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Sammanfattning

Miljönämnden har beviljats projektmedel om 4 996 600 kronor från Statens energimyndighet för
genomförande av projektet Klimatneutrala Malmö 2030. Perioden för projektet är 2021-10-01 –
2024-09-30. Den 29 april 2021 (MN 2021-2022) togs beslut på delegation om att delta i ansökan,
vilket återredovisades till miljönämnden den 25 maj 2021. Statens energimyndighet utsänder inte
något skriftligt avtal för partnerna att underteckna. Miljönämnden föreslås godkänna deltagande
inklusive åtagande om medfinansiering i projektet Klimatneutrala Malmö 2030.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner deltagande i projektet Klimatneutrala Malmö 2030 samt
godkänner åtagandet om medfinansiering om 3 999 750 kronor.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-10-26

Ärendet

Miljönämnden har beviljats projektmedel om 4 996 600 kronor från Statens energimyndighet för
genomförande av projektet Klimatneutrala Malmö 2030. Perioden för projektet är 2021-10-01 –
2024-09-30. Den totala budgeten för projektet är 9 993 200 kronor. Stödet från Statens
energimyndighet uppgår till 50 procent av den totala budgeten. Malmö kommuns
medfinansiering uppgår till 3 999 750 kronor, vilket motsvarar cirka 40 % av den totala
budgeten. Andra parter i projektet är Lunds universitet, E.ON Energilösningar, RISE Research
Institutes of Sweden, SWECO samt Malmö Ideella.
Projektets syfte är att stärka Malmö stads arbete med att accelerera klimatomställningen för att
uppnå 1,5-gradersmålet och samtidigt skapa samhällsnytta. Detta görs i huvudsak genom stöd till
Malmö stads initiativ Klimatomställning Malmö.
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Förväntat effektmål är att Klimatneutrala Malmö 2030 bidrar till att samsyn råder och
beslutsfattare (politiker, näringslivsaktörer, infrastrukturägare samt medborgare) tar beslut
baserade på klimat- och samhällsnytta. Positiva mervärden på exempelvis hälsa, affärsmöjligheter
och nya arbetstillfällen är förväntade effekter som klimatomställningen ska bidra till.

Barnkonventionen

Projektets syfte är att verka för en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Klimatomställningen ska bidra
till att skapa förutsättningar för barnen som växer upp i Malmö att utsättas för mindre
luftföroreningar.
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