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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-22 kl. 09:00-13:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Susanne Ydstedt (M) ersätter Darko Simic (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S)
Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (stadsbyggnadsdirektör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
John Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Julia Töringe (kommunikationschef)
Erika Knobblock (kanslichef)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

...........................................

Martin Molin (C)

…………………………………
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Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2019-08-29

Protokollet omfattar

§209
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§

209

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Anders Andersson (V) och
Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt energibolag, STK-2019-622

SBN-2019-474
Sammanfattning

Anders Andersson och Gunilla Ryd (v) yrkar i motionen att Malmö stad ska starta ett
kommunalt energibolag för att tillfredsställa Malmös och malmöbornas behov av el, värme
och övriga energitjänster. Svaret ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 3
september 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig över motion från Anders Andersson och Gunilla Ryd (v)
att Malmö stad ska starta kommunalt energibolag enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser motionen besvarad.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att anse motionen besvarad.
Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §209a.
Mats Brogren (M), Göran Wiberg (M), Susanne Ydstedt (M) och Martin Molin (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) avser att
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §209b.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse SBN 190822 motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd
(V) om att starta kommunalt energibolag
Förslag till yttrande SBN 190822 motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd
(V) om att starta kommunalt energibolag
Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt
energibolag

Bilaga §209a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-08-22
Ärende: Remiss från kommunfullmäktige - Motion av AndersAndersson (v) och
Gunilla Ryd (v) om att starta kommunalt energibolag, STK-2019-622

Trygga tillgången på förnybar energi
Vänsterpartiet har lagt en motion att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag. Kommunen
behöver ta ett fastare grepp över energieffektiviseringen och att öka möjligheten att i krislägen
säkerställa energiförsörjningen för eget behov, för invånare och företag inom kommunen.
Vi yrkade därför att stadsbyggnadsnämnden skulle bifalla motionen. Då vårt yrkande inte fick
gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga §209b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-08-22
Ärende: 12. Remiss från kommunfullmäktige – Motion av Anders
Andersson och Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt
energibolag STK- 2019-622 SBN- 2019-474
Att utreda om att starta ett nytt kommunalt elbolag som ska säkerställa att Malmöbornas
behov av el och värme anser vi vara helt förkastligt. Eon (Heleneholmsverket) och
Uniper (Öresundsverket) har valt att lägga ner sina kraftvärmeverk på grund av ändrade
förutsättningar från regeringen som gjort dem olönsamma. Utsikten för att kommunen
ska kunna driva dem utan stora investeringar från Malmöborna, som
dessutom snedvrider konkurrensen, är obefintlig
Ett beslut som nu gett att Eon har stängt Heleneholmsverket under sommaren pga.
olönsamhet. Heleneholmsverket stod för upp till 25% av Malmös elproduktion.
Motionärerna belyser klokt att Malmö kommer få en elbrist genom ett ökat
elanvändande, men missar poängen med att hela elnätet är konstruerat och
konkurrensutsatt för att främja nya innovativa klimatsmarta energilösningar. Vi anser att
motionärerna missar målet när de påtalar att vi har ett oligopol med vinster är problemet.
Vi anser inte att ett skattefinansierat monopol är bättre i synnerhet när all el handlas och
konkurrensutsätts på den nordiska elbörsen NordPool.
Vi förstår att Vänsterpartiet vill använda Malmös skattepengar för att förstöra och
eliminera privata aktörer på den fria marknaden. Det finns en tydlig socialistisk ideologi i
motionen som ger att vi ifrågasätter om det egentligen är energibristen så mycket som
privata aktörer som är det riktiga målet. Vi anser att konkurrens är att föredra och blir
billigare för konsumenten. Konkurrens föder fler innovativa möjligheter och
energilösningar för skattebetalarna.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Susanne Ydstedt (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

