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Remissyttrande Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Ert ärende: MN-2018-964
Vårt ärende: 242/20
Sysav har tagit del av förslaget till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 och vill med anledning av detta
framföra följande synpunkter:
·

Överlag tycker Sysav att miljöprogrammet ger ett bra intryck, det är lättöverskådligt och kortfattat,
med ett språk som är lätt att ta till sig.

·

I programmet anges att konkretisering av målen sker genom andra styrdokument och att alla
nämnder och kommunala bolag utifrån sitt respektive grunduppdrag och sina försättningar ska
integrera programmets innehåll i sin verksamhetsplanering. 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.

·

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.

·

Det är mycket välkommet att man i programmet har vidgat begreppen kring hållbar energi och
numera inbegriper återvunnen energi i begreppet. Detta ger goda förutsättningar för en långsiktighet i
frågan om energiförsörjning i staden.

·

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.

·

Sysav anser att det kan vara en fördel att jobba med indikatorer istället för med många siffersatta
mål. Det är dock viktigt att indikatorerna är så tydliga som möjligt, för att kunna följa upp målen. Det
är också viktigt att alla indikatorer är så tydliga som möjligt och att det tydligt framgår hur indikatorn
ska mätas och följas upp, så det inte blir godtyckligt huruvida man når framgång eller inte. Några

exempel på indikatorer där Sysav ser risker att detta inte är tydligt är:
o Malmöbornas besvär av buller – hur mäter man?

o
o
o

Malmöbornas exponering för farliga kemikalier – vilka kemikalier avses och vad är
exponering?
Poäng i kommunranking för kommuners klimatanpassning – Sysav förutsätter att det inte är
en relativ bedömning, som bygger på hur väl andra kommuner står sig i jämförelse
Avtal och inköp av cirkulära produkter och tjänster – räknar man i antal avtal/inköp eller i kr?

Återvinning av förpackningar – är det den faktiska återvinningen som avses, eller insamlade mängder?
Kommunen har svårt att styra över återvinningsgraden.
Med vänliga hälsningar
Anna Andersson / På uppdrag av Peter Engström, VD
Anna Andersson
Miljöstrateg
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Sysav ger tillbaka till dig – genom att återvinna och behandla avfall ser vi till att så mycket som möjligt kommer till nytta igen.

