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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§227
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§

227

Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av
budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725

TN-2019-2976
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att, utan eget ställningstagande, skicka
stadsbyggnadsnämndens förslag till strategi för klimatneutralt byggande till Malmö stads
nämnder och helägda bolag med svar till stadsbyggnadsnämnden senast 30 juni.
Tekniska nämnden informerades om ärendet på sitt sammanträde 2019-11-22 och beslutade
vid detta tillfälle att lägga informationen till handlingarna.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ändra i förvaltningens förslag till yttrande, såtillvida att meningen "De ekonomiska
konsekvenserna har stor betydelse men det är också mycket angeläget att kvalitetsaspekterna
beaktas" ersätts med "Den ekonomiska konsekvensanalysen i strategin behöver balanseras
upp genom att även inkludera vinsterna, liksom de förväntade samhälleliga nyttorna, och inte
endast se till kostnaderna", samt
att med denna ändring avge yttrande till stadsbyggnadsnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP) och
Håkan Linné (L), att tekniska nämnden ska besluta att ändra i förvaltningens förslag till
yttrande, såtillvida att meningen "De ekonomiska konsekvenserna har stor betydelse men det
är också mycket angeläget att kvalitetsaspekterna beaktas" ersätts med "Den ekonomiska
konsekvensanalysen i strategin behöver balanseras upp genom att även inkludera
vinsterna, liksom de förväntade samhälleliga nyttorna, och inte endast se till kostnaderna",
samt att med denna ändring avge yttrande till stadsbyggnadsnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.
Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, då också med
instämmande av Henrik Malmberg (C) samt med avslag på ordförande Andréas Schönströms
(S) m.fl. ändringsyrkande, att tekniska nämnden ska besluta att till stadsbyggnadsnämnden
avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens
förslag till yttrande, då i andra stycket, tredje meningen, tillföra "sociala hållbarhetsaspekter"
såsom varande beaktansvärda jämte "kvalitetsaspekter".
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
tekniska nämnden ska besluta att avslå Mats Billberg Johanssons (V) tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först Håkan Fäldts (M) respektive Henrik Malmbergs (C) yrkande mot
eget m.fl. yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter Mats Billberg Johanssons (V) tilläggsyrkande mot Håkan Fäldts
(M) respektive eget yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat
i enlighet med Håkan Fäldts (M) respektive eget yrkande.
Reservationer
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 227a.
Särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 227b.
Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 227c.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Remiss från kommunstyrelsen angående
återrapportering av budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725
Förslag till yttrande TN 200612 Remiss från kommunstyrelsen angående
återrapportering av budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725
§187 KSAU Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande
Missiv till remiss angående återrapportering av budgetuppdrag 2019 – Förslag till
strategi för klimatneutralt byggande 2030, STK-2019-1725
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030
G-Skriftlig information TN 191122 om budgetuppdrag 2019 avseende strategier för
klimatneutralt byggande
§272 TN 191122 Information om budgetuppdrag 2019 avseende strategier för
klimatneutralt byggande - skriftlig
§218 TN 190925 Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019
om strategier för klimatneutralt byggande
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Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019 om strategier för
klimatneutralt byggande
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bilaga § 227a

Vänsterpartiet Malmö

Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Tekniska nämnden 12 juni 2020
ärende TN-2019-2976 Remiss Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030

Klimatneutralt måste även vara socialt hållbart
Bra påpekanden i förvaltningens förslag till svar från Tekniska nämnden. Det finns dock skäl att
vara tydligare i ett avseende.
Klimatneutralt har även en social aspekt, klimatneutralt på riktigt är även socialt hållbart.
Det ekonomiska perspektivet handlar inte bara om stadens ekonomi och priserna på byggmaterial.
Medborgarnas perspektiv måste också vägas in – alltså den sociala hållbarheten.
Vi yrkade därför att meningen om ekonomiska konsekvenser får ett tillägg, mellan ”...att
kvalitetsaspekterna” och ”beaktas”:
...att kvalitetsaspekterna och de sociala hållbarhetsaspekterna beaktas.”

Malmö 12 juni 2020
Mats Billberg Johansson
med instämmande av
Susanna Lundberg

bilaga § 227b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-06-12
Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av budgetuppdrag
2019 - Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030
Diarienr: STK-2019-1725
Strategin för klimatneutralt byggande 2030 är en nödvändig pusselbit för att
Malmö stad ska kunna uppfylla sina klimatmål. Nämndens yttrande är väl
avvaktande när det talar om att “organistationen stegvis ökar sin
klimateffektivitet” och vikten av att “inte förhasta sig”. Nu är byggbranschen
med på banan, generellt kan man ju inte säga att klimatåtgärder i Malmö eller i
övriga världen för den delen präglas av förhastande, snarare tvärt om.
Det är därför viktigt att företag som satsar på att utveckla klimatneutrala
material och byggmetoder får genomslag på marknaden. Här kan tekniska
nämnden både genom sina egna projekt och vid markupplåtelser spela en stor
roll. Tidsfönstret för att undvika ett skenande klimat stängs snabbt och vi
behöver få upp takten på omställningen ordentligt. Miljöpartiet har förhandlat
in i budget 2020 att minst ett klimatneutralt byggnadsprojekt i egen regi ska
påböras under mandatperioden och ytterligare en beställning som externa
utförare ska påbörja. Nu är det högtid att uppmuntra innovation och
lösningsfokus för att minska klimatpåverkan hos en bransch som idag står för
20 procent av alla utsläpp.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare i tekniska nämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

bilaga § 227c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2019-2976

Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av
budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725
De byggmetoder vi har idag är väl beprövade och fungerar. Många gånger så har
metoderna varit tvungna att utvecklats ytterligare därför att teorierna kring produktens
konstruktion inte har varit tillfredsställande verifierade rent praktiskt.
Exempel på misslyckade byggkonstruktioner är användandet av asbestcement
(Asbestos) och enstegstätade fasader(mögelsporer). Att enkelt döma ut nuvarande
byggsätt är samhällsekonomiskt farligt eftersom fastighetsvärden bygger på att
bebyggelsen är hållbar och räntabel.
En fördyrad byggprocess eller rättare en process som inte är fullt klarlagd hjälper
dessutom knappast dem som idag står långt ifrån bostadsmarknaden utan snarare
stjälper ambitionen att någon gång få bo i en egen bostad.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

