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Servicenämnden
Datum

2021-10-19

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2021-1139

Kommunfullmäktige

Remiss om Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders Andersson (V) om att ta
fram en koldioxidbudget
STK-2021-814

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget att ta fram en koldioxidbudget. Det är betydligt enklare att nå klimatmålet om staden vet vad nuläget är och vad som krävs gemensamt
för att nå målet. Med en koldioxidbudget blir det även enklare att prioritera var staden bör
lägga resurser för att få mest klimatnytta.
Servicenämnden ställer sig positiv till en konkretisering av klimatarbetet inom Malmö stad.
Inom Klimatomställning Malmö, som konkretiserar miljöprogrammet, fortsätter arbetet med
att bland annat förfina analysmetoderna, systematiskt följa upp utsläppsminskningarna samt
utvärdera genomförda åtgärder. I detta arbete ingår redan att utreda på vilket sätt en klimateller koldioxidbudget för Malmö kan komplettera nuvarande metod för uppföljning, prognostisering och utvärdering av klimatomställningsarbetet.
Yttrande

Servicenämnden har inga invändningar mot förslaget att ta fram en koldioxidbudget som
framförs i motionen utan är positiv till en konkretisering av klimatarbetet. Det är betydligt
enklare att nå klimatmålet om staden vet vad nuläget är och vad som krävs för att gemensamt nå målet. En klimatbudget är ett utmärkt sätt att tydliggöra stadens och världens förväntningar på organisationsnivå och på sektoriell nivå. Detta skapar också bättre förutsättningar för att bryta ner klimatmålen till en nivå som sedan kan kopplas ihop med konkret
handling.
En koldioxidbudget förväntas även stärka klimatarbetet på så sätt att det som följs upp och
mäts ofta får större dignitet. En koldioxidbudget kommer skulle kunna tydliggöra den utmaning vi alla står inför men också synliggöra var insatser ska sättas in. Nämnden vill understryka att årlig uppföljning bör eftersträvas, oavsett om klimatarbetet styrs genom en koldioxidbudget eller på annat sätt.
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Servicenämnden har under lång tid bland annat följt och minskat energianvändning i förvaltade fastigheter i linje med energistrategin, bytt fordonsparken i linje med miljöbilsstrategin,
bytt arbetsmaskiner i linje med miljökrav för entreprenader och minskat livsmedelsinköpens
klimatpåverkan i linje med matpolicyn. Med en koldioxidbudget kommer kan staden få en
samlad bild av nuvarande klimatläge och även kunna tydliggöra sektorsvis, förvaltningsvis,
avdelningsvis hur mycket som behöver justeras och var det krävs mer klimatfokus framöver.
Då andra typer av beräkningar behövs till en koldioxidbudget kan skulle eventuellt nya system behövas och administrativa kostnader uppkomma men detta ses som väl motiverat om
det leder till bättre möjlighet till måluppfyllelse på klimatområdet.
Ett 20-tal svenska kommuner har idag en koldioxidbudget som visar hur utsläppen ser ut
och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till ett givet datum. Det är lämpligt att ta hjälp
av den expertis som redan finns upparbetad inom ramen för i motionen nämnt projekt,
“Koldioxidbudgetar 2020–2040”. Nämnden ser även att det är många styrdokument inom
Malmö stad som pekar på klimatfrågan och att koldioxidbudgeten kan ta ett samlat grepp
om frågan och dessutom fungera som en del av dessa styrdokuments löpande uppföljning.
Kopplingen till styrdokumenten, inte minst det nya Miljöprogram för Malmö 2021–2030,
anser nämnden är viktig för att koldioxidbudgeten ska kunna omsättas i praktiken.
Flera vägval kommer att krävas vid framtagandet av budgeten. Det handlar bland annat om
budgetens omfattning, ska utsläpp från konsumtion räknas in, är det en budget för Malmö
som geografiskt område eller som kommunal organisation?
Malmö stads organisation ska vara klimatneutral till 2030 enligt det nya miljöprogrammet.
En klimatbudget för organisationen kan tydliggöra var klimatarbetet behöver intensifieras
samtidigt som kommunen har full rådighet över ingående verksamhet. Med en koldioxidbudget blir det därmed enklare att prioritera var staden bör lägga resurser för att få mest klimatnytta framöver.
Inom Klimatomställning Malmö fortsätter arbetet med att bland annat förfina analysmetoderna, systematiskt följa upp utsläppsminskningarna samt utvärdera genomförda åtgärder. I
detta arbete ingår redan att utreda på vilket sätt en klimat- eller koldioxidbudget för Malmö
kan komplettera nuvarande metod för uppföljning, prognostisering och utvärdering av klimatomställningsarbetet.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
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[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

