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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-16 kl. 09:00-11:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, sal 4033

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Linnea Jacobsson (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)
Sofie Andersson (M) ersätter Vakans M (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Christina Malmberg (Politisk sekr m bered)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-06-23
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Remiss angående återrapportering Budgetuppdrag 2019 förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030

GRF-2020-13692
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, vad det kan innebära för
staden samt att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande för Malmö. Utifrån
internationella, nationella och regionala mål är inriktningen för uppdraget att Malmö stad ska
vara klimatneutralt år 2030. 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.
Grundskoleförvaltningen ställer sig positiv till den förslagna strategin för att Malmö ska bli
klimatneutral stad år 2030 och uppfylla både de nationella och internationella målen som
finns. Förvaltningen önskar dock lyfta vikten av en fördjupad ekonomisk analys som har
påverkan på berörd nämnd och dess verksamhet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till stadsbyggnadsnämnden.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Joacim Ahlqvist (C) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Joacim Ahlqvist (C) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att förtydliga att strategin behöver
kompletteras 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 grundskolenämnden.
John Eklöf (M) yrkar i första hand bifall till Joacim Ahlqvists (C) yrkande om återremiss och i
andra hand avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Malte Roos (MP), med instämmande av ordförande Sara Wettergren (L), yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Joacim Ahlqvists (C) yrkande om
återremiss. Dels John Eklöfs avslagsyrkande. Dels Malte Roos (MP) bifallsyrkande.
Ordföranden frågar först nämnden om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde och
finner frågan med ja besvarad. Nämnden avslår därmed Joacim Ahlqvists (C) yrkande om
återremiss.
Ordföranden ställer sedan Malte Roos (MP) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till
yttrande mot John Eklöfs (M) yrkande om avslag till förvaltningens förslag till yttrande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Malte Roos (MP) yrkande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200605 Handlingsplan Klimatneutralt byggande
§80 GRNAU Remiss angående återrapportering Budgetuppdrag 2019 - förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Förslag till yttrande GRNAU 200605 Handlingsplan klimatneutralt byggande
Protokollsutdrag §187 KS AU Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Remiss angående återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Tjänsteskrivelse SBN 191212 Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt
byggande
Återrapportering
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-13692

Remiss angående återrapportering Budgetuppdrag 2019 – förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Sverigedemokraterna anser inte att klimatneutralt byggande ska vara en del av grundskolenämndens
grunduppdrag.

Grundskolenämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem,
pedagogisk omsorg för barn som deltar i utbildning i de skolformer som grundskolenämnden
ansvarar för, verkställighet av gynnande beslut om korttidstillsyn för vissa funktionshindrade
grundskole- och grundsärskoleelever, viss särskild undervisning, öppen fritidsverksamhet samt
omsorg på obekväm arbetstid för de barn som deltar i utbildning i de skolformer som
grundskolenämnden ansvarar för. Grundskolenämnden får även bedriva internationell skola på
grundskolenivå.

Klimatneutralt byggande är enligt grundskolenämndens reglemente inte en del av dess
grunduppdrag och befinner sig långt utanför de verksamheter som grundskolenämnden är ansvarig
för idag.

Strategin för klimatneutralt byggande efterfrågar att respektive nämnd genomför en fördjupad
ekonomisk analys av sin verksamhet i förhållande till strategin. Samtidigt efterfrågar
grundskoleförvaltningen i förslaget till yttrande en fördjupad ekonomisk analys. Det måste
förtydligas vem som egentligen ansvarar för den ekonomiska konsekvensanalysen.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Redan idag upptas en fjärdedel av grundbeloppet till Malmös elever av lokalkostnader. Det är viktigt
att klimatneutralt byggande inte resulterar i att resurser som ska gå till undervisning går till att betala
lokalkostnader.

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________

________________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Oliver Limachi Hinojosa (SD)

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

Grundskolenämnden 2020-06-16
Ärende GRF-2020-35496: Strategi för klimatneutralt byggande 2030
Centerpartiet delar i högsta grad förvaltningens ambition att uppfylla de nationella och internationella
klimatmålen och ser den offentliga byggnationen som en strategisk möjlighet med stor potential ett förändra de
byggprocesser som idag är en stor producent av växthusgaser. Men vi ser inte att utredningarna klargjort hur en
kostnadseffektiv struktur skall utformas. Ställningstagandet riskerar därmed att bli ett beslut utan riktigt
förändringspotential, i synnerhet om nämnden skulle kompenseras för kommande kostnader.
För att Malmös klimatarbete ska vara ekonomiskt hållbart och kunna ge ringar på vattnet är det viktigt att vi
också ser till att det klimatneutrala byggandet inte leder till merkostnader ur ett livscykelperspektiv.
De mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna ska vara de som prioriteras
Redan idag tar lokalkostnaderna en stor del av Grundskoleförvaltningens budget, rätt genomfört kan en
omställning till klimatneutralt byggande på sikt sänka denna kostnadspost, men då måste vi veta vilka åtgärder
som ger resultat. Centerpartiet yrkade därför på en återremiss för att ta fram en noggrannare kostnadsanalys som
kan ligga till grund för de beslut som fattas.
Då vi inte fick gehör för vår önskan om återremittering reserverar vi oss mot till förmån för vårt eget yrkande

Joacim Ahlqvist
Med instämmande av
Leif Mohlin
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-06-16
Ärende GRF-2020-13692: Remiss angående återrapportering
Budgetuppdrag 2019 - förslag strategi för klimatneutralt byggande
2030
Grundskolenämnden har att ta ställning till en remiss från stadsbyggnadsnämnden avseende en
fördjupning av förslag rörande strategi för klimatneutralt byggande. Utifrån internationella,
nationella och regionala mål är inriktningen för uppdraget att Malmö stad ska vara klimatneutralt
år 2030. 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.
Moderaternas grundläggande inställning är att ett klimatneutralt byggande är eftersträvansvärt
och att vi har en skyldighet att minska vår klimatpåverkan vid byggnation. Vi anser även att
presenterat förslag på strategi skulle kunna vara ett steg på vägen om den även innehöll en
beskrivning av vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle kunna medföra. Det är bekymmersamt
att den ekonomiska konsekvensbeskrivning i förslaget lyser med sin frånvaro, vilket omöjliggör
ett politiskt ställningstagande i dagsläget. Grundskoleförvaltningen följer redan ett antal planer
och visioner för ett klimatsmart byggande. Bland annat har vi en skyldighet att genomföra
energieffektiviserande åtgärder vid både ny- och ombyggnation och det finns tydliga krav kopplat
till bland annat materialanvändning. Genom åren har antalet planer och krav ökat väsentligt vilket
också har resulterat i kraftigt ökade byggkostnader. Exempelvis har grundskoleförvaltningen som
den största kommunala beställare av samhällsfastigheter brottats med skenande hyreskostnader
som en konsekvens av kraftigt fördyrande projekt. Grundskoleförvaltningens hyreskostnader har
ökat med 70% sedan bildandet 2013 och på sikt kommer hyreskostnaderna motsvara en femtedel
av förvaltningens totala kostnader. Exempelvis har en genomsnittlig skolfastighet en
hyreskostnad på 16 000 kr per elev och år, vilket ska jämföras med dagens nybyggnation som
ligger på 30 000 – 33 0000 kr per elev och år. En konsekvens av denna negativa utveckling är att
det är stadens elever som drabbats hårdast eftersom grundskoleförvaltningen på sikt behöver
lägga mindre pengar på undervisningen för att kunna kompensera för ökade hyreskostnader.
Remissen nämnder att det saknas insikt huruvida klimateffektivt och klimatneutralt byggande
innebär förändrade kostnader på lång sikt, men ett rimligt antagande är att utveckling av nya
arbetssätt och kompetenser åtminstone till en början är förknippat med ett ökat behov av
resurser och merkostnader. Dessa skrivelser talar tydligt för att det krävs en kostnadsanalys för
fortsatt beredning av ärendet och på vilket sätt förslaget kan ha en påverkan på byggkostnaderna
såväl positivt som negativ. Det kan inte vara rimligt att stadsbyggnadsnämnden kan fatta beslut
om en strategi utan att presentera en konsekvensanalys för vilka merkostnader som detta kan
medföra för beställande förvaltningar eller övriga aktörer på fastighetsmarknaden.
Grundskoleförvaltningen har redan nått sin smärtgräns och har inget ekonomiskt utrymme för
ytterligare strategier som fördyrar ny- och ombyggnation av stadens skolfastigheter.
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Med ovan bakgrund yrkade vi bifall till Centerpartiets yrkande om att återemittera ärendet i syfte
att komplettera grundskolenämndens yttrande 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.
Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande väljer vi att reservera oss till förmån för avslag.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Sofie Andersson (M)

