1

Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-09-07 kl 13:00-13:20

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2022-09-14

Protokollet omfattar

§318

Underskrifter

Sekreterare
Julia Campbell
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Eklöf (M) ersätter Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Julia Campbell (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
Pia Martinsson (Registrator)
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§

318

STK-2021-542

Uppdrag budget 2021 - Kommunstyrelsen, med
miljönämnden, ges i uppdrag att utreda nuläget kring
Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder
som Malmö stad och dess bolag kan genomföra

Sammanfattning
Miljöförvaltningen har tillsammans med stadskontoret genomfört en nulägesanalys av
Malmös elförsörjning samt analyserat möjliga åtgärder som staden kan genomföra för att
säkerställa ett leveranssäkert och tillräckligt elsystem. Analysarbetet färdigställdes under
våren 2022 genom slutrapporten Elförsörjning – Lokal och regional nulägesbild med
framtida potentialer och åtgärdsförslag för en trygg elförsörjning. Rapporten är
kommunstyrelsens och miljönämndens svar på budgetuppdraget.
I rapporten konstateras bland annat att Malmö har ett mycket stort överföringsbehov då
den lokala elproduktionen endast täcker 10 procent av elbehovet, men där potential finns
för kraftvärme, vind- och solkraft i kommunen för att säkerställa en tryggare elförsörjning.
I rapporten ges förslag på prioriterade åtgärder lokalt och regionalt, bland annat att
lämpliga områden för vindkraftsproduktion pekas ut samt att ett mål sätts för egen
solkraftsproduktion. På regional nivå föreslås även att verka för att öka mängden planerbar
elproduktion.
Nästa steg i arbetet är att prioritera bland de åtgärder som föreslagits i rapporten samt
formera arbetsgrupper för att besvara frågeställningar gällande potentiella åtgärder för
Malmö stad och dess bolag att genomföra. Detta arbete kommer att genomföras inom
omställningsområdet Elförsörjning inom Klimatomställning Malmö.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner genomförd redovisning av budgetuppdraget att
utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder som
Malmö stad och dess bolag kan genomföra.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt alla nämnder att snarast genomföra de
energibesparingar som, med hänsyn till sitt uppdrag, snarast kan genomföras, samt
att redovisa sina åtgärder till kommunstyrelsen
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Håkan Fäldt (M) yrkar att följande beslutspunkt läggs till "2. Kommunfullmäktige uppdrar åt
alla nämnder att snarast genomföra de energibesparingar som, med hänsyn till sitt uppdrag, snarast kan
genomföras, samt att redovisa sina åtgärder till kommunstyrelsen"
Anton Sauer (C) instämmer i Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att
Malmö stad ska verka för utbyggandet av kärnkraft i södra Sverige.
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Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Magnus Olssons (SD) tilläggsyrkande.
Håkan Fäldt (M) instämmer i Magnus Olssons (SD) tilläggsyrkande.
Janne Grönholm (MP) yrkar avslag på Magnus Olssons (SD) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer först proposition på bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut mot Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande om en andra beslutspunkt.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut med Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande mot Magnus Olssons (SD) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Magnus Olssons (SD) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 13.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Roko Kursar (L) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och John Eklöf (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220829 §476
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220829 Uppdrag budget 2021 - Kommunstyrelsen,
med miljönämnden, ges i uppdrag att utreda nuläget kring Malmös
elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder
•
Klimatomställning Malmö nulägesanalys - elförsörjning
•
Klimatomställning Malmö nulägesanalys - elförsörjning (exekutiv
sammanfattning)
•
Miljönämnden beslut 220217 § 50
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Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-542

Uppdrag budget 2021 – Kommunstyrelsen, med miljönämnden, ges i uppdrag att utreda
nuläget kring Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder som Malmö stad
och dess bolag kan genomföra
Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att
Malmö stad ska verka för utbyggandet av kärnkraft i södra Sverige.

Då vårt tilläggsyrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2022-09-07

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2022-09-07: Ärende 21. Uppdrag budget 2021 - Kommunstyrelsen, med miljönämnden, ges i
uppdrag att utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder som Malmö stad
och dess bolag kan genomföra

Det är glädjande att förvaltningarna och styret nu vill arbeta i enlighet med Vänsterpartiets
tidigare förslag, det är beklagligt att detta inte skedde när vår motion om ett eget
energibolag var uppe till beslut. Då hade vi kunnat haft det på plats. Vi ser här hur dåligt det
var att privatisera elbolaget, hade vi haft det i offentlig regi hade vi bättre kunnat hantera
den kris vi står med gällande elpriset.
Malmö 2022-09-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2022-09-07
Uppdrag budget 2021- Kommunstyrelsen, med miljönämnden ges i uppdrag
att utreda nuläget kring Malmöselförsörjning samt analysera eventuella
åtgärder som Malmö stad och dess bolag kan genomföra
Diarienr: STK-2021-542
Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Utsläppen måste ner, snabbt och
radikalt. Vi vill att hela Malmö försörjs av 100 procent förnybar energi till 2030.
Miljöpartiet vill satsa på:
● 100 procent förnybar energi.
● Solceller på alla tak.
● Malmökraft för mer lokalproducerad el.
● havsbaserad vindkraft.
Vi vill att hela Malmö försörjs av 100 procent förnybar energi till 2030. Då
behövs kraftig utbyggnad av sol- och vindkraft och energieffektiviseringar i
byggnader, samt förnybara och hållbara bränslen. Redan tidigare har vi har
drivit igenom att Malmö stads fastigheter använder 100 procent förnybar
energi. Nu behöver Malmö stad fokusera på att göra energieffektiviseringar i
alla byggnader. Vi vill också att staden ger stöd och rådgivning kring el och
energi till Mamöborna.
Solceller är ett effektivt sätt att producera energi lokalt och i Malmö finns det
många tak som lämpar sig för utbyggnad. I årets budgetförhandling har vi
äntligen fått med styret att gå med på att solceller ska vara standard vid om- och
ny byggnation. Vi är positiva till att undersöka om ett kommunalt bolag skulle
innebära fler solceller i staden. Därför vill vi starta Malmökraft, ett kommunalt
bolag där Malmöbor, företag och organisationer kan bli andelsägare genom att
ansluta sina sol- och vindkraftsanläggningar.
De förnybara energikällorna har den stora fördelen att de går att bygga ut
snabbt och är dessutom betydligt billigare än exempelvis investeringar i ny
kärnkraft. Vi vill att Malmö stad investerar i fler vindkraftverk och också
upplåter mark till företag som vill etablera vindkraftverk. Havsbaserad vindkraft
har en stor potential att kunna leverera mycket och pålitlig energi.
Erfarenheterna från Lillgrund, de havsbaserade vindkraftverken söder om
Öresundsbron, är att de kan gynna den lokala biologiska mångfalden och bidra

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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med reveffekt där fiskar kan hitta föda och söka skydd. Vi ser gärna mer
havsbaserad vindkraft där det lämpar sig.
Vi är glada att utredingen hade tydliga rekommendatiner kring förnybar energi.
Det är dock en riktig skam att det behöver komma till en kris där hushållen
tvingas ner på knäna innan politiker från anadra partier är beredda att agera.
Miljöpartiet har i årtionden drivit frågan om förnybar och lokalproducerad el
som gör oss fria från oljeberoendet och övriga Europas marknadspriser. Vi är
beredda att göra det som krävs för att minska utsläppen, ställa om till 100
procent förnybar och billigare energi.
För Miljöpartiet de gröna
Janne Grönholm, tjänstgörande ersättare kommunstyrelsen
Med instämmande av
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande Liberalerna
Kommunstyrelsen 2022-09-07

Ärende 21: Uppdrag budget 2021 - Kommunstyrelsen, med miljönämnden, ges i
uppdrag att utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt analysera
eventuella åtgärder som Malmö stad och dess bolag kan genomföra
Liberalerna har som en del av styret i Malmö stad bidragit till den helt nyligen antagna
Energistrategin där det bland annat framgår att kärnkraften är viktig för oss i Malmö
och Skåne. I detta ärende är fokus på återrapportering av budgetuppdraget där
beslutet bland annat handlar om att arbeta vidare med målen i Energistrategin för
Malmö 2022–2030 och konkretisera vad som behöver göras för att dessa mål ska
uppnås och när.
Liberalerna är Sveriges mest kärnkraftsvänliga parti och har varit det sedan 80-talet
eftersom det är en fossilfri, effektiv och klimatsmart energikälla. I den ekonomiskpolitiska situation vi står nu ser vi också de effekter som följer av att Sverige inte
utvecklat kärnkraften som energikälla, och det är att beklaga. Detta är främst en
nationell fråga men självklart ska Malmö i enlighet med energistrategin lyfta fram vikten
av kärnkraft som en del av elförsörjningen.
Roko Kursar (L)
Malmö 2022-09-07

