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MKB utvecklar och förvaltar långsiktigt hållbara boende för nuvarande och framtida kunder. I
sin roll som Malmös största bostadsbolag ska MKB verka för en grön motståndskraftig,
klimatneutral och cirkulär utveckling. Klimatfrågan står i särskilt fokus för den pågående
miljöomställningen. Att minska vår klimatpåverkan för att på sikt bli klimatneutrala, såväl
som att anpassa oss till ett ändrat klimat är viktigt både i bolagets nyproduktion och
förvaltning.
Miljöpolicyn utgör grunden för att förverkliga en grön, klimatneutral och cirkulär utveckling –
i vår nyproduktion, affärsutveckling och i vårt befintliga fastighetsbestånd.
Policyn omfattar alla helägda dotterbolag i koncernen.

De globala 2030 målen är vägledande för MKBs miljöambitioner. Även Malmö stads
miljöprogram är en av utgångspunkterna i bolagets miljöarbete. Miljöfrågorna är integrerade
i verksamheten och styrs som en del av bolagets mål och affärsplan. Vi anser att ett
målinriktat miljöarbete är en förutsättning för affärsmässighet.
MKBs ambition är att vara en stark aktör avseende miljömässig hållbarhet i
samhällsbyggnadssektorn. Vi ska tillgodose våra kunders förväntningar på ett ansvarsfullt
miljöarbete och själva vara en god förebild. MKB ska utveckla innovativa och högt ställda
miljöambitioner. Vi vill även stärka våra kunders möjligheter att leva och bo så hållbart och
miljömässigt ansvarsfullt som möjligt. Hos MKB ska en mångfald av hållbara livsstilar vara
möjliga, attraktiva och enkla.
Vår verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi ska utföra ett
systematiskt arbete för att minska vår klimatpåverkan där vi kan påverka, mäta och följa

upp. MKB strävar efter att minska vår miljöpåverkan i alla steg från nyproduktion till
förvaltning.
Vi når framgång genom att
• vara öppna för nya idéer,
• låta våra klimat- och miljöambitioner påverka våra beslut, samt
• samverka med andra för att kunna nå längre än vad vi ensamma har rådighet till.

VD eller enligt dennes bestämmande, har huvudansvaret för MKBs miljöarbete.
Varje medarbetare är själv ansvarig för att söka den information och kunskap som behövs
för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt enligt gällande policys, riktlinjer och
rutiner.

