
Tjänsteutlåtande 1(2)

2021-01-07
Dnr SBN 2020/261-01

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR
Jenni Brink Bylund STADSBYGGNADSNÄMNDEN

2021-01-19

Svar på motion: Upphäv hållbarhetsmål och redovisa kostnader 
för certifieringar.

Sammanfattning

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 15 juni 2020 föreslagit att 
Täby kommun ska upphäva hållbarhetsmålen i bilaga 2, till dokumentet Rutin för 
hållbarhetsmål i stadsbyggnadsprocessen. Motionären anser att hållbarhetsmålen är 
”skrämmande” och att valfriheten hotas avseende ägande och transportsätt. Motionären yrkar 
även på att alla kostnader för certifieringar i samband med byggnation ska redovisas. 

Rutin för hållbarhetsmål i stadsbyggnadsprocessen har använts som ett stödjande verktyg i 
stadsbyggnadsprocessen för bevakning av hållbarhetsaspekter, ekonomiska, sociala och 
miljömässiga. Syftet har varit att underlätta för fastställande av projektmål som kan bidra till 
att uppnå kommunens vision och inriktningsmål i linje med fastställda styrdokument.

Att följa rutinen görs på frivillig grund av exploatörer. Kostnaderna för eventuella certifieringar 
tar varje byggherre ställning till inom respektive byggnadsprojekt. 

I och med att Täby kommuns styrdokument inom hållbarhetsområdet förnyas kommer 
Rutinen för hållbarhetsmål i stadsbyggnadsprocessen att aktualitetsprövas.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med 
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 7 januari 2021.
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Ärendet

Steven Jörsäter (SD) har tagit del av Rutin för hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen, som 
tillämpats för stadsbyggnadsprojekt samt bilagorna till rutinen: Checklista-bedömning 
omfattning hållbarhetsmål och Fokusområden. Motionären anser att texterna och de förslag 
till hållbarhetsmål som anges i checklistan är ”skrämmande”.

Motionären anger att Sverigedemokraterna ”känner sig djupt skakade” av dessa mål och att 
valfriheten tas ifrån Täbyborna avseende hur de uppmanas att resa och vilka ägarformer 
invånarna har för sina bilar. Sverigedemokraterna yrkar på att ”hållbarhetsmålen” ska 
upphävas och att kostnader för miljöcertifieringar av byggnader redovisas, indirekta såväl som 
direkta kostnader för certifiering.

Rutin för hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen har använts som ett stödjande verktyg i 
stadsbyggnadsprocessen för bevakning av centrala hållbarhetsaspekter, ekonomiska, sociala 
och miljömässiga, och för att föreslå projektmål som kan bidra till att uppnå kommunens 
vision och inriktningsmål. Bilaga 2 innehåller vägledande förslag på aspekter som kan beaktas 
för att uppnå en utveckling i linje med nationella mål och enligt kommunens inriktningsmål 
och styrdokument såsom Miljöprogram och Energi- och klimatstrategi. Alla projekt är unika 
och kräver sin analys där man identifierar projektets förutsättningar, arkitektoniskt och 
hållbarhetsmässigt, i dialog med byggaktörer och övriga berörda. De mål och insatser som 
fastställs för respektive projekt, avseende exempelvis certifiering av byggnader eller grön 
resplan, görs på frivillig grund av exploatörer.

I och med att Täby kommuns styrdokument inom hållbarhetsområdet successivt förnyas 
(såsom t ex planeras ske i samband med att Täby kommuns miljöprogram ersätts av 
hållbarhetsavsnittet i kommande översiktsplan) kommer Rutinen för hållbarhetsmål i 
stadsbyggnadsprocessen att aktualitetsprövas.

Ekonomiska aspekter

Kostnaderna för eventuella certifieringar tar varje byggherre ställning till inom respektive 
byggnadsprojekt. Vad gäller motionärens önskemål om kostnadsredovisning är bedömningen 
att det inte ankommer på kommunen att kräva kostnadsredovisning av externa exploatörer för 
kostnader respektive kostnadsbesparingar till följd av eventuella certifieringar.

Katarina Kämpe Gregor Hackman
Kommundirektör Samhällsutvecklingschef
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