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Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har för miljöpartiets räkning inkommit med en motion med förslaget att
Malmö stad ska ta initiativ till att inrätta ett klimatråd där kommunen tillsammans med
nyckelaktörer i näringsliv, akademi och idéburen sektor, såväl som med kommuninvånarna,
ska driva ett offensivt och strategiskt klimatarbete för att minska utsläppen från växthusgaser
tillräckligt mycket för att rymmas inom Parisavtalets ramar. Miljönämnden ser flera skäl till
varför det i nuläget inte är befogat att inrätta ett dylikt klimatråd. Miljönämnden föreslår
därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yttrande

Enligt § 2 i reglementet för Malmö miljönämnd ansvarar nämnden inom sitt område för
”strategiskt och långsiktigt miljöarbete och ska processleda, stödja och samordna
kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling”. Enligt § 5 i reglementet ansvarar
miljönämnden inom sina ansvarsområden för ”samordning och aktiv samverkan med övriga
kommunala nämnder, andra myndigheter och andra relevanta aktörer.” Av ovanstående
följer att ansvar för att samordna det klimatstrategiska arbetet åligger miljönämnden.
Miljönämnden anser att det i nuläget inte är befogat att inrätta ett klimatråd enligt förslaget i
motionen då ett antal centrala processer för att minska utsläppen har initierats. Dessa täcker
delvis in syftet med ett klimatråd och det arbetet bör inte föregripas.
I motionen framförs att Malmö stad behöver ägna större fokus åt klimatfrågan och börja
samverka med aktörer från exempelvis näringsliv och akademi samt kommuninvånare.
Miljönämnden, som är ansvarig för stadens miljöstrategiska arbete, samverkar kontinuerligt,
genom olika externfinansierade projekt, med såväl näringsliv som idéburen sektor och
akademi avseende miljö- och klimatfrågorna. Exempelvis genom initiativet Malmö Works
som är ett företagsinitiativ som verkar för fler hållbara arbetsresor. Initiativet drivs av
deltagare från näringslivet med stöd från Malmö Stad och Skånetrafiken. I projektet
ACCESS: Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System samarbetar
Malmö stad med olika europeiska universitet och företag för att bidra till en utjämning av
effektanvändningen i stadens elnät för att i högre utsträckning uppnå leveranssäkerhet och
minska klimatpåverkan. Inom projektet Coacher för energi och klimat (CEK) ges
energirådgivning till små och medelstora företag med syftet att bland annat minska
företagens koldioxid-utsläpp. Inom CEK-projektet samarbetar Malmö stad med
näringslivskontoret och Länsstyrelsen och har nätverk med Lunds och Eslövs kommuner.
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Andra exempel är projekten Delad energi är dubbel energi, Klimatkontrakt Hyllie, Smart
Cities Accelerator (SCA) med flera.
I budget för 2020, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-21, är klimatfrågan ett prioriterat
område och miljönämnden ges ett särskilt ansvar att vara behjälplig med att identifiera vilka
insatser som behöver prioriteras för att fastställa lämplig minskning av utsläppen från
respektive nämnd, för att bidra till att den globala uppvärmningen i världen hålls under 1,5
grader. Miljönämnden ges också, tillsammans med kommunstyrelsen, i uppdrag att ta fram
ett nytt miljöprogram för 2021-2030 samt att initiera klimathearings med politiker,
nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Miljönämnden är enig med motionären att Malmö stad har ett ansvar att bidra till minskade
utsläpp av växthusgaser och att detta arbete behöver föras på flera fronter och involvera
olika aktörer för att bli fruktsamt. Miljönämnden ser dock att detta är ett arbetssätt som
miljöförvaltningen har praktiserat i flera år samt att staden med sin för 2020 nya målstruktur,
där ett uttalat mål är att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser, nu ytterligare höjer sina ambitioner avseende klimatarbetet.
Förutom att staden har ett ansvar för miljön och klimatet är Malmö även skyldig att följa
kommunallagen och principen om god ekonomisk hushållning. Medel om 7 mnkr har avsatts
för att bidra till klimatomställningen och miljösatsningar samt som medfinansiering för
externt finansierade klimatprojekt. Miljönämnden anser det vara av stor vikt att medel som
är avsatta till prioriterade områden används med eftertanke varför nämnden anser att
uppdragen specificerade i budgeten för 2020 bör ges företräde framför inrättandet av ett
klimatråd.
Med hänvisning till de insatser på klimatområdet som redan görs och att nya insatser är
planerade för kommande år föreslår miljönämnden att kommunfullmäktige avslår motionen
då miljönämnden anser att dessa åtgärder ej bör föregripas med parallella satsningar.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Yttrandet har utarbetats av Emelie Andersson, nämndsekreterare, enheten för kansli och
juridik. Samråd har skett med Matilde Törnqvist, enhetschef, klimat och energi.
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