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2020-06-23

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2020-8161

Stadsbyggnadsnämnden

Yttrande över Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
berörda nämnder (tekniska nämnden, miljönämnden samt servicenämnden), fått i uppdrag
av kommunfullmäktige att fördjupa sig i klimatneutralt byggande, vad det kan innebära för
staden samt att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande för Malmö. Utifrån
internationella, nationella och regionala mål är inriktningen för uppdraget att Malmö stad ska
vara klimatneutralt år 2030. Uppdraget omfattar - utöver nybyggnation även ombyggnation
och renovering, anläggning samt infrastruktur. Med klimatneutralt byggande och förvaltning
avses nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären utifrån ett livscykelperspektiv.
Förskolenämnden ställer sig positiv till förslaget till strategi för klimatneutralt byggande:
”Malmö stad ska etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i
samband med upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt
Malmö år 2030.”
Yttrande

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
berörda nämnder (tekniska nämnden, miljönämnden samt servicenämnden), fått i uppdrag
av kommunfullmäktige att fördjupa sig i klimatneutralt byggande, vad det kan innebära för
staden samt att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande för Malmö. Utifrån
internationella, nationella och regionala mål är inriktningen för uppdraget att Malmö stad ska
vara klimatneutralt år 2030. Uppdraget omfattar - utöver nybyggnation även ombyggnation
och renovering, anläggning samt infrastruktur. Med klimatneutralt byggande och förvaltning
avses nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären utifrån ett livscykelperspektiv.
Av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse i remissunderlaget framgår att ”Avsikten är att
den övergripande strategin som föreslås av förvaltningarna ska implementeras inom
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verksamheternas grunduppdrag, utgöra en del i både Malmö stads Miljöprogram och Malmö
stads Översiktsplan samt vara en del inom ramen för Malmö stads plattform för hållbart
byggande ”Miljöbyggstrategi för Malmö”.”
Förskolenämnden ställer sig positiv till de förslagna strategierna för att Malmö ska bli
klimatneutral stad år 2030 och uppfylla både de nationella och internationella målen som
finns. Mot bakgrund av frågornas komplexitet ses förslaget som välavvägt och det samlade
remissunderlaget ger en god överblick som förklarar frågornas sammanhang.
Förskolenämnden noterar att strategin är att Malmö stad ska etablera ett arbetssätt där
organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband med upphandling, planering och
byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 2030. Vidare anges i remissunderlaget att en fördjupad ekonomisk analys behöver hanteras av respektive nämnd och dess
verksamhet, samt att utrymme också behöver ges för en bredare politisk diskussion utifrån
en helhetssyn på stadens utveckling.
I remissunderlaget nämns att förvaltningarnas interna projektgrupper har fokuserat på hur
Malmö stad i rollen som markägare, planerare, byggare och förvaltare kan möjliggöra för
klimatneutralt byggande i staden. Förskolenämnden ser det som angeläget att i detta
sammanhang betona rollen som intern beställare och nyttjare av lokaler. Det är således
viktigt att även representanter för verksamhetsutövaren medverkar och att det perspektivet
finns med i det fortsatta arbetet. Förskolenämnden vill peka på att det i annat fall finns risker
för att åtgärder föreslås utan tydligt ekonomiskt helhetsansvar.
Förskolenämnden noterar att i remissunderlaget anges att det idag inte är känt på vilket sätt
byggkostnaderna påverkas av klimateffektivt och klimatneutralt byggande, men att det ses
som rimligt med ökade kostnader inledningsvis, inte minst beroende av behovet på mer
kunskap inom området. Förskolenämnden har i olika sammanhang lyft att lokalkostnadsutvecklingen inom förskoleverksamheten är bekymmersam, vilket till stor del beror på ökade
kostnader inom det stora antal nybyggnationer som genomförts under senare år. Den
stegvisa förändring som anges i strategin tillsammans med fortsatt ekonomisk analys inom
respektive nämnd, ses därför som ytterst angelägna att ta fasta på i det fortsatta arbetet.
Förskolenämnden vill lyfta att det fram till 2030 planeras ett flertal nya förskolor i staden,
varför förskolenämnden ser sin medverkan som en viktig del i Malmö stads fortsatta samlade
arbete inom detta område.

Ordförande

Rose-Marie Carlsson
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Nämndsekreterare

Louise Säfström
Elin Asker (C) reserverar sig mot beslutet och har lämnat in en skriftlig reservation.
Joel Nordström (V) har lämnat in ett särskilt yttrande i ärendet.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) har lämnat in ett
särskilt yttrande i ärendet.
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