
gälla parkytor. Gröna- och blå miljöer i stadsrummet kan därmed innefatta mängder av
miljöer så som gröna tak, gröna fasader och skyfallsbäddar.
”Grönska och vatten” har ersatts med “gröna och blå miljöer”.
5.2.3 Malmö har ett hållbart mobilitetssystem
Tekniska nämnden anser att två övergripande indikatorer för delmålet Malmö har ett
hållbart mobilitetssystem kan lyda:
- Andelen resor med hållbara trafikslag ska öka.
- Förutsättningarna för hållbar godstransport och citylogistik ska öka.
På detta vis innefattar de övergripande indikatorerna inte bara miljö- och hälsofarliga utsläpp
utan även den viktiga frågan om hållbar ytanvändning i användningen och planeringen av
staden. Nämnden anser att indikator två och tre i remissversion av Miljöprogrammet
innefattas i målet ovan om att Malmö stads organisation har nettonollutsläpp av
växthusgaser.
De omarbetade indikatorerna i miljöprogrammet har utgått från förslaget från tekniska nämnden.
Länsstyrelsen är positiv till målet om hållbar mobilitet, men saknar en referens för
föreslaget målvärde till den regionala målsättningen för färdmedelsfördelning år 2030 i
Region Skånes Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 respektive Klimat- och
energistrategi för Skåne, samt målen i Malmös stads Trafik- och mobilitetsplan och resultatet
från resvaneundersökningen år 2018.
Miljöprogrammet konkretiseras till stor del av andra styrdokument, till exempel Trafik- och mobilitetsplan,
Naturvårdsplan och Energistrategi. Sådana referenser som Länsstyrelsen saknar passar bättre i till exempel
Trafik- och mobilitetsplanen.
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5.2.4 Malmös resiliens vid ett förändrat klimat har ökat
Tekniska nämnden föreslår denna övergripande indikator till delmålet – alternativt
uppdelade i fyra separata indikatorer:
- Malmös motståndskraft mot, och anpassning för, konsekvenserna av skyfall,
havsnivåhöjningar, värmeböljor och torka har ökat.
Den omarbetade indikatorn i miljöprogrammet har utgått från förslaget från tekniska nämnden.
Funktionsstödsnämnden anser att indikatorn "Genomförda åtgärder för att hantera
värmebölja" kan innebära allt från långsiktiga lösningar för att tillföra träd och grönska till
mer direkta insatser i lokaler och verksamheter. Det behöver därför tydligare framgå vad det
är som ska följas.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen.
Servicenämnden anser att indikatorer under målet behöver täcka en större bild och synkas
med arbetet med skyfallsplanen. Exempel på indikatorer kan vara krontäckningsgrad, tillgång
till fjärrkyla eller kvadratmeter och eller kubikmeter utpekade ytor för fördröjning av
dagvatten och tillfälliga översvämningsytor. Nämnden ställer sig däremot lite undrande till
indikatorn "Poäng i kommunranking för kommuners klimatanpassning" eftersom den verkar
fluktuera upp och ner trots att satsningar på anpassning knappast kan vara så kortsiktig.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen.
5.3 Synpunkter om målområdet “Ett Malmö med rik och frisk natur”
5.3.1 Ökad biologisk mångfald i Malmö
Tekniska nämnden anser att indikatorn Areal ängs- och betesmark ska öka ska utgå från
Miljöprogrammet.
Indikatorn har utgått.
5.3.2 Utökat skydd och förvaltning av växters och djurs livsmiljöer
Tekniska nämnden anser att indikatorerna som föreslås för uppföljning av delmålet
fungerar bra i ett kommunövergripande styrdokument.
5.3.3 Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav
Tekniska nämnden anser att målet bör i ett kommunövergripande styrdokument följas upp
via mer generella indikatorer så som:
- Föroreningar i hav och vattendrag ska minska (Som kustkommun inkluderar detta
befintliga föroreningar i bottensediment, utsläpp från bräddpunkter, dagvattenutlopp, sjöfart,
jordbruk, industri och bygg, men även från naturligt förekommande källor.)
- Hållbar kustförvaltning ska öka.
- Hållbar hantering av marina resurser ska öka (där marina resurser innefattar fiske,
vattenbruk, turism och råvaror från havet
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen. De omarbetade indikatorerna i
miljöprogrammet har utgått från förslaget från tekniska nämnden. “Näringsämnen” har inkluderats i första
indikatorn från tekniska nämnden eftersom föroreningar inte är tillräckligt heltäckande. Resterande förslag
anses vara för övergripande för att vara indikatorer i miljöprogrammet.
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Länsstyrelsen föreslår att indikatorn om att öka antal fiskarter och organismer i
vattendragen förtydligas med att det är inhemska eller naturligt förekommande arter som
avses. Dessutom kan det finnas behov av att förtydliga indikatorn om andel skyddad havsyta
utifrån vilka värden kommunen vill uppnå genom ett ökat marint skydd.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen. Indikatorn om antalet fiskarter och
organismer i vattendragen återfinns under mål 9. Värdena kommer inte att förtydligas i indikatorn, utan
kommer att istället att lyftas i eventuella framtida ansökningar om naturreservat eller dylikt.
5.3.4 Ökad resurseffektivitet
Tekniska nämnden skriver att en ökad resurseffektivitet och övergången till en mer
cirkulär ekonomi är avgörande för en hållbar utveckling inom ekologins gränser. Delmålet
kan i ett kommunövergripande styrdokument följas upp via indikatorer så som:
- Malmö stads inköp av cirkulära produkter och tjänster ska öka.
- Malmö stads utbud av cirkulära tjänster ska öka.
- Det ekologiska fotavtrycket från Malmö som geografiskt område ska minska.
- Mängden avfall genereras inom Malmö som geografiskt område ska minska.
Övriga indikatorer som föreslås under detta delmål anser nämnden är för detaljerade för ett
kommunövergripande styrdokument.
Utformningen av indikatorerna har ändrats sedan remissversionen. De omarbetade indikatorerna i
miljöprogrammet har utgått från förslaget från tekniska nämnden.

6. Synpunkter på avsnittet Från ord till handling och Uppföljning
Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver att nämnden anser att förvaltningarna
kommer att behöva stöd i att ta fram, sammanställa och analysera mätbara värden i
måluppfyllningsarbetet, kopplade till miljöprogrammets olika delmål.
Miljönämnden kommer att bistå med stöd i detta arbete.
Avsnittet “Från ord till handling” har enligt stadsbyggnadsnämnden en försiktig och
neutralt beskrivande text vilken behöver bli skarpare. Det bör tydligare framgå att klimatoch miljömålsarbetet förväntas ingå i verksamheternas och nämndernas grunduppdrag samt
att nämnderna ansvarar för sina verksamheters måluppfyllelse till 2030 och därför behöver
följa upp och rapportera på minst årlig basis.
Nämndernas ansvar har förtydligats i texten.
Servicenämnden noterar att det inte finns några tankar på en efterkommande handlingsplan
utan det hänvisas enbart till diverse sektorsprogram. Detta kan vara riskabelt inte minst då
dessa sektorsprogram inte har någon inbördes prioritering. Servicenämnden anser också att
miljöprogrammet saknar en övergripande redogörelse för vilka dessa miljörelaterade
sektorsprogram är samt var de går att återfinna på ett strukturerat sätt. Likaså anser
stadsbyggnadsnämnden att avsnittet behöver kompletteras med text kring förväntan om
att stadens förvaltningar tar fram handlingsplaner utifrån miljöprogrammets mål, då
handlingsplaner enligt nämnden bidrar till att synkronisera uppföljning av mål och indikator
samt underlättar uppföljning. Länsstyrelsen konstaterar att förslaget till miljöprogram inte
innehåller några åtgärder för hur Malmö stad ska nå de långsiktiga målen till år 2030. Detta
arbete ska enligt förslaget istället konkretiseras av andra styrdokument och handlingsplaner
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samt i den årliga verksamhetsplaneringsprocessen. Länsstyrelsen saknar i detta sammanhang
en behovsanalys av vilka åtgärder och insatser som krävs för att nå målen, men som inte
redovisas i redan beslutade styrdokument och handlingsplaner. Därför föreslås att
miljöprogrammet kompletteras med en handlingsplan för de närmaste åren med förslag på
prioriterade åtgärder och ansvariga nämnder och bolagsstyrelser för genomförande. VA Syd
håller med och anser att det är viktigt att det tas fram handlingsplaner, nedbrutet på
förvaltningar, eftersom programmet är så pass övergripande.
Miljönämnden har inte fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan och det kan därmed inte ta sin plats i
ärendet. Kommunfullmäktige får i så fall ålägga stadens nämnder att ta fram handlingsplaner på
nämndsnivå. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att målen i
miljöprogrammet uppnås och ska utifrån sitt respektive grunduppdrag och sina förutsättningar i budgeten
integrera miljöprogrammets innehåll i verksamhetsplaneringen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver att det i det avslutande avsnittet Från ord till
handling saknar nämnden formuleringar kring hur Malmö stad kan ta ledningen, för att
genom ett delaktighetsarbete kopplat till miljöprogrammet underlätta för Malmöbor,
civilsamhälle och näringsliv så att det, som det formuleras, blir ”lätt att göra rätt och leva
hållbart i Malmö” och ”skapa förutsättningar för Malmöborna att delta och göra skillnad”.
Miljönämnden anser att detta beskrivs tillräckligt i dokumentet. Miljöprogrammet kommer inte att gå in
mer detaljerat i frågan.
Funktionsstödsnämnden och grundskolenämnden skriver att avsnitten avseende
genomförande av programmet hade kunnat vara tydligare. I detta sammanhang hade det
underlättat om det tydligare framgick vilka förutsättningar Malmö stad har att påverka
respektive mål. Sysav anser att det behövs ett tydligt ansvar för konkretisering av mål och
indikatorer för att programmet verkligen ska leda till måluppfyllelse. Om detta kommer att
hanteras i andra styrdokument är det viktigt att detta framgår. VA Syd anser att i
föreliggande förslag saknas en redogörelse kring styrmedel (utöver kommunfullmäktiges
budget) som kan och bör användas för att nå målet samt att det råder otydlighet kring
ägarskap och ansvarsfördelning för målen, eftersom hela Malmö stads organisation förväntas
ta ett gemensamt ansvar för att målen i miljöprogrammet uppnås.
Miljöprogrammet syftar inte till att presentera hur målen ska uppnås, men beskriver att varje nämnd och
bolag ska utifrån sitt respektive grunduppdrag och sina förutsättningar i budgeten integrera miljöprogrammets
innehåll i verksamhetsplaneringen. Texten om rådighet och genomförande har förtydligats i miljöprogrammet.
Miljöprogrammet är ett övergripande styrdokument riktat till hela staden och visar därför inte vilka nämnder
och bolag som förväntas bidra till vilka mål eller indikatorer.
Funktionsstödsnämnden skriver att i avsnittet från ord till handling framgår även att ”Ett
utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är viktiga komponenter för att
målen ska nås. Det kommer även krävas förändringar i svenska och europeiska regelverk och
policyer”. Nämnden ställer sig frågande till rimligheten i att förändringar i nationella och
internationella regelverk lyfts som en förutsättning för att målen i Malmö stads miljöprogram
ska kunna uppnås.
Avsnittet om genomförande har förtydligats.
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Burlövs kommun hade gärna sett någon form av åtgärdsidéer inför genomförandet. Antalet
indikatorer, preciseringar av delmålen och goda historiska resultat från Malmös tidigare
miljöprogram uppväger dock i mångt och mycket avsaknaden av presentationer av idéer.
Miljöprogrammets syfte är inte att gå in på en sådan detaljeringsgrad.
Eftersom målstrukturen även består av målområden och målbilder anser funktionsstödsnämnden att det under avsnittet uppföljning kunnat förtydligas hur uppföljning av dessa
nivåer sker.
Målkedjan har förtydligats genom att den övergripande målbilden samt målbilderna till de tre målområdena
tagits bort. Avsnittet om uppföljning har förtydligats.
Programmet beskriver bara mycket kortfattat hur uppföljningen ska gå till. Sysav anser att
detta bör förtydligas för att övriga förvaltningar ska få rätt förutsättningar för genomförande.
Avsnittet om uppföljning har förtydligats.
I avsnittet anges att Malmö stad inte har egen rådighet över miljöfrågorna och att det
kommer att krävas partnerskap, samverkan och innovation. Det anges också att det krävs en
kraftsamling av samtliga bolag och förvaltningar. Vilken process eller arbetsmetod ska
säkerställa denna kraftsamling och samverkan? Lunds kommun tror att en utveckling av
detta under avsnittet hade förstärkt programmets framgång och tilltron till programmet.
Avsnittet om genomförande har förtydligats.

7. Synpunkter på avsnittet “Ordförklaringar”
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att de ordförklaringar som medföljer är till
viss hjälp men att det kommer behövas ett pedagogiskt och kunskapshöjande arbete både i
den egna organisationen och i förhållande till samverkansparter för att förstå hur
verksamheten kan bidra till att delmålen nås.
Miljönämnden kommer bistå med sin hjälp i detta arbete.
Fritidsnämnden lyfter att begreppet "krontäckning" ska tas bort och begreppet
"testbäddar" bör läggas till.
Eftersom begreppet testbäddar nämns i inledningstexten och inte i anslutning till målen inkluderas det inte i
ordförklaringarna.
Funktionsstödsnämnden anser att ordlistan hade behövts formuleras enklare exempelvis
avseende förklaringarna till begreppen negativa utsläpp och nettonollutsläpp.
Ordförklaringarna har i viss mån omformulerats för att bli mer lättförståeliga, samtidigt som det finns
nationella och internationella definitioner till en del begrepp.
Servicenämnden bedömer att en lång lista med ordförklaringar kan vara en indikation på att
texten i dokumentet är onödigt svår att läsa och förstå. Ordlistan i dagens utformning är
utrymmeskrävande och layouten bör ses över på dessa sidor.
Remissversionen av miljöprogrammet hade inte sin slutliga utformning. I den slutgiltiga versionen tar
ordförklaringarna mindre plats. Dock anses ordförklaringarna vara nödvändigt eftersom det i miljöprogram
finns vissa svåra ord som är vedertagna begrepp inom miljöområdet.
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Servicenämnden föreslår att följande ord bör finnas med för att minska tolkningsutrymmet
vid en framtida uppföljning:
Förnybara energikällor - är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd.
Återvunnen energi - frigörs vid förbränning av avfall, men även spillvärme från processer
samt den energi som värmepumpar hämtar från ventilationsluft och avlopp räknas dit.
Farliga kemikalier och ämnen
Malmö stads organisation direkta, indirekta och inbyggda utsläppskällor
Negativa utsläpp (här bör det exemplifieras vad det kan handla om för åtgärder).
Inget av begreppen kommer att inkluderas i ordförklaringen.
Förnybara energikällor: Vad som är en förnybar energikälla förändras, och det förslaget som servicenämnden
inkommit med är abstrakt.
Återvunnen energi: Förklaras i den beskrivande texten till målet.
Farliga kemikalier och ämnen: Uppdateras konstant inom stadens strategiska kemikaliearbete.
Negativa utsläpp: Det bör inte finnas exempel då det kan vara exkluderande.

