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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-29 kl. 14:00-15:40

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Denny Lundgren (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Katarina Kasmarvik (M)
Hans Åke Banke (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Kristina Aurell (tf kommunikationschef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Annika Holst (personalföreträdare)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Andreas Ganslandt
Ordförande

...........................................

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

...........................................

David Blomgren (M)
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Justeringen

2019-01-31

Protokollet omfattar

§16
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Upphandling av biogas till Malmö stad

SN-2018-2090
Sammanfattning

Malmö stads miljömål innebär bland annat att energianvändningen i de kommunala
verksamheterna ska vara 100 procent förnybar senast år 2020. Detta är idag säkrat till 97
procent, bland annat via inköp av ursprungsgarantier för el framställd via vattenkraft, samt
storkundsprodukten Förnybar fjärrvärme. De tre procent som återstår utgörs av naturgas,
vilken har fossilt ursprung.
Genom ny gasupphandling under 2019 kan Malmö stad byta ut naturgas mot biogas, och
därmed nå 99,9 procent förnybar energianvändning i de kommunala verksamheterna år 2020.
Den lilla skillnaden mot målvärdet, 100 procent, beror på att cirka två procent av
gasanvändningen inte berättigar till avdrag av energi- och koldioxidskatt för biogas, och att
det förefaller onödigt att tvinga de aktuella verksamheterna till ökade kostnader. Gasen
används i dessa fall för laborationssalar, kök, eller fackling i tex statyer, medan all biogas som
förbrukas för uppvärmning berättigar till skattebefrielse.
Med nuvarande skattelagstiftning är indikationen att kostnaderna skulle minska något vid byte
till biogas. Detta tack vare möjligheten till skattebefrielse för biogas, vilken kan komma att
ersättas av ett produktionsstöd, mest sannolikt efter 2020-12-31. Efter en eventuell övergång
till produktionsstöd uppstår troligen en mindre merkostnad. Dock förefaller det mot
bakgrund av Malmö stads miljömål inte rimligt att fortsätta med att använda naturgas.
Beslut

Servicenämnden ger Stadsfastigheter och Upphandlingsenheten i uppdrag att inleda
upphandling av biogas.
Information

Helén Nilsson, avdelningschef på stadsfastigheter, informerar om ett antal förtydliganden i
ärendet och besvarar frågor från de förtroendevalda.

Beslutet skickas till

Gabriella Manieri, enhetschef, upphandlingsenheten
Magnus Sveger, upphandlare, upphandlingsenheten
Helén Nilsson, avdelningschef, stadsfastigheter
Jens Ringö, enhetschef, stadsfastigheters förvaltningsenhet
Ingemar Jönsson, sektionschef, stadsfastigheters driftsektion
Anders Elmqvist, projektledare förnybar energi, stadsfastigheters driftsektion
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Upphandling av biogas till Malmö stad
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Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
SA 49893 Beslut från EU-kommissionen om skattebefrielse för biogas

