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Stadsbyggnadsnämnden

Remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030
STK-2019-1725

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till att en gemensam strategi tas fram för staden.
Strategin lyder: 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. Nämnden anser att strategin hade gynnats av att vara mer konkret och att det i sammanhanget tydliggjordes vad ”stegvis” och ”med sikte på” innebär. Eftersom uppdraget som
gavs i budgeten hade fokus på framtagandet av strategi för klimatneutralt byggande anser
nämnden att orden ”med sikte på” kan bytas ut mot ordet ”för”. Nämnden saknar också ett
resonemang kring vad stegvis innebär i sammanhanget, detta hade exempelvis kunnat tydliggöras genom en tidsplan eller konkretiseringar i arbetssätt.
Arbetssättet som hänvisas till föreslås utgå från fyra områden:
 Utgöra en del av stadens ordinarie verksamhet och nämndernas grunduppdrag samt deras styrning.
Uppföljning ingår i ordinarie uppföljningsstruktur inom respektive nämnd.
 Organisatoriskt lärande
 Klimatneutrala incitament, initiativ, design och innovationer
 Samverkan med andra aktörer, exempelvis branschinitiativet LFM30
Funktionsstödsnämnden anser att samtliga av dessa områden är bra utgångspunkter för arbetssättet men att det tydligare behöver framgå vad respektive område innebär. I förhållande
till strategins ambition anser nämnden att det tydligare behöver framgå vad som ingår i respektive område, hur arbetssättet bidrar till strategin samt vad som behöver göras för att förflyttning ska uppnås. I nuläget är formuleringarna så pass allmängiltiga att de inte behöver
innebära någon egentlig förändring jämfört med befintliga arbetssätt.

2

I strategin framgår att det är i upphandling, planering och byggande som klimateffektivitet
ska uppnås. Nämnden saknar en tydligare koppling mellan dessa områden och arbetssätten,
och menar att det hade varit bra om det tydligare framgick vilken utveckling som behöver
ske inom respektive område.
Under rubriken områden som berörs mest av klimatneutralt byggande lyfts mer konkreta områden att
arbeta vidare med. Nämnden anser att det hade varit fördelaktigt om det gjordes en koppling
mellan dessa, arbetssätten och den stegvisa förflyttning som lyfts i strategin. Ett område som
lyfts under rubriken är att upphandlingskriterier inom bygg och anläggning kan ses över.
Funktionsstödsnämnden menar att det är prioriterat att det tas ett centralt grepp just kring
upphandlingarna för att strategin ska få genomslag.

Mötesordförande

Bengt Persson (S)
Nämndsekreterare

Jesper Salö

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i
ärendet.
(Bilaga 8 till protokollet)
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