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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-22 kl. 08:30-11:45

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Ilvars Hansson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Peter Olsson (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Klara Asp (sekreterare)
Annika Abrahamsson (enhetschef)
Annika Larsson (enhetschef)
Rolf Perleij (utvecklingssekreterare)
Christian Röder (utredningssekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Peter Nilsson (enhetschef)
Maria Montelius (personalföreträdare, SACO)
Gustav Svanborg Edén (pesonalföreträdare, Vision)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-12-03

Protokollet omfattar

§272
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§

272

Information om budgetuppdrag 2019 avseende strategier för
klimatneutralt byggande - skriftlig

TN-2019-2976
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 272a.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 272b.
Beslutsunderlag




G-Skriftlig information TN 191122 om budgetuppdrag 2019 avseende strategier för
klimatneutralt byggande
Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030

bilaga § 272a
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Särskilt yttrande/Reservation
Tekniska nämnden, 2019-11-22
Information om budgetuppdrag 2019 avseende Strategier för klimatneutralt
byggande
Diarienr: TN-2019-2976
Uppdraget om strategier för klimatneutralt byggande förhandlades in i budget
2019 av Miljöpartiet och vi är stolta och glada över att en strategi ska tas fram
för detta arbete. Bygg-och anläggningssektorn står för 20 procent av alla utsläpp
och det privata näringslivet i Malmö går nu fram med en lokal färdplan för
klimatneutralt byggande (LFM 30).
Uppdraget är väl genomarbetat och rätt använt kommer Malmö stad kunna
börja arbeta med att sänka sina utsläpp från byggandet och samhällsservice. Vi
hade dock hoppats att det rödblåa styret skulle orka gå hela vägen och skriva
under LFM 30. Det interna och det externa spåret i uppdraget behöver mötas
längre fram och inte löpa parallellt. Det ska vara tydligt att Malmö stad som en
av aktörerna inom byggbranschen ska vara med på lika villkor och fullt ut stötta
denna omställning.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 272b
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 7
TN-2019-2976

Särskilt yttrande om strategin för klimatneutralt byggande
Trots ambitionerna kring denna strategi som presenterats i tidigare dokument finns ingenting i
den föreliggande strategin om social och ekonomisk hållbarhet. Bostadsmarknaden och
stadsplaneringen klarar inte mer ekonomisk segregation och höjda kostnader för de boende.
Klimatneutralitet är en helt avgörande framtidsfråga, på samma sätt som den sociala och
ekonomiska hållbarheten är det.

Malmö 2019-11-22

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

