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Remiss - Motion av Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet,
Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, STK-2021-1308
SBN-2022-18
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.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
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Enligt motionen framgår det av FN:s mellanstatliga klimatpanels (IPCC) rapport från
augusti 2021 att det finns en risk att 1,5-gradersmålet passeras inom 10-20 år och att det
krävs snabba utsläppsminskningar för att livet på jorden ska skyddas. Klimatförändringarna
är kännbara och i Malmöregionen kan det yttrar sig genom exempelvis extrema
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värmeböljor, minskade skördar, fler intensiva skyfall och översvämningar, varmare vintrar
och höjd havsnivå. I Parisavtalet nämns inte kol, olja och gas trots att fossila bränslen står
för nästan 80 % av alla koldioxidutsläpp sedan den industriella revolutionen.
Motionären anser därför att det krävs ett kompletterande globalt avtal för att gemensamt
och explicit adressera den här källan till klimatkrisen. Den pågående kampanjen för ett
sådant avtal (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty; https://fossilfueltreaty.org/swe) kräver
ett globalt Fossilnedrustningsavtal som skulle stoppa ny prospektering och expansion av
fossila bränslen, avveckla befintlig produktion i linje med det globala åtagandet att begränsa
uppvärmningen till 1,5 ° C, samt påskynda rättvisa omställningsplaner. Motionären anser att
Malmö stad bör stödja initiativet till ett sådant avtal.
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