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Ansökan om medel till klimatomställning och miljöåtgärder

STK-2020-1412
Sammanfattning

Miljönämnden ansöker om 950 000 kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande för
att, genom en extern aktör genomföra en fördjupad studie kring infångning och lagring av
växthusgaser i Malmö. Insatsen är en en del av genomförandet av ett uppdrag i Malmö
kommunfullmäktiges budget 2020 kring klimatomställning och miljöåtgärder. Då ansökan till
stora delar ryms inom kommunstyrelsens principer för bidragsgivning samt att det i
kommunstyrelsen anslag till förfogande finns medel avsatta för miljösatsningar föreslår
stadskontoret att miljönämndens ansökan beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar miljönämndens ansökan om 950 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Ansökan om medel till klimatomställning och
miljöåtgärder
Miljönämnden beslut 201020 § 172 med Särskilt yttrande (V)

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2021-02-18

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Anders Eriksson
Utvecklingssekreterare
anders.p.eriksson@malmo.se

Ansökan om medel till klimatomställning och miljöåtgärder
STK-2020-1412

Sammanfattning

Miljönämnden ansöker om 950 000 kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande för att,
genom en extern aktör genomföra en fördjupad studie kring infångning och lagring av växthusgaser i Malmö. Insatsen är en en del av genomförandet av ett uppdrag i Malmö kommunfullmäktiges budget 2020 kring klimatomställning och miljöåtgärder. Då ansökan till stora delar
ryms inom kommunstyrelsens principer för bidragsgivning samt att det i kommunstyrelsen anslag till förfogande finns medel avsatta för miljösatsningar föreslår stadskontoret att miljönämndens ansökan beviljas.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar miljönämndens ansökan om 950 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutsunderlag

•
•

Miljönämnden beslut 201020 § 172 med Särskilt yttrande (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Ansökan om medel till klimatomställning och miljöåtgärder

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-01
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Ärendet

SIGNERAD

2021-02-22

Bakgrund
Miljönämnden har i Malmö kommunfullmäktiges budget 2020 fått ett särskilt uppdrag, kring
klimatomställning och miljöåtgärder, att identifiera vilka insatser som behöver prioriteras för att
fastställa lämplig minskning av utsläppen från respektive nämnd för att bidra till att hålla den
globala uppvärmningen under 1,5 grader. Miljönämnden ansöker om 950 000 kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande. Inom detta anslag finns medel avsatta för miljösatsningar.
Miljönämnden söker om medel för att genom en extern aktör genomföra en fördjupad studie
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kring infångning och lagring av växthusgaser i Malmö. Miljönämnden beskriver insatser som en
del av genomförandet av ovan nämnda budgetuppdrag.
Stadskontorets bedömning
I kommunstyrelsens principer för bidragsgivning (STK-2016-216) anges att medel som söks ska:
• Kunna härledas till ett eller flera av kommunfullmäktiges budgetmål.
• På ett tydligt sätt beskriva målgrupp och förväntade effekter och resultat.
• Användas för projekt i uppstartsfasen.
Utöver det ska projekt som främjar folkhälsa, jämställdhet och motverkar diskriminering prioriteras. Slutligen får projekten gärna omfatta flera dimensioner av hållbarhet.
Då ansökan rör utförandet av ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget är kopplingen till detta
tydlig. Det finns dock inget tydligt samband med de övriga av kommunstyrelsen beslutade principerna.
I kommunstyrelsens anslag till förfogande finns medel avsatta för insatser riktade till förbättringar av miljön och det är av dessa medel som Miljönämnden ansöker.
Stadskontorets förslag
Med utgångspunkt i ovanstående föreslår stadskontoret att miljönämndens ansökan beviljas.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

