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Sammanfattning

Miljönämnden beviljades 1 000 tkr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för
medfinansiering av det externfinansierade projektet Klimatneutralt Malmö 2030 - 100 % förnybar
energi. Medlen har använts till utveckling av processen Klimatomställning Malmö, ett arbete som
inledningsvis till viss del finansierats genom projektet Klimatneutralt Malmö 2030. Finansiärer
av projektet var Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska
innovationsprogrammet Viable Cities. Bland annat har styr- och ledningssystem och metodik
för klimatfärdplaner utvecklats, strategiska analyser samordnats, klimatberäkningsverktyg
upphandlats och framtida finansieringsmöjligheter har studerats.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till återrapportering av ansökta
medel från kommunstyrelsen för medfinansiering av projektet Klimatneutralt
Malmö - 100% förnybar energi och överlämnar rapporteringen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelsen, daterad 2022-01-21

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-02-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Miljönämnden ansökte 2021-04-20 (§76) om 1 000 tkr ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade miljönämndens ansökan den 14 juni
2021 (§386). Nedan följer en återrapportering av hur kommunstyrelsens beviljade medel för
2021 har använts.
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Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden har initierat processen Klimatomställning Malmö med syfte att gemensamt
kraftsamla och mobilisera Malmös olika aktörer att bidra till minskade växthusgasutsläpp.
Miljöförvaltningen processleder arbetet, där första steget har varit att initiera ett nytt arbetssätt
inom staden och skapa en gemensam bild av mål och nuläge. Beviljade medel från
kommunstyrelsen har använts till utveckling av processen Klimatomställning Malmö, ett arbete
som inledningsvis till viss del finansierats genom projektet Klimatneutralt Malmö 2030.
Finansiärer av projektet var Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.
Inom ramen för Klimatomställning Malmö har underlag till stadens nya klimatmål tagits fram
med analyser om vilka åtgärder som mest effektivt minskar Malmös klimatpåverkan samtidigt
som de bidrar till andra värden som förbättrad hälsa, välfärd och samhällsekonomi. Utifrån detta
underlag har prioriterade omställningsområden för Malmö identifierats. Nedan presenteras ett
antal insatser som arbetats med inom ramen för projektet Klimatneutralt Malmö 2030.
Styr- och ledningssystem
För att tempot i klimatomställningen ska öka i nära samarbete med olika aktörer i Malmö har
arbetet inom klimatomställning Malmö organiserats utifrån de områden Malmö behöver ställa
om. Ett styr- och ledningsramverk har arbetats fram under året som syftar till att beskriva
organiseringen av arbetet samt definierar ansvar och roller.
Färdplansmetodik
Tillsammans med näringsliv och akademin har ett arbete inletts för att tillsammans utveckla
förmågan att förverkliga omställningen med en tydlig strategi för genomförandet. Till varje
omställningsområde pågår en process med att etablera arbetsgrupper och ta fram detaljerade
färdplaner till respektive område.
Ett samverkansavtal har ingåtts med Sveriges forskningsinstitut, RISE. Tillsammans med RISE
pågår det ett arbete att ta fram en handbok för att beskriva arbetssättet med att ta fram agila
färdplaner inom Klimatomställning Malmö.
Strategiska omställningsanalyser
Inom Klimatomställning Malmö pågår ett antal parallella utredningar för att sammanställa
nulägen och utmaningar samt belysa viktiga frågeställningar inom prioriterade
omställningsområden. Analyserna syftar till att skapa tidiga underlag för att kunna prioritera
åtgärder inom respektive omställningsområde i kommande färdplaner. Processledningen för
Klimatomställning Malmö tittar särskilt på hur resultaten av analyserna ska spridas på ett
ändamålsenligt sätt för att säkerställa att berörda får ta del av dessa och kan omvandla kunskap
till handling.
Klimatkontrakt Malmö
Klimatkontrakt Malmö, som lanserades i somras, är ett viktigt verktyg för att mobilisera och
involvera stadens olika aktörer i klimatomställningsarbetet. Signeringen av de första
klimatkontrakten skedde den 21 december 2021.
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Kontraktet kommer att bli ett verktyg för Malmö stad, näringslivet, akademin och Malmöbor att
samarbeta och ta vara på idéer, initiativ och insatser när det kommer till att nå målet om ett
hållbart Malmö 2030.
Arbetet med att utveckla ett Klimatkontrakt Malmö för och tillsammans med Malmöbor pågår i
ett antal samverkansprocesser. Med stöd av RISE byggs en första prototyp till ett dialogbaserat
livsstilsverktyg som vidareutvecklar idén av ett förutsägbart livsstilskalkylatorverktyg att använda
som en undersökning av sitt individuella klimatavtryck följt av förslag på individuella och för
Malmö relevanta åtgärder. Genom ett klimatkontrakt för medborgarna får medborgarna
möjlighet, att genom att göra aktiva val, bidra till Malmös klimatomställning.
Klimatberäkningsverktyg
Ett digitalt verktyg, Climate View, har upphandlats under året för att det ska bli möjligt att tydligt
visualisera var Malmö befinner sig i relation till uppsatta mål. Verktyget kommer också kunna
visualisera vilka åtgärder som pågår och vad den förväntade förflyttningen ska åstadkomma samt
vilka ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas.
Verktyget syftar till att ge Malmö stads politiker ändamålsenliga beslutsunderlag för att
möjliggöra en klimatomställning i Malmö. Verktyget ska också kunna användas för att
kommunicera stadens klimatomställning på ett pedagogiskt sätt till berörda målgrupper.
Finansiering
Under året har arbete skett för att stärka finansieringen av Malmös klimatomställning. Bland
annat beviljades miljönämndens projektansökan om Klimatneutrala städer 2.0 under hösten
2021, en fortsättning på projektet Klimatneutralt Malmö 2030 - 100 % förnybar energi. Ett
påverkansarbete har även skett för att positionera Malmö som en av de städer som ska ingå i
EU:s mission 100 första klimatneutrala städer. En särskild analys har genomförts tillsammans
med konsulter från Material Economics där tre olika scenarion visar på möjligheterna för Malmö
att bli klimatneutralt till 2030. Analysen vävs för närvarande in i en Klimatfärdplan för Malmö
2030 som kommer bifogas EU-ansökan om 100 städer för att visa på centrala delar – både
utmaningar och möjligheter - i Malmös klimatomställning. Ansökan lämnas in den 31 januari
2022.
En extra insatt utlysning inom Regionalfonden har blivit möjlig på grund av en
valutakursväxling. Inom ramen för detta lämnade Malmö stad in en projektansökan för att
fortsatt stärka finansieringen av Klimatomställning Malmö den 13 december 2021.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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Rebecka Persson
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