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Sammanfattning

Miljönämnden har i Malmö stads budget 2021 fått ett särskilt uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelsen utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder
som Malmö stad och dess bolag kan genomföra. Miljönämnden påbörjade en utredning under
2020 och ansöker nu om 900 tkr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för att, genom en
extern aktör, slutföra och fördjupa en studie kring nuläge och möjliga åtgärder för ett
leveranssäkert elsystem.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anslå 900 tkr ur kommunstyrelsens
anslag till förfogande till miljönämnden för genomförande av en utredning avseende nuläge och
åtgärder för Malmös elförsörjning.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-03-25

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-04-20
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Miljönämnden har i Malmö stads budget 2021 fått ett särskilt uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelsen utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder
som Malmö stad och dess bolag kan genomföra. Miljönämnden påbörjade en utredning under
2020 och ansöker nu om 900 tkr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för att, genom en
extern aktör, slutföra och fördjupa en studie kring nuläge och möjliga åtgärder för ett
leveranssäkert elsystem.
Bakgrund

Under senare år har Malmös elförsörjning identifierats som en allvarlig utmaning, såväl ur ett
klimatperspektiv som ur ett näringslivs- respektive tillväxtperspektiv. Miljönämnden har under
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2019 och 2020 arbetat aktivt med frågan utifrån sin expertkompetens, genom att ta fram
underlag, driva projekt i samarbete med infrastrukturägarna samt ett aktivt påverkansarbete
regionalt och nationellt. Miljönämnden har även haft en viktig roll i uppdraget att ta fram en ny
energistrategi för Malmö. Även här har samverkan skett med de viktigaste externa aktörerna.
Under senhösten 2020 påbörjades ett utredningsuppdrag med hjälp av extern konsult med syfte
att göra en syntes av hittills framtagen kunskap samt pågående processer nationellt och regionalt.
Utredningen kunde inte färdigställas på grund av resursbrist och att den påbörjades sent på året.
Förvaltningens förslag

Förväntat resultat av det aktuella budgetuppdraget är att Malmö stad och dess bolag samt
styrande politiker ska ha en gemensam förståelse för behovs- och målbilden utifrån ett
elförsörjningsperspektiv, nuläget, pågående samt planerade åtgärder, vilka ytterligare åtgärder
som kan vidtas samt vilka åtgärder Malmö stad och dess bolag bör prioritera utifrån effekt,
kostnader, rådighet och de olika roller som Malmö stad kan ha som planerare, föregångare och
samhällsaktör.
För att uppnå detta behöver en uppdaterad nulägesbild etableras och ett antal relevanta
frågeställningar besvaras:






Är ändamålsenliga behovsanalyser genomförda?
Vilka åtgärder kan Malmö stad och dess bolag genomföra?
Vilka åtgärder kan Malmö stad och dess bolag genomföra med andra (lokala) aktörer?
Vilka styrmedel och regelverk behöver förändras för att förbättra elförsörjningen till
Malmö?
Vilka externa processer (statliga utredningar, etc..) behöver Malmö stad bevaka eller
aktivt delta i för att förbättra elförsörjningen till Malmö?

För att kunna besvara ovanstående frågor och genomföra budgetuppdraget inom ramen för
2021 års budget önskar miljönämnden i ett första led avropa 900 tkr ur kommunstyrelsens anslag
till förfogande för att slutföra och fördjupa den påbörjade kunskapsstudien om nuläget,
pågående processer och möjliga åtgärder avseende elförsörjningen i Malmö stad.
Kunskapsstudien föreslås genomföras tillsammans med extern aktör med expertkompetens.
Underlaget ska säkerställa att politiker och andra beslutsfattare kan fatta informerade beslut om
effektiva åtgärder för att säkra ett leveranssäkert elsystem som i sin tur krävs för att uppnå såväl
tillväxtmål, välfärdsmål som miljömål.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Olof Liungman, avdelningschef på miljöstrategiska avdelningen.
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