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Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-13 kl 15:00-15:35

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§515

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Belma Rosarv

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist )
Belma Rosarv (Sekreterare )
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare )
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§

515

STK-20211048

Remiss från Miljödepartementet - Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp

Sammanfattning
EU-kommissionen tagit fram ett förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om
medlemsstaternas årliga minskningar av växthusgasutsläpp (ESR: Effort-Sharing
Regulation). Kring detta förslag har Miljödepartementet nu bjudit in olika intressenter –
bland annat ett antal kommuner – att inkomma med synpunkter på de föreslagna
ändringarna. Bedömningen är att de föreslagna ändringarna i förordningen kommer att
påverka staden och organisationen på längre sikt. Bedömningen i dagsläget är att detta
främst gäller kraven på utbyggnad av laddinfrastruktur och tankstationer för el- och
vätgasdrivna bilar och kraven på energieffektivisering av offentliga byggnader. Detta kan
komma att kräva mer resurser och de föreslagna förändringarna kan komma att kräva
kompensation från staten till landets kommuner.
Enligt förslaget kommer EU att avsätta medel för den omställning som initieras av de
föreslagna förändringarna och det är viktigt att dessa medel kan komma landets kommuner
tillgodo. Vidare är bedömningen att det är positivt att stimulera framtagandet av
kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett prognosförfarande
kan bli ett bra verktyg i valet av åtgärder samtidigt som det är viktigt att själva
rapporteringen harmoniseras. Förslaget till beslut är att godkänna yttrandet och skicka det
till Miljödepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Miljödepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Moderaternas och Centerpartiets särskilda yttrande i
miljönämnden den 24 augusti 2021 § 136 vävs in i förslag till yttrande. Där menar
Moderaterna och Centerpartiet att det är viktigt att säkerställa åtgärder om förslaget innebär
konkurrensfördelar för företag utanför EU.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Miljönämnden
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Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210913 - Remiss från Miljödepartementet Ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga
minskning av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Förslag till yttrande

Miljönämnden beslut 210824 § 136 med Särskilt yttrande (M+C)

Remissvar från miljönämnden

Remiss från Miljödepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga
minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Bilaga 1
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Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-13
Ärende 7. Remiss från Miljödepartementet - Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp
Moderaterna yrkade att texten ”Vi menar dock att det är viktigt att säkerställa att åtgärderna inte
innebär konkurrensfördelar för företag utanför EU.” Skulle läggas till i yttrandet.
Moderaterna är positiva till de förslag som presenteras i remissen. Vårt yrkande syftar till att
understryka vikten av att en grön omställning i Europa sker på ett sätt som innebär att välfärden kan
säkras och att utomeuropeiska företag som vill handla med Europa ska kunna dra nytta av att smita
från sitt klimatansvar.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

