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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-12 kl 10:00-11:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§362

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
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§

362

STK-2021-264

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om
att bygga mer i trä

Sammanfattning
Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden, att tillsammans med berörda nämnder utarbeta och
anta en träbyggnadsstrategi för Malmö som ska fungera som ett komplement till stadens
nuvarande strategier för ett klimatneutralt byggande. I motionen skriver de att byggande i
trä är det mest miljömässiga och kostnadseffektiva som finns på bygg- och
bostadsmarknaden idag samt om fördelar med trä som byggnadsmaterial.
Yttranden har lämnats från miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden. Samtliga är positiva till trä som byggmaterial och lyfter bland annat fram
antagna strategier för klimatneutralt byggande 2030 och miljöprogram för Malmö stad
2021-2030.
Förslaget är att avslå motionen och att utgå från en helhetsbedömning istället för att rikta
fokus på ett material
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) och Kay Wiktorins (C) motion
om att bygga mer i trä.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 210927 §545

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om att bygga mer i trä

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer i trä

Miljönämnden beslut 210824 § 127 med Särskilt yttrande (V)

Remissvar från miljönämnden

Servicenämnden beslut 210831 § 100
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Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210826 § 294 med Reservation (M+C) och
(MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 2120831 § 276 med muntlig Reservation (MP) och
Reservation (C) och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 35

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-10-12: Ärende 39. Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga
mer i trä

Vänsterpartiet anser att motionen är bra på flera sätt. Vi håller dock med om att en särskild
träbyggnadsstrategi inte behövs.
Vänsterpartiet vill understryka att vi ser mycket positivt på ett ökat byggande i trä, att vi
arbetar för att normen för byggmaterial förändras från betong till förnyelsebar och lokal.
Möjligheterna är dock mer komplexa.
Vänsterpartiet ser ett behov av att reglera och framtidssäkra användningen av svenska
skogsråvara, våra skogar spelar idag en viktig roll i hållbarhetsarbetet och kommer i
framtiden spela en allt större roll. Detta medför att ett övergripande och miljömässigt
värderat nyttjande av skogen måste utvecklas. Framtidens skog bör nämligen inte i första
anblick värderas utifrån sitt ekonomiska utan utifrån sitt ekologiska värde.

Malmö 2021-10-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

