Malmö stad

1 (2)

Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2022-03-15

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2022-18

Kommunfullmäktige

Remiss - Motion av Anders Skans (V) om stöd till
Fossilnedrustningsavtalet, Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, STK-20211308
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat en motion av Anders Skans (V) om att stödja initiativet till ett
globalt Fossilnedrustningsavtal på remiss till stadsbyggnadsnämnden. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta att Malmö stad formellt stödjer ett initiativ till ett globalt
Fossilnedrustningsavtal, att Malmö stad uppmanar Sveriges regering att stötta initiativet till
ett Fossilnedrustningsavtal, samt 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.
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att det redan finns befintliga mål som innebär en
nedrustning av fossilberoendet inom befintliga styrsystem. I övrigt har
stadsbyggnadsnämnden inget att anföra i ärendet.
Yttrande

Utfasningen av fossila bränslen är viktig för att mildra klimatförändringarna och för att
försöka hindra att den globala värmeökningen överskrider 1,5-graders målet som IPCC
(FN:s klimatpanel) varnar för i sina årliga rapporter.
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. Malmö stads nyligen antagna Miljöprogram för Malmö
2021–2030 är stadens lokala agenda för att nå den ekologiska dimensionen av FN:s Agenda
2030. Ett av programmets syften är att Miljöprogrammet ska linjera med Parisavtalet och
1,5-gradersmålet. Utöver Miljöprogrammet är stadens och kommunfullmäktiges budget
kopplad till de 17 globala målen. Ett av kommunfullmäktigemålen är att Malmö ska vara en
föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Malmö har uttalat ambitionen
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att nå klimatneutralitet år 2030 exempelvis genom Malmös signering av Klimatkontrakt 2030
inom ramen för Viable cities- samarbetet som leds av miljöförvaltningen.
Stadsbyggnadsnämnden ser också behovet av att rusta ner fossilberoendet för att nå
Parisavtalet. Nämndens verksamhet planeras utifrån att utföra de uppdrag nämnden erhållit
genom stadens budget parallellt med att anpassa verksamheten för att uppnå miljömålen som
kommunfullmäktige antagit i Miljöprogram för Malmö stad 2022–2030.
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är därmed att det redan finns befintliga mål som i sig
innebär en nedrustning av fossilberoendet inom de befintliga styrsystemen. I övrigt har
stadsbyggnadsnämnden inget att anföra i ärendet utan föreslår att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad.
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