MOTION OM ÖKAD UTBYGGNADSTAKT FÖR SOLENERGI
Miljöpartiet ser med oro på att flera ambitioner på miljöområdet sänks för budgetåret 2019.
I synnerhet är vi oroade över utbyggnadstakten för solceller på servicenämndens fastigheter
som utgör en stor del av Malmö stads fastigheter. Under förra mandatperioden har vi inom
kommunledningen skapat förutsättningar för en kraftig ökning av utbyggnadstakten, genom
förenklad myndighetshantering, resurstilldelning och utredningar. Som en del av
Miljöpartiets stöd för Socialdemokraternas och Liberalernas budget i kommunfullmäktige
ingick därför ett tydlig uppdrag med start 2019:
“Servicenämnden får i uppdrag att påbörja utbyggnaden av solceller under 2019 för
att nå målet om att förse Malmö stads egna verksamheter med 15 procent solenergi
till 2030.”.
Motiveringen till detta uppdrag var att:
“2030 ska hela staden försörjas till 100 procent av förnybar energi. Malmö stads
insatser för att underlätta installation av nya solceller, regeringens investeringsstöd
och de allt billigare produkter- na som finns på marknaden möjliggör utbyggd
solenergiproduktion. Till 2030 ska 15 procent av Malmös energibehov täckas av
lokalt producerad solenergi. För att bidra till den målsättningen ökar Malmö stad
under året för egen del byggtakten av solceller på stadens fastigheter.”
I Socialdemokraternas och Liberalernas förslag till budget för servicenämnden 2019
framgick att uppdraget var uppfattat:
“Serviceförvaltningen uppfattar att uppdraget ligger i linje med det arbete som
förvaltningen fokuserat på under föregående år men att förvaltningen ska öka
utbyggnadstakten av solceller på våra fastigheter betydligt framöver.”
I förslaget till budget föreslogs samtidigt en sänkning av målsättningen för den faktiska
andelen installerad solenergi från 0,5% till 0,4% av det egna energibehovet. Eftersom
kommunfullmäktiges målsättning erfordrar en utbyggnadstakt om 1,25 procentenheter
årligen yrkade vi i servicenämnden på att målsättningen för 2019 skulle vara minst 1%
solenergi av det totala energibehovet. Servicenämnden avslog dock detta yrkande.
Att nämnderna följer de beslut som tagits i fullmäktige är centralt för styrningen av staden,
och att utbyggnaden av solenergi i kommunens egna verksamheter gör i enlighet med de mål
som kommunfullmäktige beslutar om har dessutom stor betydelse för både Malmö stads
klimatpåverkan och ekonomi.

Vi yrkar därför att:
- Kommunfullmäktige uppdrar åt Servicenämnden att upprätta en plan för hur
utbyggnaden av solenergi ska ske så att målet om 15% solenergi uppnås till 2030, och
redovisa denna för kommunfullmäktige snarast.

__________________________
Måns Berger, fullmäktigeledamot (mp)
Malmö 2019-04-25

