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Miljöredovisning 2016

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö
stad den 17 december 2009.
Miljöredovisning 2016 är årets sammanställning av hur arbetet går med att
uppnå Malmös miljömål.
Ytterligare statistik och nyckeltal finns på Miljöbarometern på Malmö stads
hemsida: www.malmo.se/miljobarometern
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Inledning
De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015.
De syftar till att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i
världen samt att lösa klimatkrisen. Självklart är globala utmaningar även lokala.
Här i Malmö var vi tidiga med att säga att de globala målen skulle göras till våra,
och nu är det viktigt att skrida från ord till handling. Den internationella
konferensen Sustainable City Development, som hölls i november 2016 i Malmö,
hoppas vi ska bli startskottet på en samverkan med andra kommuner, civilsamhället och företag. Samverkan är en nyckel till framgång. Vi har inte tid att göra alla
misstag och erfarenheter själva, utan vi måste alla dela med oss av vår kunskap så
att kunskapen blir ”main stream” och kan användas på många platser och i många
olika sammanhang.
Självklart måste de globala målen kopplas ihop med Malmös fullmäktigemål och
våra olika nämnders mål. Miljönämnden har redan gjort kopplingar mellan de tre
målnivåerna och det tycker jag är ett utmärkt sätt att ta sig an de globala
hållbarhetsmålen. De ger oss också en tydlighet kring de olika målen.
Tyvärr har vi en bra bit kvar miljömässigt innan vi kan kalla oss hållbara här i vår
stad. Miljöredovisningen för 2016 ger oss ingen större anledning att slå oss för
bröstet. Vi har ambitiösa miljömål, men vi ser inte ut att nå dem om vårt
miljöarbete fortsätter i den här takten. Vi måste helt enkelt skärpa oss om vi ska nå
våra högt ställda mål. Nu hoppas jag på den nya organisationen som ska vara på
plats under 2017 – att vi tar tillfället i akt och ser till att ge miljö- och
hållbarhetsarbetet en nystart. Vi måste integrera hållbarhetsarbetet i det dagliga
arbetet på ett naturligt sätt. I dagsläget finns det utsedda miljösamordnare på
kommunens olika förvaltningar som koordinerar arbetet med miljö och hållbarhet.
I och med omorganisationen får vi se över hur arbetet ska drivas vidare på ett
framgångsrikt sätt.
Det finns många frågor att arbeta vidare med och som behöver extra skjuts. Det
krävs till exempel mycket arbete för att energianvändningen ska fortsätta att minska
i Malmö. Vidare kommer det att krävas ytterli-gare effektivisering för att det ska
vara möjligt att nå målet om ett Malmö som år 2030 till 100 procent är försörjt av
förnybar energi.
Att klimatanpassa staden är en ödesfråga. Arbete med en skyfallsplan och en
åtgärdsplan pågår, samtidigt som staden är på gång med åtgärder i området
Söderkulla, där boende drabbades svårt under skyfallet den 31 augusti 2014. Det
kommer förstås att krävas många fler insatser för att få en stad som kan stå emot
stora mängder vatten, oavsett om de kommer som skyfall eller som en tillfälligt
höjd havsnivå. Vi måste också ta oss en rejäl tankeställare kring mängden hårdgjord
yta i staden, eftersom sådan yta är väldigt dålig på att ta emot och lagra vatten. Vi
måste därför bevara och utveckla grönstruktur i staden som är bättre på att svälja
vatten. Grönyta tillför dessutom många fler fördelar, exempelvis för den biologiska
mångfalden, ekosystemtjänster och för rekreativa värden. Om den anläggs på rätt
sätt, förstås.
Vi måste fortsätta jobba för att det ska vara lättare för Malmöbon att göra rätt än
att göra fel. Mycket handlar om att sprida kunskap faktiskt. Om jag inte har tillgång
till fakta och kunskap kan jag ju heller inte göra hållbara val. Under december 2016
genomförde vi till exempel en kampanj om hållbart mode. I kampanjen ingick en
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rad aktiviteter som inspirerade till en kreativ, smart och hållbar klädstil. Det togs
också fram en guide till smart och hållbart mode i Malmö.
Matfrågan fortsätter att vara aktuell. I vår policy för hållbar utveckling och mat
konstaterar vi bland annat att vi måste äta mer vegetabiliskt, minska matsvinnet och
välja kött som ger upphov till så litet utsläpp av växthusgaser som möjligt. Själv
väljer jag mer fisk, fågel och vilt sedan jag fick kunskap om hur mina kostvanor
påverkar klimatet. Och denna kunskap har förstås alla Malmöbor rätt att få tillgång
till! Under året har vi startat ett nytt utbildningspaket som riktar sig till stadens
förskolor, äldre- och LSS-boenden – där vi berättar om hur mat och klimat hänger
samman. Det ska bli spännande att följa hur vi kan få ännu mer klimatsmarta kök i
staden.
Nu tycker jag att vi satsar på att göra 2017 till det hållbaraste året på länge och
arbetar tillsammans för att nå våra högt ställda miljömål!

Kerstin Åkerwall
Miljödirektör, Malmö stad
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Från ord
d till handling – Han dlingsplanen
Malmö stadds miljöprogram innehåller m
målformulerin
ngar för hur Malmö
M
ska blii en
hållbar stad.. Vilka aktiviteeter som måstte genomföras för att nå dit är beskrivet
i ”handlingssplan för miljö
öprogrammet – prioriterat arbete i Malm
mö stad 2015-22018”,
som antogs av miljönämn
nden i Malmöö i februari 2015. I handlinggsplanen har
sjutton åtagaanden identifiierats där en rrad aktiviteter är samlade, som alla ska biidra
till att vi nårr de ambitiösaa miljömålen. Ansvaret för att genomföra handlingsplaanens
åtaganden är gemensamt för alla Malm
mö stads nämn
nder och styreelser. För att
resultat ska kunna uppnås måste samveerka ske, bådee internt i Mallmö stad och med
externa aktö
örer, där inte minst
m
Malmöbborna och närringslivet är viktiga.
Under senhösten 2016 geenomfördes enn första, kom
mplett, uppföljn
ning på arbeteet
med åtaganddena i handlin
ngsplanen. Upppföljningen visade
v
att alla åtaganden utoom
två är påbörrjade. Dessa tvvå är ”Förbätttra det system
matiska arbetett med hållbar
upphandlingg” samt ”Säkeerställa att staddens tekniska system främjar det hållbaraa
Malmö”. I övriga
ö
femton
n åtaganden påågår arbete. Totalt
T
sett är 68 % av
handlingsplaanens alla aktiiveteter genom
mförda eller påbörjade.
p
Absolut avgörannde
för arbetet är
ä att alla styreelser och näm
mnder inom Malmö
M
stad tar sitt ansvar föör sina
respektive åtaganden
å
och
h aktiviteter.

Förklarin
ng av sym
mboler
I följande avvsnitt åskådligggörs statusenn för de fyra övergripande
ö
miljömålen
m
sam
mt de
ms
19 delområddena med hjällp av färgade ssymboler med
d trendpilar. Statusen
S
bedöm
utifrån den statistik och in
nformation soom är tillgängglig i slutet av år 2016.
Innebörden
n av symbolern
na är enligt fööljande:
Symbolförk
klaring

Miljömålett

beddöms ha
en nnegativ
trennd

ser ut att kunna
k
uppnås i tid
ser ut att delvis
d
kunna uppnås
u
i tid
ser ut att in
nte kunna upp
pnås i
tid
Tillräcklig information saknas
s
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beedöms ha
en
n positiv
trrend

bedöms ha
en oklar
trend

Sverig
ges klimat
k
tsma
artastte
sttad

År 2020
2
ska Malm
mö stads ege
en organisatio
on vara klimaatneutral och år 2030 ska
hela
a Malmö försö
örjas till 100 % av förnyba
ar energi.

Miljöm
målet består avv fem delområden som allaa berör klimattarbetet. Ett
av deloområdena ”efffektivare användning av ennergi” ser ut att
a kunna
uppnåås inom utsatt tid medan ettt annat ”minsskade utsläpp”” inte ser ut
kunna
k
uppnås
till år 2020. De
D tre övriga delområdena
d
”mer förnybaar
att
enerrgi”, ”omställnning av transp
porter och resvanor” samt ””anpassning till
t
klim
matförändringaarna” ser alla ut
u att delvis kunna uppnås inom utsatt tiid. Totalt sett
bedö
öms därmed m
miljömålet attt endast till visss del vara mööjligt att uppn
nå inom
miljö
öprogrammetts tidsram. Miljömålets tren
nd bedöms varra positiv då flertalet
f
av
nyckkeltalen inom miljömålets fem
f delområden uppvisar een positiv tren
nd.
Effektivare annvändning avv energi
Mer förnybarr energi
Minskade utssläpp
Omställning av transporter och resvano
or
Anpassning ttill klimatförändringarna
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Effektiva
are använd
dning av e
energi
Energianvä
ändningen i Malmö
M
ska sä nkas med minst 20 procent per person
n
fram till 202
20* och med ytterligare
y
20
0 % till 2030. (*jämfört
(
med
d genomsnitttlig
användning
g år 2001-2005)

Den första dellen av målet oom energianväändningen, att den ska minnska
D
m 20 procen
med
nt till år 2020,, är nästan up
ppnått år 2014. Målet för årr 2020
b
bedöms
därmeed som möjliggt att uppnå. Det
D krävs docck mycket arbbete
för att energgianvändningeen ska fortsättta att minska samt för att äv
ven andra dellen av
målet, om attt minska energianvändninggen ytterligaree 20 procent till
t år 2030, skka
kunna uppn
nås. Dessutom
m behövs sannnolikt ytterligaare effektiviserring för att deet ska
vara möjligtt att nå målet om
o ett Malmöö som år 20300 till 100 procent är försörjtt av
förnybar energi. Ytterligaare informatioon behövs ockkså för att kun
nna ge en bättr
tre
bild av den totala energianvändningen i Malmö. Dellområdets totaala trend bedööms
som positiv då energianvändningen peer invånare, deen totala energgianvändninge
gen
och kommuunfastighetern
nas energianväändning samtlliga uppvisar positiva
p
trende
der.
Under år 20014 minskade återigen energgianvändninggen per person
n och uppvisad
ade
det lägsta väärdet under heela den redoviisade perioden
n sedan år 199
90. Minskninggen
sedan år 20004 beror myckket på Malmöös befolkningssökning, som uppgått till cirrka
5000 person
ner årligen allttsedan år 20066. Den totala energianvändningen i Malm
mö
minskade occkså under år 2014 och liggger nu under 1990
1
års användning. Den ttotala
energianvän
ndningen har inte
i förändratts så mycket utan
u pendlat kring 7000 GW
Wh
per år ända sedan 1990-taalet. Kommunnfastigheternaas totala energgianvändning
ökade någott jämfört med
d året innan. D
Den totala min
nskningen upp
pgår år 2015 ttill 21
procent jäm
mfört med den
n genomsnittligga användnin
ngen år 2001-2
2005.
Runt om i Malmö
M
finns det
d många godda exempel påå energieffektiiviseringsinsattser
där kommun
nen är en aktiiv part. Mångaa byggherrar som
s
är aktiva i Malmö väljeer att
bygga energgieffektiva bygggnader. Dettaa kan delvis härledas
h
till kommunens
byggherrediialoger, där fördelar och mööjligheter med
d energieffektiivt byggande är en
viktig del. Genom
G
att ge specifika
s
nybyyggnadsområd
den miljöproffil ges även enn
viktig signall till de byggheerrar som vill bygga i området. Detta gälller till exempeel i
Hyllie. Arbeete med energgieffektiviserinng sker även i befintliga om
mråden. Ett ledd i det
arbetet är attt stadens enerrgi- och klimaatrådgivare utvvecklar en webbplattform fför
digitaliseradd och individuell energirådggivning för flerrfamiljshus. I Sege Park
genomförs ett
e försök med
d samtranspoort av varor occh avfall som bland annat kkan ge
minskad eneergianvändnin
ng. Genom ennergitillsynen stöttas prioriterade industriier i
Malmö, medd en energianvvändning på m
mer är 300 MW
Wh per år, i arbetet
a
med attt
kartlägga en
nergianvändnin
ngen och däreefter ta fram effektivisering
e
gsåtgärder som
m kan
genomföras.
Vilka insattser behövs?

För att kunn
na uppnå de högt
h ställda m
målen till år 20330 att energian
nvändningen ska
minska medd ytterligare 200 procent, frånn år 2020, sam
mt att hela Maalmö ska försöörjas
till 100 proccent av förnyb
bar energi krävvs ett omfattaande arbete fö
ör både fastighheter,
verksamheteer och transpo
orter. För nybbyggda fastigh
heter behöver kommunen
genom dialo
og eller annan form säkersttälla en hög en
nergiambition, med
utgångspunkkt i de byggheerredialoger soom redan görs idag. I existeerande områdden
måste de go
oda exempel på
p energieffekttiviserande åtggärder som reedan finns tas
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tillvaara och spridaas. Självfinanssierande finansieringsmodelller för hur ko
ommunen
kan underlätta ennergieffektiviseeringsåtgärderr hos externa pparter (företag och
privaatpersoner) m
måste också tas fram.
För kommunens egna verksam
mheter behövs ett mer systeematiskt arbete, med fokus
på åtgärder för lånngsiktig energgieffektiviserin
ng. Det komm
munala bostad
dsbolaget bör
ocksså gå före när det gäller eneergieffektivisering både i beefintliga byggn
nader och i
nybyyggnation. Föör att transporrterna i Malmö
ö ska bli mer eenergieffektivva krävs en
ökad
d andel resor ttill fots, cykel eller kollektiv
vtrafik på bekkostnad av bilttrafiken.
Dettta kan hanteraas delvis geno
om stadens plaanering, där frramkomlighett för bilar
prioriteras ned tilll fördel för an
ndra trafikslagg. Det kan äveen hanteras geenom
kosttnader för olikka trafikslag, såsom
s
avgifterr för parkeringg och kollektiivtrafikresor.

Mer förnybarr energi
Sol, vind, vatten och biogas ska
s fasas in och
o fossila brränslen fasas
s ut. Andelen
förn
nybar energi s
ska vara 100 % i Malmö sttads verksam
mheter år 2020
0.
Amb
bitionen är attt så stor andel som möjlig
gt av denna eenergi ska va
ara lokalt
prod
ducerad.

Målet ser delvis ut att
a kunna upp
pnås då förnybbar energi från
n sol,
vindkrraft och biogaas totalt sett har
h ökat inom kommunen och
o nu
uppgåår till sju gångeer så mycket som
s år 2001. A
Andelen förn
nybar energi i
Malm
mö stads verkksamheter upp
pgår också nu
umera till ungeefär två tredjedelar av den
totallt använda eneergin. Dock är
ä det en bit kv
var till målet oom 100 proceent förnybar
enerrgi år 2020 i M
Malmö stads verksamheter.
v
Det övergripaande klimatm
målet att hela
Malm
mö ska försörrjas till 100 prrocent av förn
nybar energi årr 2030 ser förr närvarande
ut attt vara svårt attt nå. Delomrrådets totala trrend bedöms som positiv då
d den
förn
nybara och åteervunna energgin, den förnyb
bara kommunnala energin och
o även
fjärrrvärmens fossiilinnehåll sam
mtliga visar på positiva trendder.
Und
der år 2015 gennererades meer energi från sol,
s vind och bbiogas än någgot år tidigare
och totalt sett upppgick mängdeen till 435 GW
Wh, vilket är 7700 procent mer
m än år 20011.
De senaste
s
åtta årren har dock den
d totala män
ngden förnybbar eller återvu
unnen energi
legatt ganska stabililt kring 1600 GWh. År 201
14 utgjorde deen totalt generrerade
förn
nybara och åteervunna energgin nästan 24 procent
p
av deen totalt använ
nda energin i
Malm
mö. Mängdenn förnybar eneergi som prod
duceras av kom
mmunägda an
nläggningar
ökarr och uppgickk år 2015 till drygt
d
7500 MW
Wh vilket är enn ökning med
d mer än 300
proccent jämfört m
med året innan
n. Det är specciellt energin ffrån den av Malmö
M
stad
ägdaa vindkraftsannläggningen i Sundsvall
S
som
m står för den övervägande ökningen.
Det andra utlokalliserade vindkkraftverket, beläget i Kristinnehamn, som Malmö stad
köptt in kommer ttroligen att övvertas vid årsskiftet. Tillsam
mmans med deet först
inkö
öpta i Sundsvaall kommer vindkraftverken
n framöver attt stå för ungefär 10
proccent av Malmöö stads elanväändning.
Etab
bleringen av fö
förnybar energgiproduktion i Malmö går ffortsatt trögt. Utvecklingen
n
av vindkraft
v
inom
m Malmö stads geografiska gränser har sttått stilla i flerra år, och
även
n under år 20116 stoppades ett planerat veerk vilket därm
med minskade möjligheten
n
till måluppfyllnad
m
d. I det ena av de två lokala vindkraftsproojekten som drivs
d
i Malmö
stads regi avvaktaas utfallet av en
e planerad vaattendom för nny markutfyllnad i Norra
Ham
mnen. I det anndra projektet vid Yttre Rin
ngvägen komm
mer en slutlig vindanalys
och en förfinad innvesteringsanaalys att göras efter årsskifteet. Detta utgörr sedan
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underlag för beslut om fortsättning vilket innebär en omfattande tillståndsprocess
innan etablering kan påbörjas. På ett övergripande plan pågår diskussioner mellan
Malmö stad och berörda myndigheter kring aktualiseringen av översiktsplanen,
vilket också kan påverka framtida processer för förnybar energiproduktion. Den
svaga vindkraftsutvecklingen, gör att möjligheten att utnyttja solenergi för
elproduktion blir än viktigare. Här arbetar Malmö stad aktivt för att skapa samsyn
kring utvecklingen och underlätta ansökningsprocessen om bygglov för solenergi.
Avseende tillvaratagande av restvärme har beslut tagits under år 2016 om att
investera i värmepumpar som kommer att generera fjärrvärme från renat
avloppsvatten. Anläggningen är planerad att tas i drift i mitten av 2017 och ska
generera 200 GWh värme till Malmö.
Vilka insatser behövs?

För att Malmö ska kunna nå miljömålen om förnybar energi är det nödvändigt att
produktion av förnybar energi prioriteras och likställs med andra värden i staden.
Det behöver också ske en övergång mot förnybar fjärrvärme, vilken även kan
inkludera återvunnen energi, för att till år 2020 nå miljömålet om 100 procent
förnybar energi inom Malmö stads verksamheter. Värmeproduktionssystemet i
Malmö står inför en stor utveckling, då stadens leverantör av fjärrvärme har delats
upp i två bolag. Uppdelningen kommer underlätta för en ökad produktion av
förnybar värme, till exempel genom att det naturgaseldade Öresundsverket används
mer begränsat.
Idag produceras värme vid ett flertal anläggningar i staden genom förbränning av
avfall, biomassa och till viss del naturgas, samt genom tillvaratagande av
överskottsvärme från olika industriprocesser. Att ta hand om den överskottsvärme
som genereras, och utnyttja de resurser som finns tillgängliga är fortsatt viktigt.
Möjligheterna för ett utökat utnyttjande av restvärme behöver därför undersökas
kontinuerligt. Ökad användning av biomassa och geotermi är också intressanta
lösningar som även fortsatt behöver utredas som alternativ för värmeförsörjning
inom kommunen. Arbetet med att utreda möjligheterna att upphandla förnybar
fjärrvärme behöver fortsätta och även genomföras. Därigenom kan Malmö stad,
som stor kund, även hjälpa till att visa att det finns en marknad för förnybar
fjärrvärme. Avseende elanvändningen behöver ursprungsgarantier för vindel istället
för vattenkraft väljas, vilket är möjligt i Malmö stads nyupphandlade elavtal.
Det är en stor utmaning att nå målet om 100 procent förnybar energi på
transportsidan, även här kan stora aktörer såsom Malmö stad visa vägen framåt.
Den nya miljöbilsstrategin, som förväntas bli antagen under år 2017, blir ett viktigt
verktyg i kommunens arbete med bland annat elfordon. Enligt Malmö stads
fordonsgasavtal är minst 50 procent biogas standard i fordonsbränslet, med
möjlighet att uppgradera till 100 procent. Ska Malmö stad nå målet om 100 procent
förnybart till år 2020 så behöver alla förvaltningar aktivt välja 100 procent biogas.
För att bland annat åstadkomma lägre bränsleanvändning behöver arbetet med
olika typer av samlogistik, avseende dagliga tjänster i staden, utvecklas vidare.
Samarbetet med Skånetrafiken om införandet av elbussar på två stadsbusslinjer i
Malmö år 2018 är ett viktigt steg på vägen mot fossilbränslefri trafik i staden.

10
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Min
nskade uts
släpp
Utsläppen av väx
xthusgaser i Malmö ska minska
m
med m
minst 40 % räknat från år
1990
0.

Målett med minskad
de växthusgassutsläpp i Mallmö ser ut att bli svårt att
nå. D
Det krävs mångga ytterligare insatser
i
inom
m ett flertal om
mråden för att
målett ska kunna up
ppnås. Även nyckeltal
n
med ett konsumtionsbaserat,
iställlet för ett prooduktionsbaserat, perspektiv
v behövs för aatt se hur Mallmöbornas
totalla konsumtionn av varor och
h tjänster bidrrar till växthussgasutsläppen
n.
Kold
dioxidutsläpp en utgör de dominerande
d
växthusgasutsl
v
släppen i Malm
mö och de
uppvvisar totalt settt en negativ trend
t
samtidiggt som koldiox
oxidutsläppen per invånare
visarr på en positivv trend, dock mycket på gru
und av Malmöös kraftiga
befo
olkningsökninng under de seenaste tio åren
n. Då dessutom
m fjärrvärmen
ns
kold
dioxidutsläpp i Malmö visarr en negativ trrend bedöms ddelområdets totala
t
trend
som
m varken positiiv eller negativv.
Kold
dioxidutsläpp en minskade totalt sett melllan år 1990 ooch 2005. Den
n stora
ökniingen inom inndustri- och en
nergisektorn år
å 2010 kan tilillskrivas Öressundsverket
som
m togs i drift deetta år. År 2015 minskade koldioxidutslä
k
äppen igen, mycket
m
på
grun
nd av att drifteen vid Öresun
ndsverket min
nskade. Utsläpppen var år 20015
fortffarande högree än år 1990 och
o för att nå Malmös
M
miljöömål till år 20220 behöver
utslääppen minskaa med 42 proccent mellan år 2015 och 20220. Under år 2015
2
minsskade koldioxxidutsläppen per
p person jäm
mfört med år 22010 och är nu
n även de
lägstta under den rredovisade peerioden. En biidragande orsaak till minskn
ningen mellan
år 19990 och 2015 är Malmös befolkningsökn
ning som sedaan år 2006 uppgått till
cirkaa 5000 personner årligen. Övvriga växthusggaser minskadde återigen un
nder år 2014
och utsläppen varr detta år de läägsta under reedovisningspeerioden. Dockk behöver
utslääppen minskaa med lika myccket framöverr som de gjortt sedan år 19990 för att nå
måleet om 40 proccents minsknin
ng mellan år 1990
1
och 20200. Utsläppen av övriga
växtthusgaser per person har minskat
m
kontinuerligt sedan år 1990 men även här
bidrar Malmös beefolkningsökn
ning till minskningen.
Allt arbete som lyyfts fram inom
m delområden
na ”effektivaree användning av
enerrgi”, ”mer förnnybar energi”” och ”omställlning av transpporter och resvanor”
påveerkar koldioxiidutsläppen. En
E minskad en
nergianvändniing samt en ökning
ö
av
bådee förnybar eneergi och utsläp
ppsfria trafiksslag är utveckllingar som alla har positiva
följd
der på utsläpppen av koldioxxid.
På den
d ekonomiskka sidan sker också arbete som syftar tilll att minska de
d utsläpp
Malm
mö stad är deelaktig i. Undeer året antogs en ny finansppolicy som blaand annat
angeer att Malmö sstad ska undvvika fondplaceeringar där förretag som ägn
nar sig åt
utvin
nning av fossiila energikällo
or ingår. Målsäättningen är attt senast år 20018 helt ha
lämn
nat placeringaar i företag meed en omsättn
ning från fossiil energiutvinn
ning större än
n
5 procent. Malmöö stad påbörjaade även undeer år 2016 en uutredning av möjligheten
m
att in
nföra gröna oobligationer fö
ör att på så sättt speciellt kunnna finansieraa
klim
matsmarta och ekologiskt håållbara investeeringar.
Vilk
ka insatser b
behövs?

Det krävs en omffattande förän
ndring för att Malmö
M
ska kuunna uppnå målet
m
om
minsskade växthussgasutsläpp. Staden
S
och kommunen måsste planeras påå ett
klim
matsmart sätt sså Malmöborn
na kan leva occh göra sina daagliga sysslor utan att ge
upph
hov till stora vväxthusgasutssläpp. Malmöss översiksplann samt trafik- och
MILJÖF
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mobilitetspllan är viktiga instrument
i
i aarbetet med attt skapa en ressurssnål och
energieffekttiv stad där blaand annat satssningar på förrnybar energi och ett
trafiksystem
m med minimaal miljöpåverkkan prioriterass. Förändringaarna i den fysiiska
miljön behö
över även gå hand
h
i hand m
med förändrade beteenden och
o här kan
kommunen på olika sätt göra
g det lättarre för Malmöb
bon att göra hållbara
h
val soom
innebär min
ndre utsläpp både
b
lokalt ochh globalt. Den
n konsumtion som Malmöbbor
och verksam
mheter i Malm
mö står för gerr upphov till koldioxidutslä
k
pp även i de lländer
där varorna produceras. Malmö
M
stad b ehöver fortsäätta att aktivt stödja
s
aktivitet
eter i
Malmö som
m gynnar hållbara beteendenn genom samaarbete med olika organisatiooner
och verksam
mheter i staden
n.
I delområdeena ”effektivarre användningg av energi”, ”mer
”
förnybar energi”
och ”omställlning av transsporter och reesvanor” uppm
märksammas även insatser inom
ett flertal om
mråden som krävs
k
för att väända utsläppeens negativa utveckling i Maalmö.
För minskadde utsläpp kan
n speciellt näm
mnas vikten avv att utveckla och ta tillvaraa
klimatsmarttare lösningar avseende bådde el- och värm
meförsörjningg. Utvecklandeet av
till exempel olika solenerggilösningar, sttorskaliga geotermilösningaar och industririell
symbios, där bland annat restvärme tass tillvara, behö
över fortsätta och intensifieeras
de närmsta åren
å
för att Malmö
M
ska kunnna närma sigg målet och miinska utsläppeen.

Omställn
ning av tra
ansporter och resva
anor
En kraftfull utveckling av spårburen och annan elldriven (grön el) kollektivttrafik
och ett utby
yggt cykelväg
gnät ska tillsa
ammans skapa nya föruts
sättningar förr
resande lok
kalt och regio
onalt. Möjligh
heterna till om
mlastning av gods
g
till sjö- och
järnväg ska
a förbättras.

Omställningen
O
n av trafiksysttemet går i daggsläget alltför sakta och dett är
o
osäkert
om målet kan nås m
mer än delvis. Det finns docck goda
f
förutsättninga
ar för att nå m
målet i framtideen, eftersom Malmö
M
planerrar
utökning avv kollektivtrafiiken med t.ex.. spårvagn och
h elbussar. Information sakknas
om hur möjligheterna är för omlastninng av gods till sjöfart och järnväg.
Delområdetts totala trend bedöms som
m positiv då deen övervägand
de delen av
nyckeltalen såsom miljöbilar, cykelbanoor och färdsättt visar på possitiva trender..
Några stora förändringar kan tyvärr intte ses varken när det gäller Malmöbornaas
e bilisternas totala körstrräcka. Efter attt under år 2008 haft en
bilinnehav eller
toppnoterin
ng på drygt 580 mil körsträccka per person
n ligger sträck
kan år 2015 påå
samma länggd som år 19999, drygt 460 m
mil. Totalt settt visar bilinnehavet i Malmöö på
en ökning frrån knappt 3110 bilar per 10000 invånare år
å 1974 till nässtan 360 år 20015
men det harr både ökat occh minskat unnder perioden.. Miljöbilsinneehavet ökar bååde i
Malmö som
m helhet, där det
d uppgår till 21 procent, och
o inom den kommunala
organisation
nen, där det liggger på drygt 77 procent.
Under år 20015 ökade cykkelbanornas länngd med 4 km
m medan bilväägarna ökade med
3 km. I Malm
mö stads förd
djupade resvanneundersökniing, som görs vart femte år,r, ses
en tydlig minskning av bilresorna till arrbete och skola mellan år 2003 och 20133.
Kollektivtraafikresorna har till samma m
mål ökat från 12 procent till 21 procent.
Cykeltrafikuutvecklingen har
h sedan år 20003 ökat i cen
ntrala Malmö med nästan 550
procent meddan befolknin
ngen under sam
mma period ökat
ö med knap
ppt 20 procennt.
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Und
der år 2016 haar Malmö stad
d tagit fram en
n ny miljöbilssstrategi, med riktlinjer
r
för
det fortsatta
f
arbettet med elford
don, laddplatsser och laddinnfrastruktur, vilken
förvväntas bli antag
agen under början av år 2017. Stadens beefintliga behovv och
möjlligheter inom parkeringsom
mrådet har karrtlagts i en parrkeringsöversyn, vilken
kom
mmer att ligga till grund för framtagandett av en ny park
rkeringspolicy. Ett
hyrccykelsystem sttartades i Malm
mö i maj 2016
6 med 50 statiioner och dryggt 500 cyklar
i systemet. Planenn är att system
met ska vara fu
ullt utbyggt occh dubbelt så stort år 2019.
I utb
byggnadsområådet Sege Park pågår ett sam
mlastningsproojekt där varo
or körs ut
med
d elfordon ochh lastcyklar. Via
V en mikroteerminal, där vaaror lastas om
m från tung
trafik, servas bosttäder, förskolo
or och skolor i området, soom på så sätt får
f en
trevlligare miljö occh blir mindree utsatt för bu
uller och luftfööroreningar saamtidigt som
klim
matpåverkan m
minimeras.
Vilk
ka insatser b
behövs?

Malm
mös nya trafikk- och mobilittetsplan är ettt viktigt instruument i de
förändringsprocessser som krävvs för att minsska trafikens kklimatpåverkaan och
anpaassa trafiksysttemet mer efteer människan.. De yteffektivva transportsllagen, såsom
cykeel- och gångtraafik måste priioriteras framfför de ytkrävaande, såsom biltrafik.
b
Traffik-ytorna behhöver omdispo
oneras så att stadens
s
begrännsade ytor anvvänds så
effekktivt som möjjligt. Biltrafikeens ytor måste minskas meedan ytor för kollektivtrafik
k
k,
cykeel och gång uttökas så staden
n kan byggas tätare samtidiigt som en lån
ngsiktigt
hållb
bar stadsmiljöö skapas. I vän
ntan på utbygggnaden av spåårtrafik i Malm
mö är
satsn
ningarna på ellbussar ett vikktigt steg på väägen mot ett m
mer miljövänlligt
kolleektivtrafiksysttem. Samlastn
ning av både sådant som ska
ka levereras ut och samlas
in beehöver bli en företeelse som
m sker överalllt i den förtätaade staden. Malmö
M
stad
kan, i egenskap avv stor arbetsgiivare, underlätta för föränddrade resvanor både lokalt
i staden och när ddet gäller pend
dlingen till och
h från Malmöö. För att kunn
na
åstad
dkomma en sttörre övergån
ng från bilpend
dling till kolleektivtrafikpend
dling krävs
även
n ett samarbette mellan kom
mmunerna och
h regionala sam
mt statliga myyndigheter.
Det är väldigt vikktigt, samt även kostnadsefffektivt, att Maalmö stad, gen
nom dialog
och kommunikatiion med Malm
möbor och nääringsliv, forsäätter påverka både
b
lokala
och regionala reseenärer att anam
mma ett mer miljövänligt bbeteende.

Anpassning till klimatförändring
garna
Malm
mö ska förbe
ereda för till exempel
e
ändrrad temperatu
ur, höjd havsytenivå och
ökad
d nederbörd. Förutseende
e ger stor miljönytta och läägre kostnad
der.

Måleet ser delvis utt att kunna up
ppnås då Malm
mö stad förbeereder för
föränndrat klimat bland
b
annat geenom planarbbete på vattenssidan.
Andeelen hårdgjord
d yta uppvisarr dock en neggativ trend meedan antalet
bräd
ddningar varieerar mycket effter nederbörd
dssituationen samtidigt som
m
klim
matanpassningssarbetet blir bättre.
b
Då nyckeltal också saaknas avseend
de
anpaassning till anddra klimatföräändringar såso
om vind och ttemperatur beedöms
delm
målets totala trrend som varkken positiv elller negativ.
And
delen hårdgjorrd yta har ökat något sedan år 2000 ävenn om den senaast redovisadee
uppggiften inte är hhelt jämförbaar med de tidiggare. Mängdenn bräddat vattten inom
ledn
ningssystemet i Malmö visarr totalt sett en
n ökande tenddens mycket på
p grund av
de extrema nederb
rbördssituation
ner som förek
kommit underr vissa år. I IV
VL:s och
MILJÖF
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Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas
klimatanpassningsarbete fick Malmö 25,5 poäng av 33 möjliga och förbättrade sin
placering till plats 20 bland Sveriges kommuner.
Mycket arbete pågår inom kommunen som kan förändra hur vattenhanteringen
sker. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ”Plan för Malmös vatten" håller på att
tas fram. Denna övergripande vattenplan ska beskriva planeringsförutsättningar,
mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens hela
geografiska område, även havsområdet. Inom detta arbete har en VAutbyggnadsplan tagits fram och beslutats av Kommunfullmäktige under år 2016,
där den framtida utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet beskrivs.
Arbete pågår också med en Skyfallsplan och en handlingsplan för
skyfallsombyggnad av allmän plats, vilka ska behandla regn som inte kan tas
omhand av dagvattensystemet och som orsakar skador på bebyggelse, olägenheter
för invånarna samt trafikstörningar.
Vilka insatser behövs?

Det påbörjade arbetet med Skyfallsplanen måste fortsatt prioriteras så den
framtagna strategidelen kan kompletteras med en handlingsplan för att rusta
Malmö och den kommunala organisationen inför de stora och intensiva regn som
är en effekt av de pågående klimatförändringarna. Kraftig nederbörd och
översvämningar innebär stora påfrestningar på staden. Vid extrema
nederbördsituationer samlas stora mängder vatten, mer eller mindre förorenat, på
de hårdgjorda ytorna och transporteras alltför snabbt vidare till avloppsnätet och
vattendragen. För att förebygga översvämningar krävs en god balans mellan
behovet av förtätning och av klimatanpassning redan tidigt i
stadsplaneringsprocessen, så en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten kan
åstadkommas. Detta inbegriper även hänsyn till recipienten så att dagvattnet som
släpps ut i vattendraget eller slutligen i Öresund inte försämrar den rådande
vattenkvaliteten. En tydligare ansvars- och rollfördelning krävs inom den
kommunala organisationen för både akuta insatser och det långsiktiga förebyggande
arbetet. En samordningsgrupp med representanter från Malmö stads förvaltningar
och VA SYD, behövs för att driva och samordna arbetet. Det är också viktigt att
formulera ett gemensamt ställningstagande inom Malmö stad om vilken risknivå
som staden anser lämplig för klimatanpassningsarbetet.
Arbetet med att ersätta hårdgjorda ytor med grönska i olika former, till exempel
gröna tak, regnbäddar och gröna väggar, behöver intensifieras inom kommunen
och även inbegripa privat mark. Ett arbete med att involvera stadens privata
markägare och upplysa om vikten av grönska och lokalt omhändertagande av
dagvatten på tomter och innergårdar behövs också för att ytterligare kunna mildra
effekterna av de pågående klimatförändringarna. Andra effekter av
klimatförändringarna, som höga havsvattenstånd, värmeböljor och stormar, vilka
kan ha stor påverkan på samhället och Malmöborna behöver också hanteras inom
den kommunala organisationen.
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Framtidens
s stadsmiiljö fiinns
M mö
i Malm

Malm
mö ska år 202
20 vara ett levande och le
edande kunskkaps-, demon
nstrationsoch utvecklingsc
centrum för hållbar
h
stadsu
utveckling. D
De som vistas
s i Malmö ska
a
uppleva en god s
stadsmiljö me
ed låga bullernivåer och rren luft.

Miljöm
målet består avv fem delområden som allaa berör arbetet med
Malmöös stadsmiljö. De fyra delom
mråden som vvarit möjliga att
a
bedöm
ma ”hållbar staadsutveckling”, ”resursernaa ska användaas
k
smarrtare”, ”stadenn ska bli renare och tystaree” samt ”de grröna och blå kvaliteterna
ska utvecklas”
u
serr alla ut att delvis kunna uppnås inom uttsatt tid. På deet femte
delo
området saknaas tillräcklig in
nformation förr att en bedöm
mning av målu
uppfyllelsen
ska kunna
k
göras. T
Totalt sett bedöms därmed
d miljömålet aatt endast till viss
v del vara
möjlligt att uppnå inom miljöprrogrammets tiidsram. Miljöm
målets trend bedöms
b
vara
posiitiv då den öveervägande dellen av nyckelttalen inom miiljömålets fem
m delområden
uppvvisar en positiiv trend.
Hållbar stadssutveckling
Resurserna s ka användas smartare
s
t
Staden ska blli renare och tystare
De gröna ochh blå kvaliteteerna ska utveccklas
God
G vistelsem
miljö för alla i Malmö
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Hållbar stadsutvec
s
ckling
Malmö har en tätposition när det gälller hållbarhettsfrågor i urb
bana miljöer o
och
ska fortsättta att utveckla
as som moto
or inom detta område.

Målet ser delvis ut att kunnna uppnås dåå antalet studiebesök avseennde
hållbar stadssutveckling foortfarande liggger på en hög nivå, men hurr
Malmö utvecklas som mootor inom området behöverr också belysaas.
Delområdetts totala trend bedöms som
m varken posittiv eller negativ då nyckeltallet
över studieb
besök har en negativ
n
trend de senaste åreen men en positiv jämfört m
med
för tio år seddan samtidigt som de komppletterande nyyckeltalen visaar på både poositiva
och negativaa trender.
Antalet guiddade besök meed hållbar staddsutveckling som
s
tema harr de senaste tre
re
åren minskaat och ligger nu
n på drygt 17700 mottagna personer. Dett är dock
fortfarande ett stort antall och den storra efterfrågan på studiebesö
ök visar på ettt stort
intresse för hur Malmö arrbetar med håållbarhetsfrågo
or. I tidningen
n Aktuell
Hållbarhets senaste komm
munranking stteg Malmö tilll plats 15 efter förra årets 223:e
plats. I rankkingen, som gö
örs ur ett miljöö- och hållbarrhetsperspektiv, har Malmöö
under de tiddigare sex åren
n aldrig varit ssämre än fyra. I tidningen Fokus
F
senaste
ranking om var det är bässt att bo sjönkk Malmö från plats 25 till 37. De ovan
nämnda ran
nkingarna, där Sveriges 290 kommuner jäämförs, ger en
n indikation påå att
Malmö liggeer relativt långgt framme i m
miljö- och hållb
barhetsfrågor samt även i
boendefrågo
or.
Inom Malm
mö innovationssarena pågår ssamarbete meellan offentlig sektor, näringgsliv,
ideell sektorr och akademii för att främjaa innovationeer inom hållbaar stadsutveckkling.
Fokus för arrbetet kommeer att vara att testa och förvverkliga innov
vationer som
hållbart och
h kostnadseffeektivt kan öka antalet bostäder i Malmö. De koncept ooch
metoder som
m tas fram skaa testas i tre s törre utveckliingsområden i Malmö:
Östervärn, Amiralsstaden
A
n och Lindänggen.
Vilka insattser behövs?

Malmö stadds arbete med hållbart byggaande och Miljjöbyggstrategiin måste fortssatt
prioriteras in
nom den kom
mmunala organnisationen så att samarbetet med byggheerrar
kan utvecklaas, både när det
d gäller nybyyggnation och befintlig bebyggelse, och gge ett
mer hållbartt bostadsbeståånd inom kom
mmunen. Strattegier för hur Malmö stad sska
kunna spridda goda exemp
pel från arbeteet med hållbarr stadsutveckling behöver oockså
tas fram så att
a kunskapen
n som erhållitss kan tas tillvaara och göra nytta
n
på andra
platser i värllden. Det påggående samarbbetet i innovattionsarenan, med
m näringslivv,
ideell sektorr och akademiin, är viktigt fö
för utveckland
det av framtidens bostadshuus
även i befinttliga områden
n. Genom att uutarbeta och sprida
s
metodeer för att skappa fler
bostäder äveen i befintliga bostadshus ggår det att ökaa variationen i bostadsbestååndet
och därigenom få en merr blandad befoolkningsstrukttur i exempelv
vis
miljonprogrramsområden.. Andra innovvativa lösningaar såsom deln
ningsekonomi,, med
exempelvis återbruk, repaaration och utthyrning, ellerr sociala klausu
uler vid
upphandlingg för att skapaa arbetstillfälleen, behöver provas
p
och utv
vecklas för attt
bostadsomrråden ska kunn
na byggas hålllbara ur alla trre hållbarhetsaaspekterna.
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Res
surserna s
ska använ
ndas smarrtare
Malm
mö ska vara e
en tät och bla
andad stad där bostäder, grönområden, service
och verksamhete
er ligger nära
a varandra. Markanvändni ngen ska bli mer
ytefffektiv genom
m att exempelv
vis gammal industrimark återan-vänds
s.

Måleet ser delvis utt att kunna up
ppnås då invånnartätheten ökar men hur
pass blandad staden är finns tyv
värr ännu intee några nyckelltal för.
Deloområdets totalla trend bedöm
ms som varkeen positiv eller negativ då
invåånartätheten ooch närheten till
t grön- och blåområden
b
vvisar på positivva trender
med
dan närheten ttill livsmedelsb
butik visar på negativ trendd.
En ökande
ö
invånaartäthet i samtliga jämförbaara tätorter i M
Malmö komm
mun mellan år
20055 och 2010 vissar på en posiitiv utvecklingg inom detta oområde. Dockk visar
befo
olkningens tillggång till livsm
medelsbutiker en något negaativ trend med
dan närheten
till grönområden
g
eventuellt visar på en posittiv trend mellaan år 2005 och 2010. De
senaaste uppgifternna om närhet till grönområåden är dock iinte helt jämfö
örbara med
tidiggare års. Närhheten till blåom
mråden, samm
manhängande vvattenytor som
m uppgår till
minsst 0,5 hektar, är i Malmö mycket
m
lägre än
n för grönomrråden.
Malm
mö växer medd cirka 5 000 nya
n invånare varje
v
år och ddenna befolkn
ningsökning
ska rymmas
r
i denn befintliga staaden i enlighett med översikt
ktsplanens inteention att
Malm
mö främst skaa växa inåt. Under år 2016 har ett förslagg till ett planp
program för
Holm
ma – Kroksbääck tagits fram
m som möjligggör förtätningg inom områd
dena och
länggs de större väägarna, Pildam
mmsvägen och
h Lorensborgssgatan, för sam
mmanlagt
cirkaa 800 nya bosstäder. Samtid
digt belyses vik
kten och funkktioner av parkker, grönytor
och mötesplatser samt potentiaalen för näringgsidkare. Segee Park är Malm
mös nyaste
utveecklings- och iinnovationsom
mråde och avsikten är att oomvandla det före detta
sjukh
husområdet titill en stadsbeb
byggelse med ungefär 700 nnya bostäder,
verkksamheter, offfentlig servicee och allmänt tillgängliga
t
paarker. Med sattsningar på
förn
nybar energi, m
minskat bilanvvändande och
h möjlighet förr odling ska området
o
bli
ett spjutspetsomrråde för hållbaarhet. Augusteenborg och V
Västra Hamnen
n står som
förebilder i vissa aaspekter såsom
m utvecklingeen av vegetatioonsklädda takk, öppen
dagvvattenhanterinng, medborgarrsamverkan med
m mera, menn i Sege Park ligger fokus
även
n på cirkulär eekonomi och resiliens.
r
Omv
vandlingen avv gammal indu
ustrimark till
blan
ndad stadsbebyyggelse, med bostäder, serv
vice och verkssamheter, har under året
fortssatt i Norra Soorgenfri och i området har byggnationerr påbörjats i tvvå av
kvarrteren.
Vilk
ka insatser b
behövs?

Enliigt intentionerrna i översiktssplanen ska Malmö
M
utveckla
las som en blaandad, tät och
h
grön
n stad som är anpassad till gång-,
g
cykel- och
o kollektivttrafik. Förtätn
ning inom den
n
befin
ntliga staden aanses vara ett sätt att bli meer resurseffekktiv, genom att
infraastrukturen annvänds mer efffektivt, att mark utnyttjas ooptimalt och genom
g
att
skap
pa korta avstånnd mellan till exempel bosttad och arbetee. Dock uppsttår viss
prob
blematik när bbostadsbebygggelsen kryper allt närmare eexempelvis industrier och
indu
ustriområden. Verktyg som kan användas i arbetet meed att skapa ytteffektiva och
hållb
bara lösningarr behöver tas fram för att möjliggöra
m
funnktionsblandade strukturer
och multifunktionnella ytor där alla de funktio
oner staden innnehåller, såso
om trafik,
indu
ustri, bostäderr, skolor, rekreeationsytor, biiodiversitet occh grönska avv hög kvalitet,
kan ingå. Ett sam
marbete behöver även utvecklas mellan koommunen och
h de privata
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fastighetsägaarna för att gö
öra dem mer ddelaktiga i skaapandet av hålllbar stadsmiljjö i
hela Malmö.

Staden ska
s bli ren
nare och ty
ystare
Cykel-, gång- och kollek
ktivtrafik utgö
ör grunden i transportsyst
t
temet och ska
ka
tillsammans
s med utveck
klingen av billpooler ge mö
öjlighet att minska
bilberoende
et. I Malmö sk
ka trafiksyste
emet utforma
as för att minimera
luftföroreningar och buller med särs kild prioriteriing av centrala staden.

Förändringar i transport- ooch trafiksysteemet går långssamt och det äär
osäkert om målet
m
kan nås m
mer än till viss del. Mycket arbete pågår dock
på trafikområådet inom Mal
almö stad geno
om program för
f exempelviis
fotgängare, cykel, kollektiivtrafik och goodstrafik. Äveen inom rameen för
åtgärdsproggrammen för utomhusluft
u
ooch mot bullerr görs myckett för att förbätttra
situationen i Malmö men tydliga resulttat kan ännu in
nte ses i de nyyckeltal som i
dagsläget fin
nns med i delo
området, föruutom när det gäller
g
kvävedio
oxider som haar
minskat. Deelområdets tottala trend beddöms som possitiv då den öv
vervägande deelen
av nyckeltaleen såsom resvvanor, luftförooreningshalterr samt utsläpp
p av
luftförorenin
ngar visar på positiva trendder.
Andelen bilrresor till skolaa och arbete hhar minskat mellan
m
år 2003 och 2013 meedan
andelen som
m åker kollektiivtrafik eller ggår och cyklar till dessa resm
mål har ökat uunder
samma perio
od. I centrala Malmö har cyykeltrafiken ökat
ö med nästaan 50 procentt
mellan år 20003 och 2014 medan befolkkningen underr samma perio
od ökat med
knappt 20 procent.
p
Trafikkmängderna i tre "snitt" i staden visar totalt sett på enn
ökande tren
nd under de seenaste femtonn åren där biltrrafiken i de ceentrala delarnaa är
minskande medan
m
den ärr ökande i de yyttre delarna.
Trenden är positiv för dee flesta nyckelttal avseende lu
uftföroreninggar men för finnare
partiklar skeer inga större förändringar ooch för markn
nära ozon är den
d något neggativ.
De totala uttsläppen av kvväveoxider, svvaveldioxid occh lättflyktiga organiska äm
mnen
har minskat succesivt men i lägre takt uunder senare år. För bullerm
miljön kan inggen
entydig tren
nd utläsas. Anttalet personerr som är utsattta för trafikbu
uller förändraddes
inte mycket mellan år 20008 och 2012. D
Däremot ökad
de antalet försskolor med dåålig
ljudmiljö uto
omhus och lju
udmiljön i "luugna" grönområden försämrades också nnågot.
Malmö stadds första trafikk- och mobiliteetsplan antogs av kommun
nfullmäktige un
under
år 2016. Traafikslagen gång, cykel, kolleektivtrafik och
h bil ingår alla i planen och det
tas därigeno
om ett större helhetsgrepp
h
ööver utvecklin
ngen av staden
ns totala
trafiksystem
m för att kunnaa skapa hållbaara transportlö
ösningar i Mallmö. Sege Parrk
håller på att omvandlas tiill en ny stadsddel och här haar under år 20
016 arbete
påbörjats med
m att prova varudistributio
v
on genom sam
m- och omlasttning. Alla
leveranser so
om ska in i om
mrådet lämnaas på en mikro
oterminal där de lastas om ttill
emissionsfriia fordon vilkaa kör ut varorrna i området.. Samtidigt häämtas också avvfall
från områdeet vilket transp
porteras till m
mikroterminaleen för att där hämtas av stöörre
fordon. I utvvärderingen av
a Malmös åtggärdsprogram för kvävedioxid visar på 9
procents miinskning i cen
ntrala Malmö m
mellan år 20066 och 2015. Huvuddelen
H
avv
åtgärderna i programmet är nu genomfförda, det löp
per till och med år 2017 ochh
beslut om ettt eventuellt nytt
n program ttas av Länsstyyrelsen baseratt på hur
luftförorenin
ngssituationen
n ser ut i stadeen. Andel invvånare som är utsatta för
bullernivåerr över riktvärd
den är väldigt hög i Malmö jämfört med de andra störr
rre
18

MILJÖ
ÖFÖRVALTNING
GEN • Miljöredo
ovisning 2016

städerna i Sverigee. Kommunen
ns arbete med åtgärdsprograammet mot buller
b
följer
desssvärre inte denn tilltänkta arb
betstakten.
Vilk
ka insatser b
behövs?

Traffik- och mobillitetsplanen ärr ett viktigt instrument i det
et förändringsaarbete som
krävvs i Malmö förr att skapa ettt hållbart transsportsystem soom ger uppho
ov till både
mind
dre luftföroreeningar och mindre
m
buller. Trafiken
T
står fför större deleen av de
uppm
mätta luftförooreningshalterrna och även för
f större deleen av bullerstö
örningarna i
Malm
mö. Genom aatt planera stadsrummet på ett annat sättt än tidigare kan
Malm
möbornas förrutsättningar att
a transporterra sig mer milljövänligt, såso
om till fots,
med
d cykel eller koollektivtrafik, förbättras. En
n ökande befoolkning i Malm
mö behöver
därfför inte betydaa ökad biltrafiik med i sin tu
ur ökande luftt- och bullerfö
öroreningar.
Allt eftersom staddens förtätnin
ngsarbete fortsskrider behövver också stor vikt läggas
på utformningen
u
av den yttre miljön
m
och äveen av enskildaa byggnader fö
ör att skapa
en god
g gatumiljö avseende båd
de luftföroreniingar och bulller. Malmös beslut
b
under
år 20016 att påbörjja satsningen på eldriven ko
ollektivtrafik äär ett viktigt steg
s på vägen
för att
a minska traafikens luft- occh bullerpåverrkan och skappa bättre och attraktivare
a
stadsmiljöer. Anddra viktiga insaatsområden ärr till exempel satsningar på utbyggd
ladd
dinfrastruktur för elbilar och
h ytterligare saamlastning avv varu- och avvfallsflöden i
staden. För att ljuudmiljön i Mallmö ska kunna förbättras m
måste även arb
betet med
Åtgäärdsprogram m
mot buller 2014-2018 priorriteras inom dden kommunaala
orgaanisationen fraamöver.

De gröna och
h blå kvaliteterna ska utveckklas
Malm
mös parker, g
grönområden
n och vattenm
miljöer ska uttökas, värnas
s och ha
höga rekreativa o
och biologisk
ka kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras
s med
ytterligare gröns
ska och vatten
n i form av ex
xempelvis veegetat-ionsklä
ädda tak och
vägg
gar och öppe
en dagvattenh
hantering.

Måleet ser ut att deelvis kunna up
ppnås då de biiologiska värd
dena uppvisar
svagtt positiva tren
nder även om arealen grönyyta i Malmö veerkat minska.
Mer llokal informaation avseendee omfattning ooch kvalitet på
grön
nområden ochh vattenmiljöeer samt hur ytterligare grönnska och vatten
n tillförs
stadsmiljön behövvs. Delområd
dets totala tren
nd bedöms som
m varken possitiv eller
negaativ då nyckelttalen för grön
nyta och träd visar
v
på negatitiva trender medan
m
fladd
dermöss, skruubbskädda, ålggräs samt lavaar och mossorr visar på svaggt positiva
trender.
heten till grönnområden harr ökat medan både den totaala arealen grö
önyta och per
Närh
invåånare har minsskat. Dock skall detta tolkas lite med förrsiktighet då de
d senaste
uppggifterna är fraamtagna med en förfinad metod
m
och därf
rför inte helt jäämförbara
med
d tidigare statisstik. Antalet jäätteträd halverades mellan åår 2001 och 2009
2
på
grun
nd av att mångga almar försvvann under deenna tid. Uppg
pgifter om storra träd saknass
tyvärr för senare åår. Antalet flaaddermusarterr har minskat nnågot mellan år 2008 och
20166, dock har tvvå arter tillkom
mmit som tidiggare inte hittaats vid inventeeringarna
kringg år 2000. Dääremot påträfffades avsevärtt fler skyddsväärda lavar och
h mossor vid
de senaste inventeeringarna år 2012
2
och 2015
5. Ålgräsets djjuputbredningg har totalt
sett ökat sedan böörjan på 2000-talet vilket tyyder på att ljussklimatet i vatttnet har
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förbättrats. Skrubbskäddornas medelvikt har varierat lite under åren och fiskarnas
fysiologiska kondition har varit relativt stabil.
Arbetet med att ta fram mål för ekosystemtjänster i Malmö håller på att
konkretiseras i Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Strategier och riktlinjer
utarbetas liksom indikatorer för uppföljning och planen förväntas bli antagen under
hösten 2017. En första ekosystemtjänstkartering i samband med framtagande av en
detaljplan har genomförts och det pågår dialog med byggherrar och konsulter. Det
finns ett stort behov av att sprida kunskap och förståelse för behovet av
ekosystemtjänster, dess nyttor och mångfunktionaltet såväl internt inom Malmö
stad som externt. Inom ramen för MEST-projektet (Malmöekosystemtjänster)
utreds var såväl barriärer som hävstångspunkter finns för möjligheten att integrera
ekosystemtjänster i en hållbar stadsutveckling.
Undersökningar av olika skötsel- och anläggningsmetoder för gräsmarker,
framförallt i trafikmiljöer, har också pågått under året. Utvärdering kommer att ske
under kommande år för att se vilka metoder som ger störst nytta för den biologiska
mångfalden och samtidigt har låg driftskostnad. Under år 2016 slutfördes MKB:s
byggande av Greenhouse i Augustenborg som innehåller många innovativa
lösningar inom bland annat energi och miljöteknik. Huset är specialbyggt för odling
med specialutrustade odlingsbalkonger eller terrasser, möjlighet för vinterförvaring
av växter på våning 14, gemensam takterrass med odlingslotter på mer är 200
kvadratmeter och ett kupolformat växthus. Under husets första tre år studeras hur
boendelösningarna påverkar invånarnas beteende samt hur dagsljusinsläppet
påverkats av miljöklassificeringarna.
Vilka insatser behövs?

Arbetet med Plan för Malmös gröna och blå miljöer är viktigt att prioritera så att en
grund skapas inom kommunen för att i större omfattning kunna utveckla flera
gröna och blå kvaliteter än de biologiska och rekreativa, bland annat
klimatanpassning och bullerdämpning. Det är också viktigt att ekosystemtjänsterna
ges hög prioritet vid den pågående aktualiseringen av översiktsplanen. För att ge
större tyngd åt gröna och blå kvaliteter vid avvägning mellan olika intressen vid
planering, genomförande och drift av stadsmiljön, behöver nyttan och värdet av
ekosystemtjänster kartläggas och göras allmänt kända. Strategier måste utvecklas så
att kvaliteten kan värnas och även höjas på befintliga gröna områden i staden då
den förtätas.
Det är för närvarande ett högt exploateringstryck på att bygga nya bostäder,
förskolor och skolor i Malmö och förlusten av grönytor vid byggnation måste
hanteras genom att tillämpa balanseringsprincipen, vilket bland annat innebär att
förlorade värden behöver kompenseras. De parker och naturområden som ingår i
Naturvårdsplanen måste också fredas från exploatering så inte ytterligare värdefulla
miljöer försvinner i Malmö. Metoder för att mäta gröna och blå kvaliteter behöver
också utvecklas såsom exempelvis en grönytefaktor för allmän platsmark som även
innefattar ekosystemtjänster. Undersökning av olika metoder för drift och
underhåll av gröna områden behöver genomföras så de metoder som både medför
lägre kostnader och gynnar ekosystemtjänster kan användas inom kommunen.
Malmö stad kan också stötta Malmöbornas stora intresse för odling på flera sätt, till
exempel genom olika typer av upplåtelseformer av mark för både privat och
kommersiell odling inom staden. På så vis skapas förutsättningar för en grönare
och mer hållbar stad där den biologiska mångfalden i stadsmiljön kan stärkas.
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God vistelse
emiljö för alla
a i Malm
mö
De som
s
bor i Mallmö ska ha tillgång till ett boende som
m är sunt, säkert och
tryggt. Alla barn ska ha möjlig
ghet att leka utomhus i häälsosamma och
o
insp
pirerande miljjöer.

De nyckkeltal som red
dovisas här geer långtifrån enn heltäckandee bild av
delområådet. Det sakn
nas tyvärr nycckeltal avseendde flertalet asp
pekter på
Malmöbbornas boend
demiljöer samtt även på barnns lekmiljöer utomhus
u
i
Malm
mö. I dagslägeet är det därfö
ör inte möjligtt att bedöma oom målet kan
n nås. De
flestta nyckeltal soom redovisas inom
i
delområådet, såsom huudcancerfall och
o rökvanor
i årskurs 6, uppvissar negativa trrender.
Antaalet olovliga bboenden ökar i Malmö och under år 20166 fattades 6 beslut
b
om
förb
bud att ha bos täder i ej godkkända lokaler medan endasst 11 beslut to
ogs mellan år
20088 och 2015. H
Hudcancerfalleen ökar i Malm
mö, precis som
m i Sverige totalt.
Upp
pkomsten av hhudcancer berror mycket påå de individuellla valen som människor
gör avseende
a
solvvanor men tillgången till sku
uggiga miljöerr är också en viktig
v
faktor.
Någgot fler barn i årskurs 6 röktte år 2012 än år 2003, medaan det var tväärtom hos
ungd
domar i årskuurs 9. Det sakn
nas tyvärr upp
pföljning inom
m viktiga områåden såsom
exem
mpelvis ventilaation, buller, byggmaterial
b
samt luft- ochh markföroren
ningar.
Bullersituationen i Malmö är vääldigt dålig jäm
mfört med anndra städer i Svverige. I
mån
nga bostadsom
mråden är bulllermiljön efterrsatt och myckket störningarr orsakas
specciellt av trafikbbuller. Under år 2016 påbörjades arbetett med att ta frram den
tredjje bullerkarterringen över Malmö
M
där buller från väg, ttåg och hamn ingår. Dennaa
gångg tas även bulller från industrier med och
h resultaten koommer att preesenteras
undeer år 2017. Ettt förslag till kemikalieplan
k
med inriktninng barn och un
nga har tagits
fram
m inom Malmöö stad under året
å och planeen förväntas bbli antagen av
kom
mmunfullmäkttige under år 2017.
2
I Maalmö bedrivs uuppsökande arbete
a
inom bostadstillsyne
b
en där insatserrna
prioriteras i områåden med låg välfärd
v
efterso
om undermåliiga boendemilljöer i högre
utstrräckning finnss i socialt och ekonomiskt utsatta
u
områdden. För att fö
örebygga
prob
blem i bostädeer, såsom ven
ntilationsbristeer, fukt, mögel
el och skadedju
ur, har under
år 20016 uppföljninng och inspekktion pågått i de prioriteradde områdena Lindängen,
L
Kirsseberg, Hermoodsdal, Nydalla, Almhög, Oxie,
O
Kroksbäcck och vissa fastigheter
f
i
norrra och södra SSofielund. I fleertalet av de besökta
b
fastighheterna har sttörre eller
mind
dre brister som
m inte är föreenliga med milljöbalken konnstaterats. I Liindängen
pågåår uppföljninggar i ett fastigh
hetsbestånd fö
ör tredje gånggen då fastigheetsägaren intee
vidtaagit tillräckligaa åtgärder tidiigare. Även Liindängecentruum har blivit
återiinspekterat eft
fter eftersatt reenhållning, sk
kadedjur och bbristande avfaallshantering.
För att dessutom kunna arbetaa med boendefrågorna på ettt mer heltäckkande sätt i
Malm
mö har en op erativ boendeegrupp bildatss med represenntanter från berörda
b
förvvaltningar inom
m Malmö stad
d och intresseföreningar såssom Hyresgässtföreningen.
Antaalet inkomna ärende på olo
ovliga boenden
n har under seenaste tiden ökat
ö och
undeer år 2016 harr totalt 7 förbud att upplåtaa fastigheter el
eller delar av fastigheter
fa
fattaats. Detta utgöör en kraftig ökning
ö
sen tid
digare år då tottalt 11 förbud
d fattats
undeer åren 2008-22015. Malmö stad följer tilllsammans meed räddningstjänsten upp
desssa utdömda booenden två gåånger årligen så
s verksamhetten inte återup
pptas.
Arbeetet med att fförbättra innem
miljön på försskolor och skoolor har under år 2016
fortssatt och då sppeciellt med fo
okus på bullerr från ventilatiionen samt fu
ukt. Skolor i
socio
oekonomiskt svaga områdeen har prioriteerats i detta arrbete. På förskkole- och
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skolgårdar i Malmö finns lekredskap i olika omfattning och utförande. På skolorna
görs, genom olika satsningar, dels fysiska förändringar på gårdarna dels insatser
kring utomhuspedagogiska arbetssätt för att skapa kreativa, spännande och gröna
lärmiljöer. I Malmö finns också ungefär 220 allmänna, kommunala lekplatser där
stora funktions- och säkerhetskrav ställs avseende både utrustning och miljö. Ett
tjugotal av dessa är temalekplatser med unika, specialbyggda lekredskap inom ett
visst tema såsom bondgård, teater, fiske, sol eller rymd. Under år 2016 invigdes två
nya temalekplatser, trädgårds- och fågellekplatsen.
Vilka insatser behövs?

Det arbete som bedrivs inom Malmö stad på bullerområdet är idag inte tillräckligt
för att åstadkomma en förbättring för Malmöborna. Det krävs ett omfattande
förebyggande arbete för att både förbättra bullermiljön i befintliga bostadsområden
och att planera nya områden på bästa sätt ur bullerhänseende. Det är dessutom
viktigt att tidigt inbegripa bullerfrågan i det förtätningsarbete som ska ske i befintlig
bebyggelse på flera platser i Malmö.
Det är viktigt att Malmö stad även framöver prioriterar arbetet med att åtgärda
olovliga boenden så utsatta människor inte bor i undermåliga utrymmen i källare
och i industrilokaler som inte är avsedda för boende. Det pågående samarbetet
mellan bostadstillsyn, bygglovshantering och räddningstjänst behövs för ett lyckat
resultat i denna fråga. Det framgångsrika förebyggande tillsynsarbetet av
boendemiljöer i Malmö är viktigt att driva vidare och sprida till andra kommuner
som är intresserade av att ta sig an dessa frågor ur ett annat mer hållbart perspektiv.
Kemikaliearbetet måste fortsatt prioriteras inom Malmö stad och samarbetet inom
organisationen behöver öka för att arbetet med frågan ska gå framåt och
Malmöbornas exponering för farliga ämnen ska kunna minska. En kemikalieplan
för hela Malmö stads organisation behöver också tas fram där omfattningen och
formerna för det kommunala kemikaliearbetet beskrivs.
En ökande befolkning i en alltmer tätbebyggd stad innebär en mycket större
konkurrens om ytorna, för bebyggelse, transporter, rekreation m.m. Inom Malmö
stad måste ökad vikt läggas på planeringen av hur staden ska förtätas så att negativa
konsekvenser på invånarnas vistelsemiljöer inte uppstår. Barnens utemiljöer, såsom
förskole- och skolgårdar samt lekplatser, måste värnas i arbetet med att förtäta
staden. I detta sammanhang är det viktigt att tänka på att storleken av ytan i sig är
en kvalité som inte bara går att ersätta genom att arbeta med utformning, lekvärden
och olika kompensationer på allt mindre områden. Det är också speciellt viktigt att
ta ett helhetsgrepp på närmiljön för barn som bor i utsatta områden. För att
åstadkomma hälsosamma utomhusmiljöer för barn måste stor vikt läggas på
utformningen av den yttre miljön så bra lekytor kan skapas med så få
luftföroreningar och så lite buller som möjligt. Malmö stads arbete med att
förändra och förbättra förskole- och skolgårdar behöver fortsätta samt utvecklas
för att ge alla Malmös barn möjligheter att leka utomhus i inspirerande miljöer.
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Naturttillgångar bruk
kas
ållba
art
hå

Malm
mös naturres
surser, i form av marken, havet,
h
kalkbeerggrunden, grundvattnet
g
och den biologis
ska mångfalden, är värdefulla tillgångaar som år 2020 skyddas
och brukas på ettt hållbart sättt.

Miljöm
målet består avv fyra delomrråden som allaa berör arbeteet med att
skyddaa och bruka Malmös
M
naturrresurser. Ett aav
delom
mrådena ”jordb
bruket i Malm
mö ska vara håållbart” ser intte ut att
na uppnås inoom utsatt tid medan
m
de övriga tre ”Malm
mö ska växa
kunn
resu
urssnålt”, ”vatttentillgångarn
na ska skyddass”, samt ”Malm
mönaturen skka värnas”
alla ser ut att delvvis kunna uppn
nås till år 2020. Totalt sett bbedöms därm
med
miljö
ömålet att enddast till viss deel vara möjligtt att uppnå innom miljöproggrammets
tidsrram. Miljömållets trend bed
döms vara positiv då den övvervägande deelen av
nyckkeltalen inom miljömålets fyra
f delområden uppvisar een positiv tren
nd.
Malmö ska vääxa resurssnållt
Jordbruket i Malmö ska vaara hållbart
Vattentillgånggarna ska skyd
ddas
Malmönatureen ska värnas
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Malmö ska växa re
esurssnål t
Genom att i första hand bygga ut ino
om staden (fö
örtäta), på framför allt gam
mla
verksamhettsområden, utnyttjar
u
vi ma
arkresursen i staden samtidigt som vi kan
spara på de
en bördiga åk
kerjorden. Pa
arker och grön
nområden sk
ka skyddas.

Målet ser delvvis ut att kunnna uppnås då invånartätheteen i Malmös
tätorter ökar och många m
marksaneringarr pågår. Uppggifter på hur elller
om parker occh grönområdden skyddas viid utbyggnadeer saknas tyvärrr.
Delområdetts totala trend bedöms som
m negativ då deen övervägand
de delen av
nyckeltalen såsom jordbru
uksmark och grönyta uppvvisar negativa trender.
i
f de sex täto
orterna, som ggår att
En ökande invånartäthet
mellan år 20005 och 2010 för
jämföra i Malmö kommu
un, är en positiiv trend. Areaalen jordbrukssmark minskaade
dock återigeen lite under år
å 2015 och upppgår nu till knappt
k
4600 ha.
h Sedan år 19981
har arealen jordbruksmar
j
rk minskat meed en tredjedeel. Trenden verkar även vara
ra
negativ för både
b
den totaala arealen gröönyta och per invånare, även
n om de senasste
uppgifterna inte är helt jäämförbara medd de tidigare. Antal anmäln
ningar om
marksanerin
ngsärenden är fortfarande sstort, vilket är positivt då deen sanerade
marken därm
med kan anväändas för ny bbebyggelse.
Förtätningsaarbetet fortskrider inom fleera områden i Malmö såsom
m i de gamla
industriomrrådena på Kirsseberg, i Nyhaamnen och i Norra
N
Sorgenfri samt även i det
gamla sjukh
husområdet i Sege
S
Park ochh i bostadsomrrådena Holmaa och Kroksbbäck.
Detta arbetee måste drivass vidare i hela staden så maark som tidigarre använts tilll
annat tillvarratas för bostaadsbebyggelsee och Malmös ökande befollkning därigennom
kan få plats inom tätortsggränsen utan aatt viktiga grönytor går förllorade. Underr år
2016 har arb
betet med att ta fram en Plaan för Malmö
ös gröna och blå
b miljöer forrtsatt
och planen förväntas bli antagen
a
underr hösten 20177. Den ska blaand annat inneehålla
mål för Malmös ekosystemtjänster sam
mt strategier, riktlinjer
r
och indikatorer förr
uppföljning. Inom Malmö
ö stad fortsättter även trend
den med att id
dentifiera
potentialer för
f samutnyttjjande i stadenn. En del förskkolor och skolor planeras i
anslutning tiill stadens parrker där avsiktten är att skollgården, som kan
k vara en de
del av
parken, ska kunna utnyttjas av allmänhheten när skollan är stängd.
Vilka insattser behövs?

Arbetet medd Plan för Maalmös gröna ooch blå miljöerr måste prioriteras inom deen
kommunalaa organisationeen då det behhövs ett övergrripande instru
ument som lyffter
fram de gröna och blå asp
pekterna i dett förändringsaarbete som kräävs för att Maalmö
ska kunna växa
v
mer resurrssnålt och tättare. Malmö stad behöver fortsätta
f
arbettet
med att defiiniera hur sam
mutnyttjande aav olika ytor kan
k ske, underr vilka
förutsättningar det kan gö
öras och ävenn vilka funktio
oner som kan blandas och
därmed skap
pa mångfunkttionella ytor. E
En högre grad
d av samutnytttjande leder ooftast
till en längree och intensivvare användninng av marken, vilket medfö
ör högre risk fför
slitage som behöver
b
hanteras så ytornaa kan fortsättaas användas. Kommunens
K
aarbete
med att tillvvarata ekosysteemtjänster, villket är produkkter och tjänstter som naturren
förser oss med
m och som bidrar
b
till vårtt välbefinnand
de, måste fortssätta. När allt fler
ska samsas på
p samma yta ökar både beelastningen påå och behovet av ytor. De m
måste
planeras och
h skötas med ett långsiktigtt hållbarhetspeerspektiv så att Malmöbornna
kan fortsättaa dra nytta avv naturens ekoosystemtjänsteer för såväl kliimatreglering,, hälsa,
matprodukttion och myckket mer. Genoom att använd
da och utöka
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ekossystemtjänsterrna i staden minskas
m
behov
vet av andra, te
tekniska lösnin
ngar som
annaars hade varit nödvändiga för
f att tillgodo
ose den växannde stadens beehov.

Jorrdbruket i Malmö sk
ka vara hå
ållbart
Odliingsfria och s
sprutfria zone
er i odlingsla
andskapet kan
n gynna biolo
ogisk
mån
ngfald och miinska spridningen av näringsämnen occh gifter till vattendragen
v
och grundvattne
et. Ytterligare mark ska stä
ällas om till eekolo-gisk pro
oduktion.

Måleet ser ut att blii svårt att upp
pnå då jordbruuksmarken fortsätter att
minsska samtidigt som den ekologiskt odladee marken inte har ökat
undeer de senaste fem-sex
f
åren. Även arealer med miljöstö
öd minskar
inom
m Malmö kom
mmuns gränseer. Delområdeets totala trendd bedöms som
m varken
posiitiv eller negattiv då nyckeltaalen för jordbruksmark ochh näringsläckaage visar på
negaativa trender m
medan ekologgiskt odlad maark och markeer med miljösttöd visar på
posiitiva trender, vvilka dock på senare år har stagnerat.
Areaalen jordbrukssmark i Malm
mö kommun minskade
m
återig
igen under år 2015 och
areallen har total ssett minskat med
m nästan en tredjedel seddan år 1981. Andelen
A
ekollogiskt odlad m
mark i kommunen ökar intte längre utan har legat på ungefär
u
samm
ma nivå, kringg 7-8 procent, alltsedan år 2009.
2
Utsläpppen av kväve och
o fosfor till
Öresund, som skeer via vattend
dragen, varieraar kraftigt mellllan åren men visar varken
på positiva
p
eller nnegativa trender totalt sett. Arealen
A
ängs-- och betesmaark med
miljö
östöd har undder de senaste sex åren legat på samma nnivå, kring 3500 ha, medan
areallen som erhålller olika typerr av miljöstöd
d för minskat nnäringsläckagge har haft en
minsskande trend sedan år 20011 för att år 2014 nästan heltt försvinna.
Malm
mö stad har uunder år 2016 arbetat med att
a nyskapa sm
måbiotoper i
odlin
ngslandskapett, exempelvis flera småvatteen längs Sege å och två pileevallar.
Dessutom har en försvunnen almallé
a
återskaapats av körsbbärträd med in
nslag av oxel
och ek.
Vilk
ka insatser b
behövs?

Det är viktigt att aarbetet med att
a ta fram en strategi, för hhur Malmös laandsbygd ska
anväändas, utveckllas och skyddas, prioriteras inom den koommunala orgganisationen.
En av
a översiktspllanens övergriipande prioriteringar är att staden främstt ska växa
inåt,, innanför Ytttre Ringvägen. Därmed beh
hövs en långsiiktig målsättniing tas fram
för bland
b
annat dden jordbruksm
mark som ägs av Malmö staad eftersom den
d inte
länggre bara ska föörvaltas i väntaan på exploateering. Berördaa aktörer på laandsbygden
och inom kommuunen måste saamarbeta i dettta strategiarbeete för att ta tillvara
t
omrrådets utveckliingspotential så att strategin
n gynnar bådee landsbygden
ns och
stadens invånare. Omställning av mark till ek
kologisk odlinng behöver occkså fortsatt
prioriteras på denn kommunalt ägda
ä
marken genom att tilll exempel ändra på
arren
ndetider och fförsöka förbäättra förutsättn
ningarna för aarrendatorernaa under
omsställningsperiooden.
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Vattentillgångarna
a ska skyd
ddas
Malmö ska år 2020 ha en
n ledande rolll i alla vatten
nråd som berö
ör kommunen
n.
Grundvattn
net har potenttial som fram
mtida vattenre
esurs för olika
a ändamål.
Utförseln av
v näringsämn
nen och förorreningar till Öresund,
Ö
via exempelvis d
de
små vattend
dragen, ska minska.
m

Målet ser delvvis ut att kunnna uppnås då utsläppen
M
u
av kväve
k
och fossfor
f avloppsreeningsverken historiskt settt har minskat även om de öökat
från
n
något
under senare år. Gruundvattenuttagget ligger num
mera också på
nivåer som är
ä rimliga med
d hänseende ttill långsiktigt nyttjande av
dricksvatten
nresursen. Dellområdets totaala trend bedö
öms som posiitiv då den
övervägandee delen av nycckeltalen, såsoom kväve- och
h fosforutsläp
pp, ålgräs,
skrubbskäddda och grundvvattenuttag viisar på positivva trender.
En totalt settt minskad beelastning på Ö
Öresund av närrsalterna kväv
ve och fosfor ffrån
kommunenss avloppsrenin
ngsverk visar på en positiv trend medan
näringsämneesutsläppen via
v de mindre vvattendragen varierar kraftigt mellan åreen
och inte visaar någon överrgripande trennd. Djuputbreedningen av ållgräs i Öresunnd har
totalt sett ökkat i Malmös närhet sedan början på 20000-talet vilket tyder på ett
förbättrat ljuusklimat i vatttnet. Medelvikkten på fångad
de skrubbskäd
ddor har baraa
varierat lite under åren occh deras fysiollogiska kondition har varit relativt stabil..
Grundvatten
nuttaget ur Allnarpsströmm
men via Grevieetäkten har allltsedan 2000-ttalets
början legat på en avsevärt lägre nivå ään den gjorde under 1900-talets mitt.
Vattenförbrrukningen har sedan år 200 5 legat kring 25
2 miljoner ku
ubikmeter perr år
med ett lägssta värde år 20009 på 23,7 m
miljoner kubikm
meter. Totalt sett visar männgden
bräddat, oreenat avloppsvaatten från lednningsnätet i Malmö
M
en ökan
nde tendens,
mycket på grund
g
av de exxtrema nederbbördssituation
ner som förekommit under vissa
år.
Vattnet i Örresund och Seege å uppnår iinte god status enligt vatten
ndirektivets
klassning occh grundvattn
net i Malmös ccentrala delar är i hög grad förorenat. Maalmö
stad ingår i olika
o
samarbeetsorganisationner för att förrbättra vattensstatusen i
kommunen och deltar i Segeåns
S
Vattennråds arbete med
m att minsk
ka
näringsämneesutsläppen tiill Öresund occh i Sydvästskkånes grundvaattenkommittéés
arbete för ettt grundvatten
n av god kvaliitet. Malmö sttad är även delaktiga i det ddansksvenska Öreesundsvattenssamarbetet som
m arbetar för ett stärkt skydd av Öresunnd
och mikroplaaster i den inteernationella
och i arbetet mot marin nedskräpning
n
miljöorganissationen KIM
MO tillsammanns med andra kommuner i länderna
l
kringg
Nordsjön.
M
vatten"" håller på att tas
Ett tematiskkt tillägg till övversiktsplanenn ”Plan för Malmös
fram. Planerringsförutsättn
ningar, mål occh strategier för
f hav, ytvattten och
grundvatten
n inom kommunens hela geeografiska om
mråde, även havsområdet, skka
beskrivas i denna
d
övergrip
pande vattenpplan. En VA-u
utbyggnadsplaan har tagits ffram
och beslutatts av Kommu
unfullmäktige uunder år 20166 där den fram
mtida utbyggnnaden
av det komm
munala vatten
n- och avloppssnätet beskrivvs. Arbete påggår också medd en
Skyfallsplan
n som ska behandla regn villka inte kan taas omhand av dagvattensysttemet
och som orssakar skador på
p bebyggelsee, olägenheter för invånarnaa samt
trafikstörnin
ngar. Informationsspridningg avseende läkkemedel, farligt avfall med mera
sker kontinuuerligt, via ett flertal inform
mationskanalerr, för att göra hushåll och
verksamheteer uppmärksaamma på att dderas hanteringg påverkar vatttenkvalitetenn i
Malmös vattenområden.
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Vilk
ka insatser b
behövs?

Det kommunöverrgripande arbetet med ”Plaan för Malmöss vatten” behöver
slutfföras så de gem
mensamma sttrategier för Malmös
M
vattennförekomster som tagits
fram
m kan börja im
mplementeras inom kommu
unen. Den undder året antaggna VAutbyyggnadsplanenn, som är en grund
g
för anslutningar till ddet kommunalla
avloppsnätet, är eett viktigt instrrument i arbettet med att m
minska belastniingen av
kvävve och fosfor på vattendragg och kustvattten från hushååll på landsbyggden kring
Malm
mö. Arbetet m
med att minskka bräddningar av orenat avvloppsvatten till
t kanaler,
bäckkar och Öresuund är viktigt att driva vidarre för att bättrre kunna skyd
dda
recip
pienterna vid extrema skyfaall. Den gällan
nde dagvattennstrategin behö
över också
revid
deras så att krraven i ramdirrektivet för vaatten kan följaas samt att ytteerligare
ekollogisk dagvatttenhantering kan
k främjas. Vattendirektive
V
et kräver även
n att
vatteenfrågorna löppande beaktass i all detaljplaans- och byggglovshanteringg för att se till
att miljökvalitetsn
m
normerna för vatten inte öv
verskrids i kom
mmunens
vatteenförekomsteer. Det är ocksså viktigt att även
ä
fortsättniingsvis inform
mera
Malm
möbor och ollika verksamh
heter om hur läkemedels- occh kemikalierester ska
mös vattenreccipienter.
hantteras för att unndvika att skaadliga ämnen hamnar
h
i Malm
Delttagande i olikaa typer av vatttenorganisatio
oner och det ggränsöverskrid
dande arbetet
med
d att förbättra vattenmiljöerrna i och kringg Malmö behöövs även fram
möver för att
kunn
na åstadkomm
ma en vattenh
hantering som är långsiktigtt hållbar.

Malmönature
en ska värrnas
Biologisk mångfa
fald ska bevaras och utvec
cklas genom skydd och skötsel
s
av
natu
uren. Särskiltt viktigt är attt ta ansvar förr de hotade o
och sällsynta arter som
leve
er i kommune
en. Malmöborrnas kunskap
p om och eng
gagemang förr naturen ska
öka..

Måleet ser delvis utt att kunna up
ppnås då tre nnaturreservat har
h bildats i
Malm
mö de senastee åtta åren och
h flera hotade och sällsynta arter finns i
kom
mmunen. Dockk behövs statistik som tydliigare belyser tillståndet
t
för
biolo
ogisk mångfalld samt även information
i
angående
a
Malm
möbornas kun
nskap om
och engagemang för naturen. Delområdets
D
totala
t
trend beedöms som varken
v
positiv
ellerr negativ då nyyckeltalen för skyddad areaal, ålgräs, fladddermöss samt lavar och
mosssor visar på svvagt positiva trender medan grönyta visaar på negativaa trender.
Tre naturreservatt har skapats i kommunens västliga delar,, sedan år 20008, men den
skyd
ddade arealen utgör endast 4,5 procent av
v Malmös tottala land- och vattenareal.
Ålgrräsets djuputbbredning har totalt sett ökatt på det tre reddovisade
provvtagningsstatioonerna sedan början på 200
00-talet vilkett tyder på att ljusklimatet
l
i
vattn
net har förbätttrats. Antalet fladdermusarrter har minskkat något melllan år 2008
och 2016, dock h ar två arter tilllkommit som
m tidigare inte hittats under
inveenteringarna m
mellan år 19988 och 2002. Däremot påträfffades avsevärrt fler
skyd
ddsvärda lavarr och mossor vid de senastee inventeringaarna år 2012 och
o 2015.
Bådee den totala arrealen grönytaa i Malmö och
h per invånaree ser ut att ha minskat.
Docck är de senastte uppgifternaa inte helt jäm
mförbara med tidigare statistik då
meto
oderna som aanvänds för attt ta fram statiistiken förbätttras kontinuerrligt.
Arbeetet med att bbilda ett naturrreservat på Klagshamnsuddden, med desss unika
natu
urvärden, har ffortsatt underr år 2016. Ett samrådsförslaag med tillhörrande
sköttselplan har fäärdigställts och
h skickats ut för
f inhämtandde av synpunkkter. Beslut
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om det kommunala naturreservatet förväntas bli taget av kommunfullmäktige
under år 2017. Inom Malmö stad pågår även diskussioner om vilka andra områden
som ska prioriteras i det fortsatta arbetet med att skydda natur i Malmö. På initiativ
av ideella organisationer på både dansk och svensk sida pågår sonderingar kring
möjligheter till ett utökat skydd av Öresund. Malmö stad har, med finansieringsstöd
från Länsstyrelsen, påbörjat arbetet med att undersöka konsekvenserna i Malmö
om ett biosfärsområde bildas.
I oktober år 2016 påbörjades byggnationen av Malmös marinpedagogiska center
vid Ribersborgsstranden. Anläggningen är främst avsedd för att undervisa skolbarn
om havet men även utställningar riktade mot allmänheten kommer att anordnas i
byggnaden. Naturbåten är ett koncept där skolelever i Malmö får åka ut och
undersöka livet i Öresund. Genom olika pedagogiska arenor inom Malmö stad har
ungefär 850 gymnasie- och högstadieelever under år 2016 varit ute till havs och
studerat flora och fauna. Även 38 turer för allmänheten, som snabbt blev
fullbokade, kunde genomföras under sommaren, med stöd från SEA-U Marint
Kunskapscenter. I Limhamns kalkbrott anordnades under år 2016 ett flertal
guidade turer för allmänheten, vilka var välbesökta med totalt 1853 deltagare. Det
stora intresset för dessa typer av aktiviteter tyder på att många Malmöbor vill få ta
del av och lära sig mer om miljöer som annars inte är så tillgängliga inom
kommunen, såsom kalkbrottet och Öresund.
Vilka insatser behövs?

Arbetet med att aktualisera och utöka Malmös Naturvårdsplan behöver prioriteras
inom Malmö stad under kommande år. Planens områdesbeskrivningar behöver
uppdateras och göras tillgängliga digitalt för både kommunala tjänstepersoner och
Malmöbor. Naturvårdsplanens mål om naturvärden, biodiversitet och
ekosystemtjänster måste konkretiseras och en genomförandestrategi för arbetet
behöver tas fram. För att nå framgång i naturvårdsarbetet behöver även den
ekologiska kompetensen stärkas inom den kommunala organisationen. Ytterligare
värdefulla områden inom kommunens gränser behöver skydd av olika slag och
arbetet med hotade och sällsynta arter behöver utökas avsevärt för att säkerställa att
många fler av dessa arters livsutrymme tillgodoses. Naturen i östra Malmö behöver
också göras mer tillgänglig så att Malmöborna enkelt kan besöka även fina områden
i kommunens östra delar. För att öka Malmöbornas engagemang och kunskap om
naturen behöver olika intressanta, lokala platser lyftas fram och på olika sätt göras
lättillgängliga för allmänheten, såsom Kalkbrottet, Robotfältet, Sollidendammarna,
Björklundadammen samt Öresund. Då största delen av Malmös befolkning saknar
tillgång till båt är verksamheter som Naturbåten av största vikt för att kunna få
Malmöborna att ta del av havet och dess natur. Kommunikation kring natur och
ekosystemtjänster behöver också stärkas både internt i Malmö stad och med
Malmöborna för att öka kunskapen om Malmös gröna och blå naturvärden.
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I Malm
M mö är det lätt
l a
att gö
öra
rä
ätt

År 2020
2
präglas rresursanvänd
dningen av hållbarhet och
h långsiktighe
et. Det är
enke
elt att göra hå
ållbara val av
v varor, tjänstter, resor och
h avfallshante
ering för
såvä
äl näringslive
et, malmöbon
n som i Malmö stads organ
nisation.

Miljöm
målet består av
a fem delomrråden som allaa berör arbeteet med att
göra ssamhällets resu
ursanvändnin
ng mer långsikktigt hållbar. Ett
E av
delom
mrådena ”avfalllet ska återvin
nnas” ser ut aatt kunna uppn
nås inom
handling”, ”annvändningen av farliga
utsatt tid medan dde övriga fyra ”hållbar upph
nen ska minskka”, ”Malmö - en kunskaps-- och innovatiionsstad” sam
mt ”hållbar
ämn
konssumtion och llivsstil” ser allla ut att delviss kunna uppnåås till år 2020.. Totalt sett
bedö
öms därmed m
miljömålet attt endast till visss del vara mööjligt att uppn
nå inom
miljö
öprogrammetts tidsram. Miljömålets tren
nd bedöms varra positiv då flertalet
f
av
nyckkeltalen inom miljömålets fem
f delområden uppvisar een positiv tren
nd.
Hållbar upphhandling
Användningeen av farliga ämnen ska min
nska
Avfallet ska ååtervinnas
Malmö - en kkunskaps- och
h innovationssstad
Hållbar konsuumtion och liivsstil
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Hållbar upphandli
u
ng
Malmö stad
d ska se över upphandling
gs- och inköp
psrutiner sam
mt den kommu
unala
organisatio
onens förbruk
k-ning av resu
urser. Andele
en ekologiska
a och
närproduce
erade livsmed
del som köps
s in till Malmö
ö stad ska öka.

Totalt sett är det
T
d oklart om
m målet komm
mer att kunna uppnås
u
då dett i
d
dagsläget
sakn
nas nyckeltal fför andelen näärproduceradee livsmedel avv
t
totalt
inköpta samt för anväändningen avv varor och tjäänster för att m
mäta
den kommuunala organisationens förbru
rukning av resurser. Målet ser
s ut att delviis
kunna uppn
nås då både deen ekologiska maten och miljöbilarna
m
ökar starkt inom
m
Malmö stadd. Vissa av mållen i kommunnens policy fö
ör hållbar utveckling och maat
kommer dock, enligt halvvtidsutvärderinngen, att varaa svåra att nå. Till exempel kkan
nämnas mållet att utsläppeen av växthussgaser ska min
nska med 40 procent
p
mellann år
2002 och 20020, samt att all
a representattionsmat ska vara
v klimatanp
passad samt
ekologisk occh etiskt certiffierad, där så äär möjligt. Deelområdets totala trend beddöms
som positiv då både den ekologiska maaten och miljö
öbilarna visar på positiva
trender.
Malmö stadds inköp av ekologiska livsm
medel har ökatt alltsedan år 2003
2
och låg åår
2015 på 53 procent
p
av dee totala matinkköpen inom den
d kommunaala organisatioonen.
Målet till år 2020 är att 1000 procent avv maten som serveras i Malm
mö stad ska vvara
ekologisk. Andelen
A
miljöb
bilar enligt Maalmös miljöbiilsstrategi upp
pvisar en ökannde
trend och årr 2015 uppgick de till drygtt 77 procent, vilket
v
innebär att målet på 775
procent upp
pfylldes år 20115. Ett nytt m
mål har satts fö
ör år 2016 på 80
8 procent
miljöbilar in
nom den komm
munala organnisationen.
Malmö stadd ser ständigt över
ö såväl inkköpsrutiner som upphandlin
ngsrutiner på oolika
nivåer i orgaanisationen occh med olika ffokus. Under år 2016 påbö
örjades arbetett med
att införa en
n kategoristyrd
d arbetsmetodd för kommun
növergripandee avtal för att på
ett struktureerat sätt kunnaa arbeta strateegiskt och långgsiktigt med de
d
kommunöveergripande avvtalen. Ett ram
mverk för inkö
öpsverksamheeten i Malmö sstad
och de heläggda bolagen har
h även utarbbetats under årret som innefaattar en
inköpsstrateegi vilken ska vara vägledannde för hur inkköp ska ske in
nom Malmö sstads
organisation
n. Strategin an
nger bland annnat att samtligga inköp ska sk
ke med ett
medvetet ekkonomiskt, ekkologiskt och ssocialt ansvarstagande så attt inköp prägla
las av
såväl ett livsscykelperspekttiv som ett etiiskt perspektivv där hänsyn tas till samtligga
relevanta occh rimliga hållbarhetsdimennsioner. Ramvverket förväntas bli antaget av
kommunfulllmäktige undeer år 2017 förr att därefter arbetas
a
in i Maalmö stads
verksamheteer.
En organisaation har också byggts upp under året förr att på ett verrkningsfullt säätt
jobba med två
t sociala perrspektiv vid innköp, sysselsäättningsfrämjande samt
arbetsrättsligga villkor och
h samverkan hhar inletts på detta
d
område med
m Göteborrg och
Stockholm. Arbetsrättsligga krav, som aavser leverantö
örer som utfö
ör tjänster åt
Malmö stadd, ställs i den omfattning
o
som
m är relevant,, rimlig och möjlig.
m
På ITområdet harr avtal tecknatts under året fför inköp av så
s kallade Chromebook dattorer,
vilka är konstruerade för att först och ffrämst använd
das uppkopplade mot Interrnet
då de flesta applikationer och data finnns i ”molnet”. Malmö stadss avtal avser
datorer som
m uppfyller sam
mtliga kriterierr för TCO-ceertifiering. Dettta har innebuurit
att marknadden nu kan erb
bjuda de förstta TCO-certifi
fierade datorerrna av detta sllag.
Under år 20016 har kontro
oller gjorts av tillverkare avv IT-produkterr,
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sjukvvårdsmateriall samt järnhan
ndelsvaror med avseende påå leverantörerrnas
uppffyllande gällannde mänskligaa rättigheter, såväl
s
nationelllt som internaationellt.
Vilk
ka insatser b
behövs?

I egeenskap av bettydande inköp
pare på markn
naden, kan Maalmö stad hjälpa till att
drivaa på så att utbbudet av både varor och tjänster blir merr hållbart, speciellt inom dee
prod
duktkategorierr där Malmö stad
s har stora inköpsvolym
mer. En förutsäättning för
ett lyyckat arbete m
med hållbar up
pphandling in
nom Malmö sttad är att det inom
i
de
värd
demässigt storra produktområdena finns spetskompete
s
ens tillgänglig för dem som
arbeetar med upphhandlingsprojeekt och avtalsprocesser så kkorrekta hållb
barhetskrav
kan ställas. Malmöö stad behöveer utveckla up
ppföljningen aav ställda miljö
ökrav i sina
avtal och exempeelvis genom sttickprover utfföra kemisk annalys av avtalaade produkterr.
Upp
pföljningen avv socialt relaterade krav måsste finna en foorm och systeematiseras
fram
möver. Arbetsrrättsliga krav, som avser tilllverkande leve
verantörer, beh
höver ställas
även
n framöver däär det föreliggeer störst risk för
f brott mot grundläggand
de
arbeetsrättsliga villlkor och mänsskliga rättigheter.
Prioriterade avtalssområden avsseende mänskliga rättigheteer är riskområden inom
prod
duktkategorierrna kontorsm
material, möbleer och IT. Dett finns en stru
ukturerad
form
m för uppföljnning när det gääller mänskligga rättigheter vvilken kan kom
mma att
utökkas framöver. Arbetet med ett ramverk för
f inköpsverkksamheten occh dess
införande i den koommunala organisationen är
ä viktigt att pprioritera inom
m Malmö
stad för att kunnaa genomföra hållbara
h
inköp
p. Dessutom m
måste avtalstro
oheten
bevaakas och följa s upp så att in
nköp inte skerr av varor som
m varken är up
pphandlade
ellerr avtalade. Koommande år krävs
k
även kraftfulla insatserr för att uppn
nå målen i
Malm
mö stads ”Pollicy för hållbaar utveckling och
o mat”. Blan
and annat behövs ett
inten
nsifierat arbette med att min
nska matsvinn
net, införa meer växtbaserad
de menyer
samtt även med föörändring av representation
r
nsmåltider, fikkor med mera så de inte är
anim
maliskt baseradde eller innehåller flaskvatten.

Anv
vändninge
en av farliiga ämnen
n ska minsska
Gen
nom informatiion, samarbe
ete och tillsyn
n ska farliga äämnen fasas ut ur
kretsloppet. Malm
mö stad ska välja
v
bort varror med sådaana ämnen redan vid
upphandlingen. H
Hållbara mate
erialval ska göras
g
inom allla sektorer.

Det är oklart om måålet kommer att
a kunna upppnås då det sakknas
nyckelttal som visar hur
h Malmö stad arbetar meed dessa frågo
or dels genom
inform
mation, strategiiskt arbete och
h tillsyn, samtt dels i samband med
upph
handlingen occh vid inköpen. Målet ser dock
d
ut att dellvis kunna upp
pnås då de
flestta nyckeltal vissar på minskaad förekomst av
a farliga ämnnen i omgivnin
ngen.
Delo
områdets totaala trend bedö
öms som posittiv då den öveervägande delen av
nyckkeltalen såsom
m farliga ämneen i slammet från
f avloppsreeningsverken och i
ham
mnsedimenten samt utsläppen vid olyckor visar på possitiva trender.
Insaamlingen av faarligt avfall haar totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste fem
åren
n jämfört medd 2000-talets första
fö
elva år. Om
O detta är ppositivt eller negativt
n
är
svårt att avgöra dåå det dels kan
n bero på minskad användnning av produkkter med
farligga ämnen delss på att inte alllt de farliga avfallet som upppkommer saamlas in,
kansske på grund aav att man intte vet vad farligt avfall är. SSå mycket som
m 11 procent
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uppger i kundenkäten som görs årligen, att de aldrig lämnat något farligt avfall.
Förekomsten av farliga ämnen i slammet från reningsverken har totalt sett minskat
sedan början på 1990-talet även om variationen mellan åren ibland har varit stor.
Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit
ökade under år 2015 till nästan 60 stycken efter att de föregående sex åren ha
varierat mellan 33 och 50 stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år
1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år 1999. Antalet oljeutsläpp inom
Malmös havsområde minskade under år 2015 jämfört med året innan och uppgick
endast till ett enda. Fyra år under den redovisade tioårsperioden har däremot inte
något utsläpp registrerats. Förekomsten av tungmetaller i undersökta
hamnsediment uppvisar en minskande trend förutom vid den senaste inventeringen
år 2013 då värdena för bly, kvicksilver och kadmium alla ökade lite. Antalet
kemiska produkter, vilka är cancerframkallande, genotoxiska eller
reproduktionstoxiska, och som importeras eller produceras av företag i Malmö har
varierat över åren. År 2014 ligger antalet återigen på samma nivå som år 1996,
vilket är de högsta antalen för hela perioden.
Arbetet med en kemikalieplan med inriktning barn och unga har fortsatt under året
och den håller på att kompletteras med åtgärder och ansvarsfördelning för att bli
mer konkret och användbar inom den kommunala organisationen. Planen
förväntas bli antagen av kommunfullmäktige under år 2017. I samverkan med
Lunds kommun och Region Skåne anordnades under hösten ett seminarium om
kemikaliesmart byggande där berörda parter inom organisationerna deltog såsom
byggprojektledare, förvaltare, inköpare, upphandlare, projektsamordnare,
lokalsamordnare och politiker. Utbildningsmaterial, i form av tryckt material och
film, har också tagits fram som vägledning till förskolepersonal i Malmö stad för att
uppnå en kemikaliesmart förskola. Undersökning av kemikalier i inomhusmiljön på
ett tiotal förskolor i Malmö har genomförts och uppföljning av ramavtal avseende
idrottsmaterial har också skett under året. Information om farligt avfall, hur det ska
sorteras och var det ska lämnas in har kommunicerats på ett flertal sätt under år
2016 och antalet insamlingsplatser har även utökats.
Vilka insatser behövs?

Arbetet inom kemikalieområdet måste fortsatt prioriteras inom den kommunala
organisationen. För att minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen behöver
en kemikalieplan för hela Malmö stads organisation arbetas fram som beskriver
omfattningen och formerna för det kommunala kemikaliearbetet. Ökat samarbete
inom den kommunala organisationen är en förutsättning för att kemikaliearbetet
ska gå framåt. Kemikaliekunskapen behöver bli bättre i Malmö stads organisation
och även i samhället som helhet. Det behövs därför kunskapshöjande åtgärder både
inom den kommunala verksamheten och för Malmöborna för att höja
medvetenheten om farliga kemikalier och stärka människors handlingskraft i att
kunna göra hållbara val i vardagen.
På upphandlingssidan behöver arbetet med att ställa miljökrav fortsätta så
produkter med farliga egenskaper kan sorteras bort ur utbudet. Uppföljning av
ställda krav i avtalen behöver också ske så levererade produkter motsvarar ställda
krav. Vid ny- och ombyggnationer inom Malmö stad måste också krav ställas på att
kemikaliesmarta byggvaror och produkter ska användas. Ytterligare
informationsinsatser krävs avseende farligt avfall för att uppmärksamma
Malmöborna på dels vad farligt avfall är dels hur rester ska tas omhand efter
användning.
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Avffallet ska å
återvinnas
s
Utve
ecklingen me
ed ständigt ök
kande avfalls
smängder mååste brytas. Ett
E effektivt
sätt är att minime
era upp-koms
sten av avfall. Systemet fö
ör återvinning och
avfa
allssortering s
ska bli enklarre och mer lä
ättåtkomligt.

Målet sser ut att kunn
na uppnås då både den totaala avfallsmän
ngden och
per perrson samt maatsvinnet minsskar och insam
mlingen av maatavfall ökar.
Också insamlingen av
a förpacknin
ngar har ökat nnågot i Malmö
ö medan
tidniingsinsamlinggen minskat dåå mängden tid
dningar minskkat i hela samh
hället.
Delo
områdets totaala trend bedö
öms som posittiv då den öveervägande delen av
nyckkeltalen såsom
m mängden restavfall och matavfall
m
samtt matsvinnet visar
v
på
posiitiva trender.
Tren
nden med ökaande avfallsmäängder ser ut att vara på vääg att brytas då den totala
män
ngden insamlaat restavfall un
nder år 2015 har
h minskat föör fjärde året i rad och nu
liggeer på nästan saamma nivå so
om år 2000 dåå den var som lägst under den
d
redo
ovisade 15-årssperioden. Näär det gäller mängden insam
mlat restavfall per person i
Malm
mö har dennaa tydligt minskkat sedan den var som högsst, år 2007, occh var
desssutom år 20155 som lägst un
nder den redov
visade 15-årspperioden. Min
nskningen
bero
or till stor del på den pågåen
nde utsorterin
ngen och insam
mlingen av matavfall
m
då
desssa mängder i sstort ökar i sam
mma omfattning som restaavfallsmängderna minskar.
Det är svårt att sääga om det är positivt eller negativt om innsamlingen avv farligt avfalll
ökarr eftersom en minskad anväändning av prrodukter medd farliga ämnen
n är önskvärdd,
men
n av det farligaa avfall som uppstår
u
ska så stor andel som
m möjligt sam
mlas in.
Totaalt sett har inssamlingen av alla
a typer av förpackningar
f
ökat jämfört med
mätp
periodens börrjan år 2006. Tidningsinsam
T
mlingen har dääremot minskkat med
nästan 62 procentt under samm
ma period. Dettta beror på attt mängden tidningar har
minsskat kraftigt bbland annat påå grund av övergången till ddigitala medieer. Under år
20155 minskade innsamlingen av tidningar för första gångenn inte längre jämfört med
året innan. Både ppappers- och plastförpackn
ningar har år 22015 de högstta
insam
mlingssiffrornna för den red
dovisade tioårsperioden.
And
delen insamlatt matavfall ökaade återigen under
u
år 2015 och målet påå 40 procent
insam
mlat matavfalll av den totala mängden nååddes. Mängdderna insamlatt matavfall
förvväntas öka ytteerligare komm
mande år då än
nnu inte alla vverksamheter och
flerffamiljshus i M
Malmö har mattavfallssorterin
ng. Andelen m
mat som slänggs i onödan
har enligt
e
fyra års analyser minskat i Malmö från att vara 336 procent avv rest- och
mataavfallet år 20112 till att vara knappt 27 procent år 20155. Detta kan vara
v en positivv
effekkt av införanddet av utsorterring av matavfall som pågåt
ått i flera år ino
om
kom
mmunen.
Und
der år 2016 sluutfördes arbettet med att ta fram gemensaamma riktlinjeer för
avfallshanteringenn i regionen där
d berörda förvaltningar innom kommunen samt
Sysaav och deras öövriga tretton ägarkommun
ner deltagit. I m
maj 2016 anto
ogs därefter
Avfaallsplan 2016--2020 av kommunfullmäktiige i Malmö. A
Antalet insamlingsplatser
för farligt
f
avfall hhar utökats och
h information
n om vad farlig
igt avfall är occh hur det skaa
hantteras har kom
mmunicerats påå ett flertal sättt under året. På textilområådet pågår
även
n arbete inom
m Malmö stad och Sysav meed att utvecklaa insamling occh
omh
händertagandee av kläder som inte är lämp
pade för återaanvändning men
m där
textiilfibern kan åttervinnas.
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Vilka insattser behövs?

Arbetet medd genomföran
ndet av Avfalllsplan 2016-20020 är viktigt att prioritera sså en
mer hållbar avfallshanteriing kan utveckklas inom kom
mmunen med lättillgängligaa
insamlingssyystem som gö
ör det lätt att ggöra rätt för Malmöborna.
M
Arbetet
A
med aatt
minska uppkkomsten av avvfall behöver prioriteras yttterligare både inom den
kommunalaa organisationeen och i Malm
mö som helhet. De tre foku
usområdena i
Avfallsplan 2016-2020, Hållbar
H
konsum
mtion för min
nskade avfallsm
mängder, Hållllbar
sortering meed ökad återvinning och H
Hållbar hanterin
ng för en renaare miljö,
innehåller åttgärder vilka delvis
d
handlarr om långsiktiggt kommunikationsarbete ooch
information
nskampanjer som syftar till att öka kunskkapen om sam
mbandet mellann
konsumtion
n och avfall occh att motiverra till ändrade konsumtionsbeteenden. Föör att
uppnå en ökkad sortering och återvinninng behövs ko
ommunikation
n som ökar
kunskapen avseende
a
olikaa produkters hhantering efteer användninggen vilket i sinn tur
kan höja Maalmöborna mo
otivation till aatt sortera.
Utöver kom
mmunikation och
o informatioon måste prakktiska förutsätttningar skapaas för
att underlättta för invånarn
na. Det behövver upprättas system och platser för att bbyta,
låna, hyra, gemensamt
g
äga och repareraa saker samt andra
a
lösningaar för att
underlätta fö
ör förändradee konsumtionssbeteenden so
om gör återbruk och
återanvändn
ning möjligt i vardagen.
v
Dett måste ocksåå skapas fler och lättillgängliliga
insamlingsplatser som mö
öjliggör ökad sortering och
h insamling förr Malmöbornna.
Bland annatt är det viktigtt att system föör insamling avv textilt avfalll byggs upp såå att
återvinning av textilfibrerr kan komma igång i stor skkala i Malmö.

Malmö - en kunska
aps- och iinnovation
nsstad
Malmö ska stärka befinttliga cleantec
chföretag och
h attrahera ny
ya
företagseta
ableringar gen
nom att fortsä
ätta utveckla
as som kunsk
kaps- och
innovations
sstad.

Det är för närrvarande svårtt att bedöma om
D
o målet kan nås då nyckel
eltal
s
saknas
för cleaantechområdeet och fler nycckeltal behöveer tas fram förr att
b
bättre
kunna beskriva
b
och bbedöma hur Malmö
M
utveck
klas som kunskkapsoch innovattionsstad. Mållet ser dock deelvis ut att kunna uppnås då
d de redovisad
ade
nyckeltalen alla utvecklas i riktning moot målet. Delo
områdets totala trend bedöm
ms
som positiv då sysselsattaa inom miljöfööretag samt an
ntalet studenter och lärare vvid
högskolan visar
v
på positivva trender ochh de nystartad
de företagen också
o
ligger påå en
hög nivå hisstoriskt sett.
Nyckeltalet andelen sysseelsatta inom m
miljösektorn i Malmö
M
uppviisar en svagt
positiv trendd. Totalt sett har
h andelen avv arbetskrafteen som är syssselsatta i
miljöföretagg ökat från 1,44 procent år 22003 till 1,6 prrocent år 2015
5 men den varr som
högst, 1,8 prrocent, år 20008 och 2009. A
Antalet nystarrtade företag i Malmö har leegat
mellan 28000 och 2900 styycken under dde senaste sex åren. Detta är mer än dubbbelt
så många so
om vid 1990-talets mitt. Seddan 1999 har antalet
a
helårssstudenter vid
Malmö Höggskola ökat med nästan 75 pprocent och de
d senaste sex
x åren har de
uppgått till mellan
m
12500 och 13200 styycken. Både antalet
a
lärare och
o de av desssa
som är dispuuterade har ökkat under denn redovisade tiioårsperioden
n. Under året kkom
också besluttet att regeringgen påbörjat aarbetet för attt Malmö Högsskola ska blir
universitet den
d 1 januari 2018.
2
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Det kompletterannde nyckeltaleet som visar påå Malmös placcering i en
kom
mmunranking äär en subjektiiv bedömningg och väldigt bberoende av hur
h kriterierna
för rankingen
r
är uutformad. Det ger ändå en indikation påå hur läget är på
p förskoleoch skolområdet. Malmös placcering förbättrrades under årr 2016 och är nu på plats
188 i SKL:s rankiing av grundskkolorna.
Malm
mö stad fortsäätter att prövaa nya former för
f samverkann med akadem
mi och andra
läran
nde-organisatiioner. Målet är
ä att öka kunsskap om och engagemang för
f en hållbarr
utveeckling. Underr året bildade Skåne en fem
mte nod inom samverkanspllattformen
Misttra Urban Futtures. ISU, insstitutet för hålllbar stadsutveeckling, fick under
u
år 2016
tillfäälligt utökade resurser och samarbetet
s
inom Idélab Koommendanthu
uset fortsatte.
Malm
mö är även foorskningskom
mmun inom miiljö och samhhällsplanering och har nu
tre kommundokto
k
orander.
Inno
oCarnival, innnovationskarn
neval för barn och unga, gennomfördes fö
ör andra
gånggen under årett. Två innovationstävlingarr, med inriktniing på Sege paark och på
nya avfallslösninggar, slutfördes under året occh vinnare utssågs. Satsninggen
Inno
ovationsarenaa Malmö går in
n i en ny fas med
m delvis ny inriktning ”V
Vi bygger
Malm
mö helt och hhållbart”. I slu
utet av oktober anordnades ett ”Climatho
on” i Malmö
där deltagarna
d
fickk tävla om attt ta fram lösniingar på lokalaa klimat- och
hållb
barhetsutmaniingar under ett globalt 24-ttimmars eventt. Skolsamarbete med
Natu
urskyddsförenningen fortsättter och underr år 2016 slutffördes projekttet
Mod
dellskola på M
Malmö latin. Resultaten
R
redo
ovisades på enn konferens i Malmö i
aprill och ska nu sspridas vidare till andra gym
mnasieskolor. SSamtidigt inleeddes ett nytt
samarbete mellann föreningen och
o Apelgårdsskolan på tem
mat energismaart livsstil.
Und
der året har occkså olika mod
deller för att implementeraa de globala målen
m
lokalt i
diskuterats, samtiidigt som Malm
mös samarbetten med Nam
mibia, Zambia och
Sydaafrika fortsätteer.
Vilk
ka insatser b
behövs?

Malm
mö Cleantechh Citys arbete är fortsatt vik
ktigt för att M
Malmö ska kun
nna vara en
attraaktiv plats för att både startta, driva samt utveckla föreetag i cleantech
hbranschen
likso
om att testa nyya sätt att stim
mulera innovationer och kreeativitet. En strategi
s
för attt
öka det pedagogisska stödet förr undervisningg om natur, m
miljö och hållbar utveckling
behö
övs för att Maalmö i framtid
den ska kunnaa få kunniga ooch engagerade
med
dborgare som har tillräckligg handlingskom
mpetens för aatt göra hållbara val.
Sam
marbetet mellann stad, akadem
mi och andra lärandeinstituutioner behöver ytterligare
förd
djupas för att kklara de mångga svåra och komplexa
k
fråggor som Malm
mö ställs inför
i fram
mtiden.

Hålllbar kons
sumtion oc
ch livsstil
Det ska vara enk
kelt för Malmö
öborna att gö
öra hållbara o
och giftfria va
al.
Kon
nsumtion och
h produktion ska
s vara resu
urssnålare, sm
martare och mer inriktad
på kvalitet.
k

Målet ser delvis ut att
a kunna upp
pnås då de milljöcertifieradee företagen
blir fleer i Malmö, möjligheterna
m
att
a sortera ut m
matavfall ökar, matsvinnet
minskkar och fler människor går och
o cyklar i M
Malmö. Det beehövs dock
information inom
m fler områden
n som visar om
m det är enkeelt att göra hålllbara och
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giftfria val samt även om konsumtion och produktion blir resurssnålare, smartare
och mer kvalitetsinriktad. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den
övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöcertifierade verksamheter,
miljödiplomerade skolor, matavfall, matsvinn och färdsätt visar på positiva trender.
Antalet miljöcertifierade företag i Malmö har ökat kontinuerligt sedan år 1992 och
är nu fler än 300 stycken. Andelen skolor och förskolor som har certifieringen
Grön Flagg minskade lite under år 2016 och uppgår nu till nästan 24 procent i
Malmö. Försäljning av ekologisk mjölk i Malmö ökade lite under det senaste året
och andelen ekologisk mjölk uppgick år 2015 till drygt 21 procent av total mängd
såld mjölk från Skånemejerier. Införandet av obligatorisk insamling av matavfall har
fortsatt i olika delar av Malmö och andelen insamlat matavfall uppgick till 40
procent av allt matavfall år 2015. Matsvinnet eller den andel mat som slängs i
onödan har enligt fyra års analyser minskat i Malmö men uppgår ändå år 2015 till
nästan 27 procent av rest- och matavfallet.
När det gäller total körsträcka för Malmös bilister har den under år 2012-2015 legat
på samma nivå, strax över 460 mil per person, som den gjorde år 1999 efter att år
2008 haft en toppnotering på 581 mil per person. Bilinnehavet i Malmö har varierat
alltsedan år 1974 men uppvisar totalt sett en ökning jämfört med utgångsåret då det
fanns knappt 310 bilar per 1000 invånare medan det år 2015 fanns nästan 360.
Miljöbilsinnehavet har ökat de senaste sju åren i Malmö och uppgår år 2015 till 18
respektive 3 procent av det totala bilinnehavet i Malmö, beroende på om det gäller
den gamla eller nya definitionen.
Andelen bilresor till arbete eller skola har minskat från 43 procent år 2003 till 31
procent år 2013 enligt Malmö stads resvaneundersökning som görs vart femte år.
Däremot ökade andelen kollektivtrafikresor till samma mål och under samma
period från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafikutvecklingen har i centrala Malmö
ökat i princip varje år sedan år 2003 och hade år 2014 ökat med 50 procent medan
befolkningen under samma period ökat med knappt 20 procent.
Olika samarbeten pågår mellan Malmö stad och privat samt ideell sektor kring
hållbar konsumtion av både varor och tjänster. Under år 2016 påbörjades arbete
inom Malmö stad och Sysav, med industriell sortering av textilier för att utveckla
insamling och omhändertagande av kläder som inte är lämpade för återanvändning
men där textilfibern kan tas tillvara. En kvartersnära återbrukscentral drevs under år
2016 i Lindängen och formerna för detta arbete ses nu över.
I exploateringsprocessen kan byggherren få möjlighet att anordna färre
parkeringsplatser på tomten mot att erbjuda cykel- eller bilpoolslösningar till de
boende eller verksamheterna. I maj 2016 invigdes Malmös hyrcykelsystem med 50
stationer och 500 cyklar som år 2019 ska vara fullt utbyggt och dubbelt så stort.
Olika verksamheter drivs också med hjälp av arbetsmarknadsinsatser såsom
restaurering av möbler som sedan går till försäljning eller återbruk av möbler
internt inom den kommunala organisationen.
Under år 2016 var det tio år sedan Malmö, som första stad i Sverige, certifierades
som en Fairtrade City. För att vara en Fairtrade City måste ett antal kriterier vara
uppfyllda såsom att andelen Fairtrade-märkta produkter i kommunens
verksamheter ökar, att utbudet av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer och
restauranger ständigt ökar och att fler Malmöbor känner till vad rättvis handel är
och vad det innebär.
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Vilka insatser behövs?

Genom att vara ett föredöme och aktivt stödja aktiviteter som främjar hållbar
konsumtion kan Malmö stad hjälpa till att lyfta fram de hållbara alternativen när det
gäller både varor och tjänster. Fler aktörer, inom offentlig, privat och ideell sektor,
behöver engagera sig och inleda samarbeten för att tillsammans utveckla forum för
byten, utlåning och återanvändning så Malmöborna lättare kan göra hållbara och
klimatsmarta val i vardagen och därigenom göra sitt beteende mer hållbart. Nya
affärsmodeller med fokus på tjänster, såsom reparationer eller utlåning, istället för
varor måste på olika sätt stöttas för att öka möjligheterna för en mer hållbar
konsumtion.
Inom den kommunala organisationen är förmedlingstjänsten Malvin, som
underlättar återanvändning av möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning, ett
viktigt exempel. Malvin har varit ett lyckat pilotprojekt men behöver nu både en
långsiktig finansiering och en utvecklad verksamhet för att kunna bli en permanent
verksamhet inom Malmö stad. Det är därför viktigt att den kommunala
organisationen utarbetar modeller för att driva denna typ av verksamheter vilka ger
positiva effekter för Malmöborna, inom alla tre hållbarhetsaspekterna, såsom att
kommunala medel sparas, miljöpåverkan minskas och arbetstillfällen skapas.
Det behövs stora beteendeförändringar på transportområdet för att minska
trafikens påverkan på Malmöbornas livsmiljö avseende framför allt luft, buller och
ytanspråk. Kollektivtrafikens kapacitet måste ytterligare ökas samtidigt som fler
kvalitetshöjande insatser måste göras för både fotgängare och cyklister i Malmö så
de miljövänliga transportmedlen blir både mer attraktiva men även mer
lättillgängliga i staden. Malmö stads arbete med att skapa beteendeförändringar när
det gäller människors resvanor är viktigt att driva vidare så att den stora omställning
som krävs på transportområdet för att åstadkomma ett hållbart resande, kan ske.
Kommunikation och dialog behövs med både de som bor och de som verkar i
Malmö så förändringar kan ske när det gäller både lokala och regionala resenärers
vanor.
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