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Sammanfattning

Kommunfullmäktige har till miljönämnden översänt en motion om att stödja ett initiativ till ett
globalt fossilnedrustningsavtal. I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska besluta att
Malmö stad formellt stödjer initiativet, uppmanar Sveriges regering att stödja initiativet samt
bekräftar sitt pågående arbete med att nå Parisavtalets mål och i enlighet med avtalet lovar att
uppfylla sin proportionerliga minskning av växthusgaser. Miljönämnden bedömer att motionens
initiativ om att ge stöd till fossilnedrustningsavtalet ligger väl i linje med stadens redan uttalade
klimatambitioner. Samtidigt vill miljönämnden poängtera att det redan pågår arbete i staden vars
uttalade målsättning är att uppnå 1,5-gradersmålet. Däremot ser inte miljönämnden det som
möjligt eller eftersträvansvärt att staden skriver under ett avtal med denna bindande formulering.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänvisning
till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-04-19
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunfullmäktige har översänt motionen om stöd till det globala fossilnedrustningsinitiativet
för yttrande. Svar önskas senast 2022-04-08. Stadskontoret är meddelade om att miljönämnden
beslutsplanerat ärendet till 2022-04-19.
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Bakgrund

I motionen framhålls att det enligt FN:s mellanstatliga klimatpanels (IPCC) rapport från augusti
2021 finns en risk att 1,5-gradersmålet passeras inom 10-20 år och att det krävs snabba
utsläppsminskningar för att livet på jorden ska skyddas. I Parisavtalet nämns inte kol, olja och
gas trots att fossila bränslen står för nästan 80 % av alla koldioxidutsläpp sedan den industriella
revolutionen. Den pågående kampanjen kräver ett globalt fossilnedrustningsavtal som skulle
stoppa ny prospektering och expansion av fossila bränslen och innebära avveckling av befintlig
produktion i linje med det globala åtagandet att begränsa uppvärmningen till 1,5 ° C samt verka
för en rättvis omställning till förnybar energi.
Motionären anser att Malmö stad bör stödja initiativet till ett sådant avtal. I motionen lämnas
följande förslag:




att Malmö stad formellt stöder initiativet till ett globalt fossilnedrustningsavtal.
att Malmö stad uppmanar Sveriges regering att stötta initiativet till ett
fossilnedrustningsavtal.
att Malmö stad bekräftar sitt pågående arbete med att nå Parisavtalets mål och minska
växthusgaser enligt IPCC:s krav samt lovar att uppfylla sin proportionerliga minskning av
växthusgaser i enlighet med Parisavtalet.

Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter till svar på inkommen motion.
Enligt initiativtagarna ska fossilnedrustningsavtalet fungera som ett komplement till Parisavtalet
genom att fokusera på produktionssidan genom avveckling av fossila bränslen, något som inte
nämns i Parisavtalet. Miljönämnden instämmer kring ställningstagandet att utfasningen av fossila
bränslen är viktig för att mildra klimatförändringarna och för att hindra att den globala
värmeökningen överskrider 1,5-grader som IPCC varnar för i sina årliga rapporter.
Malmö stads nyligen antagna Miljöprogram för Malmö 2021–2030 är stadens lokala agenda för att
nå den ekologiska dimensionen av FN:s Agenda 2030. Programmets utgångspunkt är att arbetet
ligger i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Vidare är kommunfullmäktiges budget
kopplad till de 17 globala målen. Ett av budgetmålen uttrycker dessutom att staden ska vara en
föregångare, både nationellt och internationellt, när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.
Som en del av Malmö stads pågående omställning till förnybar och fossilfri energianvändning
pågår en kontinuerlig utfasning av fossila bränslen inom stadens verksamheter och förvaltningar.
Miljönämnden ser ett behov av att stötta såväl arbetet med att minska utbudet såväl som att
minska efterfrågan av fossila bränslen för att klimatomställningen ska bli verklighet.
Sammanfattningsvis bedöms motionens initiativ om att ge stöd till fossilnedrustningsavtalet ligga
väl i linje med stadens redan uttalade klimatambitioner. Samtidigt vill miljönämnden poängtera
att det redan pågår arbete i staden, vars uttalade målsättning är att uppnå 1,5-gradersmålet. Det
innefattar såväl utbud som efterfrågan av fossila bränslen.
Miljönämnden konstaterar dock att Malmö stad inte kan lova, i enlighet med motionärens och
fossilnedrustningsavtalets tredje förslag, att uppfylla sin proportionerliga minskning av
växthusgaser enligt Parisavtalet. Däremot arbetar staden aktivt för att uppnå uppsatta mål i
miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
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Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt.
Fossilnedrustningsavtalet tar sin utgångspunkt i att fokusera på utbudet och produktionen av
kol, olja och gas. Malmö har redan ett uttalat mål i kommunfullmäktiges budget om att Malmö
stad ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Detta mål har
positiva effekter på barns liv i Malmö eftersom det minskar risken för framtida negativa
klimateffekter.
Främjandet av en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan
leva i en hälsosam och god miljö ligger i linje med stadens pågående klimatarbete vars uttalade
målsättning är att uppnå 1,5-gradersmålet.
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