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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-16 kl. 09:00-11:40

Plats

Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Linus Nilsson (SD)
Björn Johansson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Izabela Striner (S)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Marina Nillund (Kanslichef)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-06-22

Protokollet omfattar

§77

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030

GYVF-2020-1769
Sammanfattning

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
berörda nämnder (tekniska nämnden, miljönämnden samt servicenämnden), fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att fördjupa sig i klimatneutralt byggande och vad det kan innebära för
staden. Bygg- och anläggningssektorn står idag för mer än en femtedel av Sveriges
klimatpåverkan. För att nå stadens ambitiösa klimatmål tas en strategi fram för klimatneutralt
byggande. Uppdraget omfattar - utöver nybyggnation - även ombyggnation och renovering,
anläggning samt infrastruktur. Med klimatneutralt byggande och förvaltning avses
nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären utifrån ett livscykelperspektiv.
Stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, serviceförvaltningen/stadsfastigheter
samt miljöförvaltningens föreslår tillsammans följande strategi för staden: Malmö stad ska
etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband med
upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 2030.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inför återrapporteringen till
kommunfullmäktige bereda ärendet genom en remiss för att klimatomställningsarbetet ska
ges möjligheten att utgå från ett helhetsansvar för stadens utveckling.
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom strategin. Nämden vill tydliggöra
att denna inte utför byggnationer av fastigheter utan endast är beställare och som sådan
förutsätter att utföraren följer rådande lagar och föreskrifter. Nämden ställer sig bakom ett
större samarbete inom staden mellan upphandlare, markägare, planerar, byggare, förvaltare
o.s.v. Vi har alla ett gemensamt ansvar att tänka klimatneutralt (minska utsläpp av
växthusgaser) för att uppnå ett positivt resultat.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandes reviderade yttrande och
översänder detsamma till Stadsbyggnadskontoret
Yrkanden
Anton Sauer (S) och Sasha Steneram (M) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att
komplettera strategin med en kostnadsanalys för att säkerställa att de klimatåtgärder som
vidtas är kostnadseffektiva i förhållande till nyttan och inte riskerar att leda till otillbörliga
lokalkostnader för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Lilian Gerleman (M) instämmer i yrkandet från Anton Sauer och Sasha Steneram.
Rickard Åhman Persson (SD) ansluter till yrkandet från Anton Sauer och Sasha Steneram.
Mohamed Yassin (MP) yrkar att "förutsätta" ändras till "säkerställa" i förslag till yttrande i
meningen; "Nämnden vill tydliggöra att denna inte utför byggnationer av fastigheter utan
endast är beställare och som sådan förutsätter att utföraren följer rådande lagar och
föreskrifter".
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar avslag på yrkandet om återremiss.
Beslutsgång
Anton Sauer (C) meddelar att om yrkandet om återremiss faller och ärendet ska avgöras idag
så deltar Centerpartiet och Moderaterna inte i beslutet om yttrande från nämnden.
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Ordförande ställer återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande föreslår att meningen i förslag till yttrande ändras till; Nämnden vill tydliggöra att
denna inte utför byggnationer av fastigheter utan endast är beställare och som sådan kommer
att verka för att säkerställa att utföraren följer rådande lagar och föreskrifter.
Rickard Åhman Persson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag om
revidering av yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler reservation från Centerpartiet och Moderaterna, bifogas
protokollet.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande från Sverigedemokraterna vilket
bifogas protokollet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
§71 Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendenummer: 9

Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder, har i och med Malmö stads budget
2019 fått i uppdrag att fördjupa sig i klimatneutralt byggande och vad det innebär för staden. En
strategi för klimatneutralt byggande tas fram för att försöka nå stadens klimatmål.
Det råder en ökad brist på bostäder och skolor i Malmö, då vi växer kontinuerligt. Något som
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i Malmö slår fast i en artikel i Aftonbladet den 22
april 2020. Godkända friskolor bromsades 2019 på grund av brist på godkända lokaler, rapporterade
Sydsvenskan. I dokumentet ”Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030” framkommer det att nya arbetssätt kommer att kräva ett ökat
resursbehov och förmodligen ökad personalkostnad för att kunna få en kunskapshöjning i området.
Samtidigt som vi ställer oss positiva till att hitta metoder som har mindre negativ påverkan på vår
miljö så anser vi att detta är en i raden av felprioriteringar som görs på ideologisk bas. Med tanke på
bristen på skolor som redan finns och som kommer öka i framtiden anser Sverigedemokraterna att
det är konstigt att fokus läggs på att fördyra byggnadsprocesser. Fokus bör istället ligga på att bygga
kostnadseffektiva skollokaler för att kunna tillgodose vårt nutida och framtida behov av lokaler utan
att belasta Malmö Stads budget i onödan och därmed undvika att öka på Malmös underskott. Vidare
borde Malmö stad ha förtroende för att byggbolagen använder de byggmetoder som har minst
påverkan på miljön och på människorna som ska bruka dem.

För Sverigedemokraterna Malmö

Linus Nilsson
Linus Nilsson
2020-06-16

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-04-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 9- Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019- Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030

Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom intentionerna i att Malmö stad framgent ska bygga
mer klimatneutralt och arbetet för en mer hållbar stad. Vi finner dock tillvägagångssättet
ifrågasättbart. I den remiss vi har fått ta del av finns ingen kostnadsberäkning för vad denna form av
byggande kan kommat att kosta stadens nämnder.
Centerpartiet och Moderaterna har sedan lång tid ifrågasatt kostnaderna för byggnation i Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden utan att få något tillfredställande svar på hur kostnaderna ska hållas
nere. När det nu kommer ett nytt uppdrag från styret som riskerar att öka lokalkostnaderna ännu
mer ställer vi oss frågande till varför den styrande minoriteten i nämnden inte vill se över hur
kostnaderna riskerar att öka.
Högre lokalkostnader gör att vi måste lägga mindre pengar på nämndens kärnuppdrag som är
utbildning för stadens elever i gymnasiet och vuxenutbildningen. Därför yrkade vi:
Att Återemittera ärende i syfte att komplettera strategin med en kostnadsanalys för att säkerställa
att de klimatåtgärder som vidtas är kostnadseffektiva i förhållande till nyttan och inte riskerar att
leda till otillbörliga lokalkostnader för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Då vårt yrkande inte gillades av nämnden avlägger vi reservation.

Anton Sauer
Lilian Gerleman
Mats Krister Matsson
Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lukas Löwenäng

Christian Asker

