Vänsterpartiet
Motion om kunskapslyft angående klimat- och
miljöpåverkan
Till Kommunfullmäktige
Resultatet i Malmö stads förra miljöprogram var klart undermåligt då endast tre av det 19 målen uppnåddes helt. I t.ex. utvärderingen av Policyn för hållbar mat finns några tydliga exempel på bristande måluppfyllelse. Andelen ekologisk mat är visserligen 70 % men den varierar
stort mellan olika förvaltningar. Den har t.o.m. minskat på vissa, som Fritids-, Gymnasie- och
vuxenutbildnings-, Kultur- och Stadsbyggnads-förvaltningen samt Stadskontoret. Konsumtionen av kött har minskat, men andelen ekologiskt/naturbeteskött är endast 40%. Malmö
Stad har som mål att föregå med gott exempel men andelen hållbar representation, 100%,
uppnås ej. Till stor del kopplas detta till ett lågt intresse hos ansvariga på Rådhuskällaren
och Stadshusets restaurang!
Det finns flera orsaker bakom bristerna i måluppfyllelse men en viktig faktor är otillräcklig
kunskap bland de som arbetar inom de olika verksamheterna och även bland både tjänstemän och politiker i staden.
I sin senaste rapport understryker Klimatpolitiska rådet behovet av ett kompetenslyft för klimatomställningen inom alla branscher och områden, såväl inom offentlig som privat och civil
sektor. En bredare nationell folkbildning och mobilisering av civilsamhället kan dessutom underlätta genomförandet av en politik som når klimatmålen.
Vänsterpartiet anser att Malmö behöver ett grönt kunskapslyft där stadens tjänstemän och
politiker ges möjlighet att stärka sin kompetens i de miljö- och klimatfrågor som är mest relevanta för deras position. Fysiska planerare behöver utbildas i hur vi skapar en varierande
grön-blå struktur i staden. Parktekniker behöver kunskap i hur dessa sköts för att gynna den
biologiska mångfalden. Stadens lokalstrateger behöver kunskap i hur vi bygger hållbar och
klimatsmart infrastruktur. Stadens upphandlare behöver kunskap i hur vi ställer skarpa hållbarhetskrav på de varor och tjänster Malmö stad köper in. Kunskapen behöver stärkas i hela
staden så att fler självständigt väger in miljö- och klimataspekter i sina beslut.
Vänsterpartiet yrkar därför KF beslutar:
•
•

att investera i kunskap och kompetens för att stärka arbetet med klimat- och miljöpåverkan som en del av det nya miljöprogrammet.
att kunskapslyftet riktar sig till personal både inom stadens verksamheter och förvaltningar samt våra politiker och stadens invånare.
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