Malmö den 6 december 2019

Nämndsinitiativ angående servicenämndens
klimat/energimål
BAKGRUND
Malmö stad har formulerat ett antal klimatmål i målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad. En delmängd av
dessa klimatmål har delegerats till Servicenämnden.
SERVICENÄMNDENS MÅL INOM MÅLOMRÅDE
Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och
fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.
Utifrån kommunfullmäktigemålet har Servicenämnden formulerat knappt 10 mål. Nedan har vi fokuserat
på nedanstående mål:
Servicenämnden ska minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi.
I Servicenämndens delårsrapport januari – augusti 2019 framgår att detta mål består av följande delar:


Öka andelen egenproducerad förnybar energi genom solenergi och vindenergi. I ett särskilt
uppdrag ska Servicenämnden påbörja utbyggnaden av solceller under 2019 för att förse Malmö
stads egna verksamheter med 15 % solenergi till 2030.



Minskning av total köpt energi per kvm BTA – energieffektivisering/besparing.



Skapa förutsättningar för att stadens förvaltningar och bolag tillsammans ska nå målet om att
staden 2030 ska försörjas till 100 % av förnybar energi.

Centerpartiet vill ge Serviceförvaltningen i uppdrag att presentera en energistrategisk handlingsplan –
både ur ett el- och värmeperspektiv - som bland annat ska ge svar på följande frågor:
1. Hur stor andel egenproducerad solenergi och vindenergi kommer att levereras år 2030? Hur ser
handlingsplanen ut? Vilka beslut krävs för att ytterligare utöka andelen egenproducerad energi?
Vilka mätbara mål eftersträvas?
2. Enligt delårsrapporten uppgår energiförbrukningen till 140,6 kWh/kvm (normalårskorrigerat) i det
förvaltande beståndet. Finns det någon energieffektiviseringsplan hur förbrukningen per kvm
ytterligare ska sänkas under de närmaste 5-10 åren? Vilka eventuella beslut krävs för att
underlätta/främja en sådan utveckling? Vilka mätbara mål eftersträvas?
3. Centerpartiet uppfattar att Servicenämnden har ett ansvar för att Malmö Stads verksamheter ska
försörjas till 100 % förnybar energi 2030. Hur bedrivs detta arbete? Vilka beslut och/eller andra
åtgärder krävs för att detta mål ska uppnås? Vilka mätbara mål eftersträvas?
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