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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-11 kl. 09:00-14:25

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl. 9:00

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)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Anastasia Malmros (M)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör)
Magnus Hillborg (nämndsekreterare)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Julia Töringe (kommunikationschef)
Erika Knobblock (kanslichef, administrativa avdelningen)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C) §§ 79-100, §§ 102-106
Darko Simic (M) § 101

Underskrifter

Sekreterare

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

Magnus Hillborg
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C) §§ 79-100,
§§ 102-106

Darko Simic (M) § 101
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Justeringen

2019-04-17

Protokollet omfattar

§85
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Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande

SBN-2019-190
Sammanfattning

Malmö stads budget för 2019 innefattar ett uppdrag om klimatneutralt byggande enligt
följande skrivning: Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag
att ta fram strategier för klimatneutralt byggande. Uppdraget syftar till att minska den
klimatbelastning som bygg- och anläggningssektorn står för i dagsläget.
Uppdraget har lagts upp och drivs i två parallella spår.
Spår 1, det kommuninterna spåret, som syftar till att möjliggöra en kommunintern
förflyttning, styrning mot och genomförande av klimatneutralt byggande. Här deltar
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, serviceförvaltningen genom stadsfastigheter samt
fastighets- och gatukontoret. Stadskontoret, förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen deltar vid behov. Arbetet drivs inledningsvis genom föreläsningar
och workshops för att skapa en bredare förankring och förståelse för frågorna inom
organisationen men också för att synliggöra stadens behov och möjligheter inom
klimatneutralt byggande.
Spår 2, det externa spåret, drivs av de lokalt verksamma byggaktörerna. Det externa spåret
syftar till att ta fram en gemensam grund att arbeta utifrån för de lokala byggaktörerna i
Malmö. Malmö stad är representerat i dess samordningsgrupp. Byggaktörernas ambitioner
avses sammanställas i ”Lokal Färdplan Malmö 2030”.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen om hur stadsbyggnadskontoret
tillsammans med berörda förvaltningar tar sig an budgetuppdraget 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets arbetsmetod med de två
parallella spåren, ett kommuninternt spår samt deltagande i ett externt aktörsdrivet spår.
3. Stadsbyggnadsnämnden skickar informationen till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att lägga till den
formulering om att ställa sig bakom färdplanen som fanns i den ursprungliga versionen av
tjänsteskrivelsen skulle läggas till.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) tilläggsyrkande och yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer Mårten Espmarkers (MP) yrkande mot sitt eget yrkande att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag och finner
att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Mårten Espmarker (MP) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 20190411 Budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2019-04-11
Budgetuppdrag 2019 - Strategier för klimatneutralt byggande
Diarienr: SBN-2019-190
Uppdraget om strategier för klimatneutralt byggande förhandlades in i budget 2019 av
Miljöpartiet, och vi är stolta och glada över uppdraget som nu tagits fram. Byggsektorn
står för utsläpp av växthusgaser i samma storlek som hela transportsektorn och det
privata näringslivet i Malmö går nu fram med en lokal färdplan för klimatneutralt
byggande, med bas i den färdplan som Sveriges byggindustrier överlämnade till
regeringen 2018.
Uppdraget är väl genomarbetat och rätt använt kommer Malmö stad kunna börja
arbeta med att sänka sina utsläpp från byggandet av samhällsservice. Vi hade dock
hoppats att det rödblåa styret också skulle orka gå hela vägen och ställa sig bakom den
färdplan som näringslivet tagit fram. Vi är glada för uppdraget och ställer oss bakom
det, men yrkade på att den formulering om att ställa sig bakom färdplanen som fanns i
den ursprungliga versionen av tjänsteskrivelsen skulle läggas till. Vi reserverar oss till
förmån för tilläggsyrkandet då det inte fann gehör hos styret.
Över hela världen höjs barn och ungdomars röster för att vi politiker ska ta vårt ansvar
för att hejda klimatförändringarna. I det läget hade vi hoppats att inte Malmö stad, med
sina ständiga utspel om Agenda 2030, behövde baxas in i omställningen av privat
näringsliv. Vi hoppas att styret kommer tänka om och än en gång ta ledningen inom
hållbar utveckling i vår stad.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espermarker
_____________________________
Mårten Espermarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: SBN 2019-190
Ärendet gäller uppdrag om klimatneutralt byggande där uppdraget är att ta fram strategier för
klimatneutralt byggande. Vi Sverigedemokrater ser med tillförsikt fram emot de olika lösningar
som framtiden har.
Vi vill dock lyfta ett varningens finger då staden är i behov av billiga bostäder och vi samtidigt ser
att de klimatneutrala materialen är dyrare, samtidigt är de olika certifieringar som i dag finns
också en fördyrande process, där krav ställs på transporter av material, transporter av maskiner
samt eventuell hantering av restavfall.
De omnämns trähus som samtidigt har en väsentligt kortare livslängd.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

