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Sammanfattning

Miljöförvaltningen avger en årsrapport som redovisar arbetet med externfinansierade projekt.
Innevarande rapport innehåller kort information om de avslutade och pågående externfinansierade projekten på miljöstrategiska avdelningen för perioden januari till december 2020.
I informationen framgår hur projekten är kopplade till Malmö stads miljöprogram 2009 - 2020
samt till Agenda 2030 - målen.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner bifogad redovisning av årsrapport externfinansierade projekt.
2. Miljönämnden överlämnar redovisning av årsrapport externfinansierade projekt till
kommunstyrelsen för information.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-02-17
Beslutet skickas

Kommunstyrelsen
Ärendet

Miljöförvaltningen har sedan 1993 haft ansvar för att samordna och stödja arbetet med
Agenda 21 i Malmö. Sedan 1997 har miljöförvaltningen ansvarat för att arbeta med ansökningar
om stöd till lokala investeringsprogram och projekt för ekologisk omställning och hållbar
utveckling.
I miljöförvaltningens nuvarande uppdrag ingår att processleda, stödja och samordna
kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling. Inom detta uppdrag får miljöförvaltningen
göra ansökningar om stöd till projekt, samt leda och samordna sådana projekt. Detta arbete
genomförs i huvudsak av miljöstrategiska avdelningen.
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Genom åren har miljöförvaltningen sökt och genomfört ett stort antal externfinansierade
projekt. Dessa projekt har bidragit till grön tillväxt och resulterat i att Malmö ofta framhålls som
en föregångsstad för god miljö och hållbar utveckling - såväl nationellt som internationellt.
Externfinansierade projekt har varit och är ett viktigt verktyg för att växla upp miljöarbetet i
Malmö.
Det kommer att krävas en omställning om Malmö stad ska kunna uppfylla
kommunfullmäktigemålet att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser. Ett
antal åtgärder behöver genomföras, vilket i sin tur kan möjliggöras genom externa medel.
Externfinansierade projekt har också gett möjlighet att testa nya idéer och experimentera, i form
av till exempel testbäddar och pilotprojekt där nya tekniker och metoder utvecklats. Projekt kan
också ge upphov till samarbetsmöjligheter med exempelvis företag, organisationer, akademi och
andra kommuner, nationellt såväl som internationellt. På så sätt får Malmö tillgång till och utbyte
med experter inom olika ämnesområden och kan lära sig från vad andra gjort på samma
områden. Dessutom kan Malmö få bättre spridning av de resultat som uppnåtts i staden.
Miljöförvaltningen avger en årsrapport som redovisar arbetet med externfinansierade projekt.
Nuvarande rapportering inkluderar alla externfinansierade projekt på miljöstrategiska
avdelningen under januari till december 2020. Projekten är strukturerade under respektive
miljömål i Malmö stads miljöprogram 2009 - 2020, utifrån projektens huvudinriktning.
Dessutom anges vilka Agenda 2030-mål som projekten bidrar till.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt. Projekten
bidrar till kommunfullmäktigemålet att Malmö stad ska vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser. Minskade växthusgasutsläpp har positiva effekter på barns liv
i Malmö eftersom det minskar risken för framtida negativa klimateffekter. Det innebär även
positiva bieffekter på folkhälsan genom att exempelvis förbättra luftkvaliteten i stadsmiljön.
Förslaget har utarbetats av enhetscheferna Matilde Törnqvist och Nasrin Bigdelou på miljöstrategiska avdelningen.
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