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Sammanfattning

Energistrategi för Malmö antogs av kommunfullmäktige december 2009. Sedan Energistrategin
antogs har det skett stora förändringar på energimarknaden. Målet om klimatneutral
organisation är inom räckhåll med ett fåtal kompletterande åtgärder som ännu inte är på plats,
för att nå visionen till 2030 krävs det däremot nya grepp och en reviderad energistrategi.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden begär av kommunstyrelsen uppdrag att ta fram en ny Energistrategi
för Malmö.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2019-11-14
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet
Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige.

SIGNERAD

2019-11-05

Den 17 december 2009 antog kommunfullmäktige Malmö stads nuvarande Energistrategi och
Miljöprogram. Med devisen ”Sveriges klimatsmartaste stad” ska Malmö stads egen organisation
vara klimatneutral till år 2020 och till år 2030 ska hela Malmö försörjas av förnybar energi. Målet
om klimatneutral organisation är inom räckhåll med ett fåtal kompletterande åtgärder som ännu
inte är på plats, men för att nå visionen till 2030 krävs det däremot nya grepp och en reviderad
energistrategi. Sedan Energistrategin antogs har det skett stora förändringar på energimarknaden.
Den senaste tiden har frågan om risken för effektbrist i systemet i Malmö uppmärksammats. Det
skulle kunna leda till att Malmös utbyggnad blir hämmad, både vad gäller etablering av nya
verksamheter, byggande av bostäder och elektrifiering av transportsektorn. Målen i
energistrategin och miljöprogrammet som antogs 2009 är överensstämmande, vilket de även bör
vara i framtiden.
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Syfte
Syftet med uppdraget är att:
 Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
 Utreda vad staden har direkt rådighet över (egna verksamheter, byggnader och bolagens
ansvarsområden), och vilka processer, dialoger och partnerskap som är nödvändiga med
energimarknadens aktörer, verksamhetsutövare och byggherrar för att nå stadens mål.
 Att säkerställa att mål om omställning till förnybar energiförsörjning till Malmö uppfylls,
säkra leveranssäkerhet och fungera som stöd i Malmö stads förvaltningar och bolags
planering och arbete med energifrågor.
 Utgöra underlag för energifrågorna i andra styrdokument som Översiktsplan och
Miljöprogram.
Leveransmål
Energistrategi för Malmö ska innehålla visioner och mål för Malmös energisystem, den ska även
innehålla konkreta åtgärder för att nå dessa inom områdena effektivare energianvändning,
omställning till förnybar energiproduktion, effekt och kapacitetsutmaningen, energi inom
transportsystemet.
Innehåll
Energistrategin består av redovisning av aktuell energiförsörjningssituation med utmaningar och
visioner. Inriktningsmål och resultatmål i tematiska områden. Åtgärder i de tematiska
delområdena anges på kortare sikt i tillhörande handlingsplan som uppdateras varje
mandatperiod Energistrategin är inte en klimatstrategi och tar inte upp utsläpp som orsakas
andra sektorer som byggnation, konsumtion, jordbruk och övrig resursanvändning.
Ansvariga

Johan Emanuelson Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör

