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Tekniska nämnden
Datum

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2019-2976

Stadsbyggnadsnämnden

2020-06-12

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

Tekniska nämnden har beslutat att avge följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden ställer sig bakom den föreslagna strategin för klimatneutralt byggande
men vill poängtera att det är viktigt att organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i
samband med upphandling, planering och byggande. Nämnden vill även lyfta frågan om
kvalitets- och hållbarhetsaspekter rörande nya byggnadsmaterial.
Yttrande

Tekniska nämnden har varit delaktig i framtagandet av ”Strategi för klimatneutralt byggande
2030”. Nämnden ställer sig bakom innehållet i strategin men vill framföra följande
synpunkter:
Nämnden vill poängtera att det är viktigt att ta fasta på det som förslås i strategin, dvs att
organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband med upphandling, planering och
byggande. Det är bråttom att uppnå klimatmålen men det är också viktigt att inte förhasta
sig. Den ekonomiska konsekvensanalysen i strategin behöver balanseras
upp genom att även inkludera vinsterna, liksom de förväntade samhälleliga nyttorna, och inte
endast se till kostnaderna. Strategierna kommer att påverka val av byggnadsmaterial och det
är viktigt att de nya byggnadsmaterial som kommer att användas, av både privata och
kommunala aktörer, kommer att fungera och vara hållbara på sikt. I begreppet hållbar måste
man väga in ekologisk hållbarhet men även att materialet står sig över tiden.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
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Nämndsekreterare

Philip Lee
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 om att tekniska nämnden ska besluta att till stadsbyggnadsnämnden
avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande om 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". Se till protokollet bilagd reservation, § 227a.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande. Se till protokollet bilagt yttrande, § 227b.
Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande. Se till protokollet
bilagt yttrande, § 227c.
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