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Kommunstyrelsen

Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
STK-2019-1725
Servicenämnden beslutade den 16 juni 2020 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig i stort positivt till stadsbyggnadsnämndens, tillsammans med
berörda nämnders återrapportering och förslag på strategi. Servicenämnden vill dock påpeka
att klimatneutralt byggande är en utmaning med många återstående frågor att lösa.
Yttrande

Nämnder ställer sig i huvudsak positiv till Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Nämnden har valt att strukturera sitt yttrande utifrån styckesindelningen i förslag på strategi.
Bakgrund och nuläge
Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder anger under rubriken:
”Klimatneutralt är fullt möjligt att nå, men kräver förutsättningar i form av kompetens, samverkan och
engagemang över tid.” Servicenämnden menar att formuleringen är olycklig och förespeglar en
enkel uppgift, när klimatneutralt byggande 2030 i själva verket erbjuder betydande
utmaningar. Till exempel kan klimatneutralt byggande idag inte uppnås annat än med
kompensationsåtgärder, såsom koldioxidköp.
Förslag till strategi
Servicenämnden har inget att tillägga rörande Förvaltningarnas gemensamma förslag till
strategi: 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.
Förslag till arbetssätt
Servicenämnden avser att systematiskt testa och införa klimateffektiva byggmetoder som kan
bidra till en minskning av klimatpåverkan från byggprojekten. Framförallt handlar det om
uppbyggnaden av bärande konstruktionsdelar. När det gäller cirkulärt byggande finns redan
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etablerade arbetssätt för underhållsarbeten som nämnden avser att vidareutveckla. Innan de
första projekten påbörjas inom respektive område kommer nämnden ha för avsikt att lära sig
av andra projekt i Sverige och Europa, som redan har testat klimateffektivt byggande.
Ekonomiska konsekvenser
Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder anger under rubriken: ”Det i sig
innebär ett initialt ökat resursbehov. Vi vet inte idag om 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.”
Servicenämnden menar att redovisningen måste närmare ange på vilket sätt merkostnader på
kort och eventuell lång sikt ska finansieras.
Definition klimatneutralt
Servicenämnden har inget ytterligare att tillägga.
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