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Sammanfattning

Miljönämnden deltar sedan 2019 i EIT Climate-KIC:s projekt Deep Demonstration of Healthy, Clean
Cities. Detta är ett av två projekt som finansierar processen Klimatomställning Malmö. Projektet är
del av ett längre samarbete med EIT Climate-KIC, till vilket ansökningar sker årligen. Den
4 november 2019 (MN-2019-8241) togs beslut på delegation om att delta i ansökan för 2020 års
projekt, vilket återredovisades till miljönämnden den 19 november 2019. Miljönämnden föreslås
nu godkänna 2020 års projektavtal.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner 2020 års projektavtal för Malmö – Deep Demonstration of
Healthy, Clean Cities, enligt bilaga 1, och uppdrar åt ordförande att underteckna avtalet.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-06-11
Bilaga 1 Projektavtal Task Confirmation Letter
Bilaga 2 Sändlista
Bilaga 3 Populärsammanfattning till miljönämnden 2020

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-06-17
Beslutet skickas till

Signerat avtal inklusive dess bilagor skickas enligt bifogad sändlista.

3)

Ärendet

EIT Climate-KIC1 har översänt avtal till miljönämnden för underskrift av 2020 års projektavtal
gällande projektet Deep Demonstration: Malmö. Projektet är del av ett längre samarbete med
EIT Climate-KIC, till vilket årliga projektansökningar sker.
Beskrivning av projektet

Syfte
För att verkställa kommunfullmäktigemålet att Malmö ska vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser och att Malmö ska försörjas av 100 % förnyelsebar energi år
2030, behöver en strategi tas fram. Projektet, som är en del av processen Klimatomställning Malmö,
stödjer det pågående klimatarbetet i Malmö stad.
Genomförande
Fokus för arbetet under 2020 är att ta fram ett kunskapsunderlag. Detta innebär att:
1) förfina och slutföra en nulägesbild av stadens energisystem och klimatpåverkan,
2) konkretisera de politiska klimatmålen och förtydliga dess indikatorer
3) förankra stadens klimatarbete
4) ta fram och analysera olika åtgärder och insatser samt analysera deras ekonomiska genomförbarhet
5) forma grunden för hur Malmö stad ska arbeta med medborgarengagemang
Förväntade effekter
Resultatet av projektet, och i förlängningen processen Klimatomställning Malmö, blir ett gediget
kunskapsunderlag som ska möjliggöra välgrundade beslut om klimatåtgärder i staden. I detta
underlag ingår framtagandet av en preciserad målbild och på sikt en stadsgemensam
handlingsplan. Positiva mervärden på exempelvis hälsa, trivsel, affärsmöjligheter och nya
arbetstillfällen är förväntade effekter.
Ekonomi

Totalbudgeten för miljönämnden och dess projektpartners är 11 477 760 kronor. Budget för
miljönämnden är 7 934 264 kronor. Bidragsandelen för miljönämnden är 56,14 %. Medfinansieringsgraden för miljönämnden är 43,86 %. Då flera aktiviteter i projektet kan kopplas till
ett annat av våra projekt, finansierat av Energimyndigheten, så innebär detta att miljönämndens
totala medfinansieringsgrad blir väldigt låg. Budgeten motsvarar ungefär tolv heltidstjänster
under året.
I projektet deltar lokala partners som bistår med sin expertis, av vilka Lunds universitet, Eon,
Trivector och Rise har egna avtal upprättade mellan sig och finansiären EIT Climate-KIC.
Va Syd och Sysav har ett samarbete med miljönämnden, vars villkor går ut på att de förbinder
sig att lägga tid i projektet utan att erhålla ekonomisk ersättning för denna.

1

EIT Climate-KIC är ett partnerskap som finansieras av privata och offentliga medel. De erhåller ett årligt bidrag
från Europeiska kommissionen via European Institute of Innovation and Technology (EIT). KIC står för Knowledge and
Innovation Community. Dess syfte är att påskynda och stödja övergången till en ekonomi som är 100 % försörjd av
förnybar energi.

3)
Barnkonventionen

Projektets syfte är att verka för en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Genom att arbeta för att
kraftigt minska utsläppen av växthusgaser i staden, skapas förutsättningar för att barnen som
växer upp i Malmö utsätts för mindre luftföroreningar, samtidigt som vi bidrar till att nå
klimatmålen. Våra barns välbefinnande bör ha högsta prioritet, varför det är viktigt att vi
genomför projekt och
satsningar som avsevärt kan bidra till att de har möjlighet att växa upp i en hälsosam miljö.
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