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Uppdrag om att ta fram ett styrdokument som regle-
rar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kost-
nadseffektivt som möjligt 

 

I januari 2019 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att ta fram en strategi för 

hållbart byggande. Motionen är ännu inte behandlad, men i mål- och budget 

2020 gav den S-ledda högermajoriteten i stället förvaltningen i uppdrag att ta 

fram ett styrdokument för att bygga kostnadseffektivt. Detta styrdokument be-

handlas idag. 

I vår motion om hållbart byggande beskriver vi hur vi i Sverige släpper ut över 

50 miljoner ton växthusgaser (koldioxidekvivalenter, CO2e) varje år, och då räk-

nar vi inte ens in de utsläpp vår konsumtion orsakar i andra delar av världen. 

Regeringen har lyssnat på den samlade internationella expertis som varnat oss 

för att vi står inför en global katastrof om vi inte slutar släppa ut växthusgaser. 

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av våra utsläpp av växt-

husgaser (CO2e)i, eller ungefär 11 miljoner ton per år. Därtill orsakar vår import 

av byggmaterial omkring 9 miljoner ton CO2e per årii.  

Botkyrka kommun behöver göra som så många andra kommuner och regioner 

redan har gjort: ta fram en kommunal strategi för hållbart byggande. 

Därför läser vi med besvikelse detta nya styrdokument för hur lokaler skall 

byggas, där nästan allt fokus ligger på kostnadseffektivitet och andra hållbar-

hetsaspekter bara berörs i övergripande och svepande drag. Det är ju självklart 

att ”kommunen ska bygga energi- och resurseffektivt med klimat och hållbar-

hetsfokus”, men ett styrdokument behöver slå fast hur detta skall ske i praktiken. 

Det duger inte att bara göra klimatkalkyler eller pröva klimatcertifiering för 

vissa utvalda fastigheter – alla våra byggprojekt behöver bedömas utifrån kli-

mat- och miljöpåverkan. Det är självklart att ”byggprocessen [behöver] präglas 
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av ett tydligt miljöansvar”, men en strategi värd namnet skall berätta hur vi tän-

ker arbeta för att uppnå detta.  

 

Att låta maximal kostnadseffektivitet stå som ensamt övergripande mål innebär 

att andra hållbarhetsaspekter blir eftersatta, vilket är ett ödesdigert misstag. Vi 

beklagar att den styrande majoriteten valt den kortsiktiga kostnadseffektivitetens 

väg i stället för att ta våra potentiellt katastrofala hållbarhetsutmaningar på all-

var. 
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i https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/klimatneutralitet/fardplan-for-klimatneutral-byggsektor/ 
ii https://eksjo.se/download/18.79165ab91673a9a7bf92ff3/1543244877240/Träbyggnadsstrategi%20Eksjö%20kommun.pdf 


