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FSN-2020-2939
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit förslag till Energistrategi för Malmö 2021–2030 för
samråd. Energistrategin är Malmö stads kommunala energiplan och avser möta syfte och krav i
Lagen om kommunal energiplanering. Målgruppen för dokumentet är främst de personer som
arbetar med energifrågor inom Malmö stad och de kommunala bolagen, samarbetsaktörer och
lokala energiproducenter.
Funktionsstödsförvaltningens verksamheter är beroende av att Malmö har ett leveranssäkert
elsystem som klarar nuvarande och framtida behov. Förvaltningen har inget att tillägga i
samrådsförslaget och föreslår därför funktionsstödsnämnden att inte yttra sig gällande
Energistrategin.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden lämnar inga synpunkter gällande samrådsunderlaget om
Energistrategi för Malmö 2021-2030.
Beslutsunderlag







Remissinstanser samråd Energistrategi för Malmö 2021-2030
Bilaga Strategisk miljöbedömning Malmö
Samrådshandling Energistrategi för Malmö 2021-2030
Följebrev samråd Energistrategi för Malmö 2021-2030
G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Remiss angående Energistrategi 2021-2030
(samrådsförslag)

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-01-14
Funktionsstödsnämnden 2021-01-25
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2020-12-11

Stadsbyggnadskontoret
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Ärendet

Energistrategin är främst riktad till personer som arbetar med energifrågor inom Malmö stad och
de kommunala bolagen, samarbetsaktörer och lokala energiproducenter. Det framgår också att
energistrategin inte är en klimatstrategi men att styrdokument som berör klimat och energi har
starka kopplingar till varandra. När det gäller transporter hanterar Energistrategin enbart mål och
strategier för bränsletyper och distribution av dessa.
De fyra fokusområdena för energistrategin
• Leveranssäkert elsystem
• Lokal, resurseffektiv och förnybar energiförsörjning.
• Energi- och resurseffektiv bebyggelse
• Hållbar energi till transporter.
Malmös energiutmaningar i relation till fokusområdena
• Effektiv slutanvändning av all energi. Avser slutanvändning dels ur ett resurseffektivt
perspektiv, dels för att de förnybara resurserna ska räcka till samt ur ett
leveranssäkerhetsperspektiv.
• Mängden importerad el i förhållande till Malmös elbehov och den egna elproduktion samt när i
tiden importbehov uppstår (ur ett leveranssäkerhetsperspektiv).
• Fossila flytande drivmedel till transportsektorn.
• Fossila gasflöden till hushåll, industri/byggverksamhet och transporter.
• Den fossila fraktionen i energiåtervinning från avfall.
I dialog med stadens övriga socialförvaltningar har det framkommit att arbetsmarknads- och
socialnämnden inte kommer att lämna några synpunkter på samrådsförslaget och att hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att inte lämna några synpunkter.
Funktionsstödsförvaltningen har inget att tillägga i förslaget och föreslår därför
funktionsstödsnämnden att inte yttra sig gällande samrådsförslaget om Energistrategin.
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Sophia Presinger Avdelningschef
Tarek Borg Förvaltningschef

