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§

272

Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande

SBN-2019-190
Sammanfattning

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
berörda nämnder, efter uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en strategi för
klimatneutralt byggande för stadens räkning. Förvaltningarna 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.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets sammanställning av inkomna
remissvar samt att remitteringen inte föranleder någon ändring av Strategi för klimatneutralt
byggande 2030.
2. Stadsbyggnadsnämnden återrapporterar Strategin till kommunfullmäktige via
kommunstyrelsen som resultatet på nämndens budgetuppdrag avseende klimatneutralt
byggande.
Yrkanden
Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar att rapporten ska revideras så att den
upphandlande förvaltningen (serviceförvaltningen) får ett övergripande ansvar att, och tillförs
de resurser som krävs, för att upphandlande av Malmö stads nybyggnation sker på ett både
miljömässigt och kostnadseffektivt sätt, så att de beställande förvaltningarna istället kan
fokusera på byggnadsspecifikationer som rör deras grunduppdrag, t. ex undervisning.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 272a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Återrapportering av Strategier för
klimatneutralt byggande 2030, efter remiss
Justerad Strategi klimatneutralt byggande 2030
Yttrande SBN 200527 Återrapportering strategier för klimatneutralt byggande 2030
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Yttrande - Valnämnden
Yttrande - Kulturförvaltningen
Yttrande - Kulturförvaltningen
Yttrande - stadsrevisionen
Yttrande TN 200612 Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av
budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030, STK2019-1725, rev. per TN beslut §
Servicenämndens yttrande 2020-06-16 Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag
2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Yttrande - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Yttrande - Funktionsstödsförvaltningen
Yttrande - Grundskoleförvaltningen
Yttrande - Fritidsförvaltningen
Yttrande - Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Yttrande - MKB Fastighets AB
Yttrande - Överförmyndarnämnden
Yttrande - Miljöförvaltningen
Yttrande - Förskoleförvaltningen

Bilaga § 272a
4

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 16 – Budgetuppdrag 2019 om strategier för
klimatneutralt byggande
SBN-2019-190

I detta ärende behandlar vi budgetuppdrag om strategier för klimatneutralt byggande.
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.
Moderaterna och 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.
Vi 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.
Effektivitet, specialisering och fokus tror vi vore välbehövligt överlag i kommunen och
så även i denna strategi, vilket uppenbarligen våra två partier var ensamma om att
tycka. Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö den 2020-09-23
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

