1

Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-26 kl. 09:00-16:00

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt Teams

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Ewa Rannestig (stadsingenjör)
Göran Blomé (avdelningschef, ledning och verksamhetsstöd)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Finn Williams (stadsarkitekt)
Peter Olsson (enhetschef)
Stephanie Morgan (teknisk assistent)
Pernilla Nilsson (bygglovsarkitekt)
Anna Westberg (stadsjurist)
Sara Lager (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

...........................................

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 298
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Lovisa Måsbäck (utvecklingssekreterare)
Pernilla Persson (utvecklingssekreterare)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Tina Weberg (enhetschef)
Åke Hesslekrans (enhetschef)
Louise Mossum (bygglovsarkitekt)
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 298

Justeringen

2021-09-06

Protokollet omfattar

§294
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§

294

Remiss - Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C)
om att bygga mer i trä, STK-2021-264

SBN-2021-341
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
att fullmäktige ska ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder utarbeta och anta en träbyggnadsstrategi för Malmö som ska fungera som ett
komplement till existerande strategier för ett klimatneutralt byggande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Yrkanden
Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till motionen.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt och Lars
Hellströms (L) yrkande vara bifallet.
Reservationer
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) samt Petra Lundgren (M) lämnar in en
gemensam reservation, bilaga § 294a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 294b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-08-26 Motion om att bygga mer i trä
Förslag till yttrande SBN 2021-08-26 Motion om att bygga mer i trä
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer i trä

Bilaga § 294a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26
Ärende 42 – Remiss - Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om att bygga mer i trä, STK-2021-264
SBN-2021-341
I detta ärende behandlar vi en motion om att Malmö stad borde komplettera sin plan
för klimatneutralt byggande med en separat träbyggnadsstrategi, i syfte att öka
byggandet i trä
Bygg och fastighetssektorn står för en dryg femtedel av Sveriges inhemska
växthusgaser, inom byggbranschen är betong den enskilda produkt som har störst
utsläppsfaktor. Av den anledningen är det glädjande att byggbranschen i Malmö nu
antagit en strategi för ett mer klimatneutralt byggande.
Bygg och fastighetsbranschen är dock en trögrörlig bransch som är beroende av
många standarder och regelverk, vilket antagligen kommer att innebära att den gröna
omställningen antagligen kommer ske genom en omställning till klimatneutral betong.
En så pass stor bransch som är beroende av ett specifikt material utgör en fara för
samhällets utveckling, något vi inte minst får uppleva i detta nu när hela Sveriges
cementindustri är hotad. Därför behövs incitament för att ställa om, inte bara till ett
klimatneutralt byggande, utan också för att öka diversifieringen av byggmaterial.
Eftersom den rådande normen inom byggsektorn är baserad på betong behövs en
genomlysning av kommunens arbete för att säkerställa att goda lösningar av trä inte
förbises. Det kan till exempel handla om ökad flexibilitet i detaljplaner för att inte
omöjliggöra för konstruktioner i trä, som generellt sett kräver något högre
byggnadshöjd, eller att staden aktivt ber att få förslag i fler material än betong när nya
byggnader ska upphandlas.
Eftersom den befintliga planen för ett klimatneutralt byggande inte tar hänsyn till vikten
av en ökad diversifiering av byggmaterial ansåg vi att en träbyggnadsstrategi är ett
välkommet komplement och yrkade på att motionen skulle föreslås bifallas. Då vårt
yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö den 2020-08-31
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 294b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-08-26
Remiss - Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga
mer i trä
Diarienr: SBN-2021-341
Miljöpartiet anser att Malmö skulle gagnas av mer bebyggelse i trä. Vinster finns
att hämta både ur hållbarhetsperspektiv och ur estetisk synvinkel. Vi yrkade på
att stadsbyggnadsnämnden skulle ge ett positivt svar på motionen. Då vårt
yrkande föll i nämnden valde vi att reservera oss i ärendet.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden
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Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

