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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§409
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§

409

Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030

STK-2019-1725
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att,
tillsammans med berörda nämnder, ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.
Stadsbyggnadsnämnden redovisar i detta ärende ett förslag på strategi för klimatneutralt
byggande till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner stadsbyggnadsnämndens redovisning av uppdraget
att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en strategi för klimatneutralt
byggande som nämnden fick av kommunfullmäktige i samband med Malmö stads
budget 2019.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar i första hand en tilläggspunkt med att föreslå kommunstyrelsen
besluta att anta den redovisade strategin och i andra hand att ärendet bordläggs.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återemitteras till stadsbyggnadsnämnden i syfte
att komplettera ärendet med en kostnadsanalys för att säkerställa att de klimatåtgärder som
omfattas av strategin är kostnadseffektiva i förhållandet till nyttan och inte riskerar att leda till
otillbörliga lokalkostnader för berörda nämnder.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för Moderaternas
och Centerpartiets reservation i stadsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 272.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för
Sverigedemokraternas reservation i arbetsmarknads- och socialnämnden den 17 juni 2020 §
189.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlotte
Bossens (C) yrkande och Magnus Olssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottet förslag.
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Ordförande ställer sist proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 36.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
37.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 38.
Magnus Olsson (SD och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 39.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

























Förslag till beslut KSAU 201130 §709 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 272 med Reservation (M+C)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Yttrande - Överförmyndarnämnden(SBN-2019-190-28.1)
Yttrande - Tekniska nämnden (SBN-2019-190-20.1)
Yttrande - Servicenämnden (SBN-2019-190-21.3)
Yttrande - MKB Fastighets AB(SBN-2019-190-27.1)
Yttrande - Miljönämnden (SBN-2019-190-29.1)
Yttrande - Kulturnämndens arbetsutskott (SBN-2019-190-18.1)
Yttrande - Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Yttrande - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden(SBN-2019-190-22.1)
Yttrande - Grundskolenämnden (SBN-2019-190-24.1)
Yttrande - Förskolenämnden (SBN-2019-190-31.1)
Yttrande - Funktionsstödsnämnden (SBN-2019-190-23.1)
Yttrande - Fritidsnämnden (SBN-2019-190-25.2)
Yttrande - Arbetsmarknads- och socialnämnden (SBN-2019-190-26.1)
Protokollsutdrag §227 TN inkl särkilt yttrande MP, SD. Reservation V
Protokollsutdrag §189 ASN inkl reservation SD (SBN-2019-190-26.2)
Protokollsutdrag §108 MN inkl särskilt yttrande från M och SD (SBN-2019-19029.3)
Protokollsutdrag §99 GN inkl särskilt yttrande SD. Reservation C och M (SBN2019-190-24.2)
Protokollsutdrag §90 Överförmyndarnämnden(SBN-2019-190-28.2)
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Protokollsutdrag §84 FSN inkl särskilt yttrande SD (SBN-2019-190-23.2)
Protokollsutdrag §82 HVON Remiss om förslag till Strategi för klimatneutralt
byggande 2030(2047354) (0)_TMP
Protokollsutdrag §79 Förskolenämnden ink särslilt yttrande V och SD. Reservation
C (SBN-2019-190-31.3)
Protokollsutdrag §78 Servicenämnden
Protokollsutdrag §77 GYVN inkl särskilt yttrande SD. Reservation (C+M)
Protokollsutdrag §75 stadsrevisionen(SBN-2019-190-19.1)
Protokollsutdrag §66 Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag § 89 Fritidsnämnden(SBN-2019-190-25 (1)
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Reservation

Bilaga 36

Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 33. Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030
Moderaterna yrkade att ärendet skulle återremitteras till stadsbyggnadsnämnden med följande
återremissgrund:
Att ärendet återemitteras till stadsbyggnadsnämnden i syfte att komplettera ärendet med en kostnadsanalys för att
säkerställa att de klimatåtgärder som omfattas av strategin är kostnadseffektiva i förhållandet till nyttan och inte
riskerar att leda till otillbörliga lokalkostnader för berörda nämnder.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 37
Reservation

Ärende 33: Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030
Rapportens intentioner förevisar att miljömässigt byggande ska utgöra en del av
stadens ordinarie verksamhet. Vidare ska detta ingå i nämndernas grunduppdrag
samt i deras styrning, utöver det uppdrag som redan föreligger respektive nämnd
inom till exempel utbildning eller vård och omsorg.
Centerpartiet menar detta riskerar att ta fokus från välfärdens kärna, samtidigt som
det inte heller leder till ett miljömässigt byggande på ett nytänkande, innovativt och
kostnadseffektivt sätt. Då förvaltningarna redan idag vittnar om att dom har svårt att
klara sitt viktiga grunduppdrag anser vi att detta är en felprioritering. Istället anser vi
att det vore bättre om vi samlar kompetensen hos den upphandlande förvaltningen,
så att de beställande förvaltningarna inte behöver lägga tid och pengar på att se till så
deras byggnader blir klimatneutrala.
En specialist är oftast mer skickad att hantera svåra och dyra ärenden än en
generalist, oavsett hur goda föresatser denne har. Detta faktum menar vi ytterligare
förstärker bilden om att det är viktigt att samla ansvaret hos en förvaltning som kan
ha ett större fokus på kompetensutveckling och omvärldsspaning inom detta område.
Centerpartiet yrkande på att rapporten bör revideras så att den upphandlande
förvaltningen (Serviceförvaltningen) får ett övergripande ansvar, och tillförs de
resurser som krävs, för att upphandlande av Malmö stads nybyggnation sker på ett
både miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Detta i syfte att de beställande
förvaltningarna istället kan fokusera på byggnadsspecifikationer som rör deras
grunduppdrag, t.ex undervisning.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
Anton Sauer (C)
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Bilaga 38

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 33. Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030

Det är helt nödvändigt att allt vi bygger är klimatsmart, vi kan inte bortse från behovet att
klimatet är vårt stora framtidshot. Vi i Malmö stad kan inte låta olika nämnder agera olika, vi
vill att kompetensen om klimatneutralt byggande ska finnas hos servicenämnden. Det är
viktigt för att inte ekonomiska avvägande i facknämnderna ska påverka hur klimatneutralt
det byggs. Vi yrkade detta men det avslogs och därför reserverar vi oss.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 39

Reservation
Kommunstyrelsen: 2020-12-09
Ärendenummer: 2019-1725. Återrapportering Budgetuppdrag 2019- Förslag till strategi för
klimatneutralt byggande 2030.

Ärendet gäller förslag till strategier för klimat neutralt byggande. Sverigedemokraterna
anser att det finns många goda intentioner i klimatneutralt byggande men ser ett antal kalla
fakta som kommer och påverka den strategi som staden har i att bygga billigare.
En problematik som branschen har är att det inte finns några krav på tester kring hur
materialen fungerar i praktiken utan detta ligger helt på tillverkaren, vilket har fått till följd
att vi tagit fram system och material som visat sig vara helt förödande och som fått stora
konsekvenser.
En viktig del i detta arbete är kostnaderna som kommer påverkas i många delar, en del av
dessa förslag kommer inte bara påverka i produktionen utan även leveranser, upphandlingar
och bortforsling av restmaterial.
Andra saker som påverkas med val av material är byggnadshöjder som vid en del materialval
kräver helt andra konstruktioner som kommer påverka produktionskostnaden markant,
samtidigt som materialval påverkar livslängden och behovet av underhåll.
Med dessa påverkande punkter yrkade Sverigedemokraterna avslag i ärendet, då vårt
yrkande ej vann gehör, reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:
Nima Gholam Ali Pour

Rikard Åhman Persson

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

