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Stadsbyggnadsnämnden

Remiss angående återrapportering Budgetuppdrag 2019 - förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030
STK-2019-1725

Grundskolenämnden beslutar 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.
Grundskolenämnden ställer sig positiv till den förslagna strategin för att Malmö ska bli
klimatneutral stad år 2030 och uppfylla både de nationella och internationella målen som finns.
Nämnden önskar dock lyfta vikten av en fördjupad ekonomisk analys som har påverkan på
berörd nämnd och dess verksamhet.
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.
Grundskolenämnden ställer sig positiv till den förslagna strategin för att Malmö ska bli
klimatneutral stad år 2030 och uppfylla både de nationella och internationella målen som finns:
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.
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I remissen nämns att det inte är känt idag om klimateffektivt och klimatneutralt byggande
innebär förändrade kostnader på lång sikt, men ett rimligt antagande är att utveckling av nya
arbetssätt och kompetenser åtminstone till en början är förknippat med ett ökat behov av
resurser och merkostnader. Då det ännu är oklart vilka ekonomiska konsekvenser den
framtagna strategin innebär efterfrågar grundskolenämnden en fördjupad ekonomisk analys,
även om den är fiktiv, som har påverkan på berörd nämnd och dess verksamhet.
Vidare lyfts i remissen 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. Grundskolenämnden vill lyfta in beställare som en väsentlig
part i den kommande dialogen då nämnden befinner sig i en expansiv och historisk
utbyggnad av grundskolesektorn.
Parallellt med utbyggnaden pågår det verksamhetsanpassningar av befintliga grundskolor
genom diverse ombyggnationer utöver de insatser som stadens interna hyresvärd har i sin
planering. Förvaltarperspektivet finns med i arbetet med strategin för klimatneutral stad,
dock behöver lokalnyttjaren, dvs. verksamhetsutövaren syn på frågan belysas tydligare i valet
av strategier framöver. Detta i syfte att skapa samsyn kring frågan om klimatneutralitet och
inte minst att koppla den till stadens övergripande miljöarbete.
Det är positivt att avsikten är att den övergripande strategin som föreslås av förvaltningarna
ska implementeras inom verksamheternas grunduppdrag och utgöra en del i bland annat
Malmö stads Miljöprogram. För att koppla ihop grundskolenämndens miljöarbete i stort är
det väsentligt att nämnden aktivt tar del i framtagandet och implementeringen av strategier för
klimatsmart byggande genom sin förvaltnings beställarombudsroll i byggprojekt, utöver en
generell kunskaps- och kompetenshöjning för alla berörda förvaltningar inklusive de
beställande förvaltningarna som nämns i det utskickade materialet.
Nämnden står, som tidigare nämnts, i en fas där flera nya grundskolor är under planering och
är beställda för färdigställande om ca 5 år varför nämnden vill lyfta att det finns goda
möjligheter att inom ramen för de projekten applicera innovativa lösningar gällande
klimatneutral design av grundskolor och dess utemiljöer. I detta sammanhang är det väsentligt
att poängtera att den ekonomiska resursfördelningsmodellen i staden behöver ta hänsyn till
höga miljöambitioner som i slutändan finansieras genom hyresgästen hyreskostnad och ersätta
grundskolenämnden med motsvarande summa. Nämnden ser gärna att frågan får ett brett
utrymme i stadens kommande arbete med styrning oh ledning av lokalförsörjningen samt i
arbetet med investeringsstyrning i syfte att skapa samsyn kring miljö- och klimatfrågor som
förverkligas i respektive skolbyggnation.
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SD avser inkomma med ett särskilt yttrande
C anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation
M anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation

