1(2)

Linda Wolski tel. 040-626 8010
Miljöstrateg
Linda.Wolski@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2020-06-29
Dnr: 2020-000228

Tjänsteskrivelse om förslag på remissvar över
Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande remissyttrande över Miljöprogram för Malmö Stad 20212030.
Sammanfattning av ärende
Malmö stad har skickat ut förslag om miljöprogram 2021-2030 på remiss.
Programmet beskrivs utgöra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och
motsvaras således av det i Svedala kommun påbörjade arbetet med
framtagande av etapp 1 av kommunens hållbarhetsstrategi.
Den övergripande målbilden i remissförslaget handlar om att skapa ett gott liv
för Malmöborna och att staden samtidigt ska växa med respekt för de planetära
gränserna. Utgångspunkten i programmet är att uppnå Parisavtalets mål om att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad samt att till 2030 uppnå FN:s
17 globala mål för hållbar utveckling.
Svedala kommun välkomnar den föreslagna målbilden och Malmö stads
målsättning om att åstadkomma utsläppsminskningar i nivå med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet.
Till programmet finns ett antal planer kopplade som konkret fastställer vilka
åtgärder som ska vidtas för att målen i programmet ska kunna uppnås till 2030.
Målsättningen om att 100% av Malmös energianvändning inom uppvärmning, el
och transporter ska komma från förnybara eller återvunna (och då helst
fossilfria) energikällor senast 2030 är ambitiös, men den är förmodligen också
en förutsättning för att samla och uppmuntra fler aktörer att agera i linje med
målen.
Ekosystemtjänsternas kopplingar till folkhälsan lyfts fram och en av
programmets målsättningar är att indikatorer som buller, luftföroreningar och
kemikalieexponering ska minska till 2030 jämfört med 2017 och 2020.
Det vore dock önskvärt med en tydligare definition om vilka målvärden som här
krävs för att bidra till en ökad folkhälsa.
Malmö stads valda inriktningar kommer även kunna bidra till positiv utveckling i
Svedala kommun eftersom utmaningarna när det gäller ekologisk hållbarhet på
många sätt är desamma.
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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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av miljöstrateg, daterad 2020-06-29
Protokoll från Malmö Stad beslut om remissförfarande
Remissutgåva Miljöprogram 2021-2030
Missiv externa aktörer
Sändlista
Skälen för beslut
Remissförslaget motsvarar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 som
kommunstyrelsen under våren 2020 beslutat att ta fram för Svedala kommun.

