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Remiss från miljöförvaltningen - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad
2021-2030, dnr MN-2018-964
SBN-2020-632
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått förslag till Miljöprogram 2021-2030 på remiss för yttrande. I
Malmö stads budget för 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt
miljöprogram för 2021-2030 och är ett strategiskt dokument som anger riktningen för Malmös
långsiktiga arbete med miljöfrågor. Programmet är också Malmös lokala agenda för arbetet med
den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag






MN-2018-964 Remissutgåva - Miljöprogram 2021-2030
Komplettering till remiss - protokollsutdrag miljönämnden 2020-06-17 § 110 inkl särskilt
yttrande från Moderaterna, Vänsterpartiet och reservation från Sverigedemokraterna, Dnr
MN-2018-964
G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Förslag till Miljöprogram 2021-2030
Förslag till yttrande SBN 2020-09-23 Förslag till Miljöprogram 2021-2030

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Ärendet

I Malmö stads budget för 2020 fick Miljönämnden i uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram
för 2021-2030. Förslag till miljöprogram som nu skickas ut på remiss har en övergripande
målbild samt tre målområden som vardera har en målbild och fyra mål. Programmets tre
målområden har prioriterats utifrån Malmös klimat- och miljöutmaningar.
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Miljöprogrammet 2021-2030 antas av kommunfullmäktige och är ett strategiskt dokument som
anger riktningen för Malmös långsiktiga arbete med miljöfrågor. Programmet är också Malmös
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lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Miljöprogrammet konkretiseras till stor del av andra styrdokument och handlingsplaner och
varje nämnd och bolagsstyrelse ska utifrån sitt respektive grunduppdrag och förutsättningar
integrera miljöprogrammets innehåll i sin verksamhetsplanering.
Vid framtagandet har såväl tjänstepersoner i Malmö stad, barn och unga samt näringsliv,
akademi och civilsamhälle fått komma till tals om vad de anser behöver hända i Malmö till 2030.
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