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Sammanfattning

Malmö stad deltar i ett flertal internationella nätverk och sammanslutningar rörande städers
klimatarbete, såsom Covenant of Mayors, ICLEI med flera. Som en del av detta deltagande ska
Malmö stad varje år rapportera hur stadens klimatarbete fortlöper. Sedan ett par år tillbaka görs
många av dessa rapporteringar som en enda samlad rapportering via organisationen CDP. Utifrån
2019 års rapportering placerades Malmö stad på CDP:s så kallade ”A-list” över de städer som
rankas högst. Därmed bedöms stadens samlade klimatarbete som starkt.
Sammanträdeshandlingar




Information, daterad 2020-06-01
Bilaga 1: 2019 Cities Malmö Stad

Ärende

Bakgrund

Malmö stad deltar i ett flertal internationella nätverk och sammanslutningar rörande städers
klimatarbete, såsom Covenant of Mayors, ICLEI med flera. Som en del av detta deltagande ska
Malmö stad varje år rapportera hur stadens klimatarbete fortlöper. Sedan ett par år tillbaka görs
många av dessa rapporteringar som en enda samlad rapportering via en organisation som heter
CDP1. Fler än 800 städer över hela världen gör denna rapportering varje år.
Rapporteringen består av två delar. Den första delen är ett omfattande frågeformulär där varje stad
fyller i information om stadens klimatarbete från föregående år.
Frågeformuläret innefattar bland annat:


1

Övergripande information om Malmö stad
Malmö stads mål

CDP (tidigare ”the Carbon Disclosure Project”) är en organisation som samlar in information från bland annat
städer och företag kring utsläpp av växthusgaser, energianvändning med mera. Mer information: www.cdp.net
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Internationella åtaganden samt organisationer och nätverk som Malmö stad deltar i
Malmö stads främsta risker och sårbarhetsområden kopplat till klimatförändringar som
identifierats och vilka åtgärder som vidtagits för att skydda oss mot dessa risker
Utsläppsberäkningar som gjorts tidigare år
Olika åtgärder och planer som syftar till att minska utsläpp
Malmö stads organisations utsläpp
Hur stadens invånares transportfördelning ser ut samt information om miljözon och
utsläppshalter
Malmö stads arbete med hållbar mat
Malmös vattenanvändning
- vilka vattenkällor Malmö stad nyttjar
- vilka risker kopplade till vattenförsörjningen som är identifierade
- vilka åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker

Den andra delen är en klimatberäkning över hela stadens utsläpp. Syftet är att se om staden ökat
eller minskat sina utsläpp jämfört med föregående år.
Det bör förtydligas att då rapporteringen normalt sker i maj så är det föregående års resultat som
rapporteras. Det innebär att rapporteringen som gjordes år 2019 avser år 2018. Årets rapportering,
som alltså avser resultaten för 2019, är framskjuten på grund av covid-19-pandemin.
Resultat av rapportering år 2019

Klimatberäkningen visade att Malmös territoriella utsläpp år 2018 (motsvarande vad som tekniskt
benämns scope 1 och 2) ökade något jämfört med föregående år. Det beror dels på ökade utsläpp
från transportsektorn men också till stor del på det faktum att årets beräkningar, till skillnad från
tidigare år, även inkluderar metangasutsläpp från gamla deponier.
CDP går igenom varje stads rapportering och ger ett sammanvägt betyg på stadens klimatarbete,
(se bilaga 1). Denna gång placerades Malmö stad på CDP:s så kallade ”A-list” över de städer som
rankas högst. Därmed bedöms stadens samlade klimatarbete som starkt ur ett internationellt
perspektiv.
I Malmö stads budget för 2020 framgår att Malmö ska fortsätta vara en föregångare inom
klimatområdet, i Sverige och internationellt. Det höga betyget betyder inte att stadens klimatarbete
är slutfört. CDP:s omdöme är dock ett kvitto på att det löpande arbetet som utförts och de
styrdokument och mål som tagits fram utgör en mycket god grund för fortsatt förbättring och
utveckling av klimatarbetet i Malmö. En hög CDP-rankning kan också medföra positiva effekter
vid
bedömning av ansökningar om projektmedel från EU.

