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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-31 kl. 09:00-14:30

Plats

FGK O-hus Kungsparken, Stadshuset och digitalt

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Agneta Sallhed Canneroth (enhetschef)
Anna Seling (landskapsarkitekt)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Emma Ljungbladh (trafikplanerare)
Joakim Norgren (utvecklingssamordnare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Martin Warmark (enhetschef)
Peter Håkansson (sektionschef)
Jörgen Jepson (ekonomichef)
Peter Nilsson (strateg)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare SACO)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-09-09

Protokollet omfattar

§276
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§

276

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

TN-2021-967
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
om att bygga mer i trä. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
stadsbyggnadskontoret att, tillsammans med berörda nämnder, utarbeta och anta en
träbyggnadsstrategi för Malmö som ska fungera som ett komplement till våra existerande
strategier för ett klimatneutralt byggande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunfullmäktige avge yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen.
Henrik Malmberg (C) yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall respektive avslag till
motionen och finner att tekniska nämnden beslutat att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler muntlig reservation för Miljöpartiet.
Henrik Malmberg (C) anmäler reservation för Centerpartiet.
Susanna Lundberg (V) anmäler särskilt yttrande för Vänsterpartiet
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210831 Motion om att bygga mer i trä
Förslag till yttrande TN 210831 Motion om att bygga mer i trä
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer i trä, STK2021-264
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Reservation

Tekniska Nämnden 2021-08-31
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer
i trä
Vi Centerpartister har föreslagit att en träbyggnadsstrategi skall tas fram för
Malmö som ska fungera som ett komplement till den existerande strategin för
klimatneutralt byggande.
Allt fler kommuner antar nu en träbyggnadsstrategi för att öka andelen
trähusbyggande i sina kommuner. En sådan strategi skulle sätta fokus på en
miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsbyggnad och bidrar till en trivsam
stadsbild. En sådan strategi i Malmö skulle kunna fungera som ett komplement till den
lokala färdplanen, och ge en välbehövlig självrannsakan i hur vi omedvetet styr mot
vissa byggnadsmaterial.
Exempel på innehåll i en sådan strategi skulle kunna vara att stadsbyggnadsnämnden
får i uppdrag att arbeta för att byggnadshöjder i detaljplaner regleras i våningsantal
istället för i meter för att möjliggöra för bjälklag i trä, som är något högre än i betong.
Då vårt förslag inte vann majoritetens stöd, reserverar vi oss mot beslutet.

Henrik Malmberg (C)
Med instämmande av
Hedvig Listrup (C)
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 3 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin om att bygga mer i
trä
Bravo Centerpartiet!
Vänsterpartiet anser att motionen är bra på flera sätt. Vi håller dock med förvaltningen 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.
Det som behöver bli skarpare är Malmö Stads Strategi för klimatneutralt byggande.

Malmö 2021-08-31
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

