Protokollsutdrag
Barn- och ungdomsnämnden

2020-12-17

§ 172 Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden - Policy
för ett ökat träbyggande i Linköpings kommun
Dnr BOU 2020-794
Ärende
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 21 oktober
2020 § 180 att Policy för ett ökat träbyggande i Linköpings kommun remitteras
till bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, AB
Stångåstaden, AB Lejonfastigheter och AB Sankt Kors.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har inget att erinra om
föreslagen policy. Förvaltningen anser att policyn är i linje med kommunens
övergripande värderingar och förhållningssätt till träbyggnadsteknik som gäller
för hela kommunkoncernen. Ett observandum är att ambitionen med ett ökat
träbyggande står i paritet med kommunens målsättning att också vara
kostnadseffektiv.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår följande yttranden för
respektive nämnd:
- Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till föreslagen policy med
tillägget att kommunens fastighetsbolag bör beakta kostnadseffektivitet vid
träbyggnationer och att detta tas hänsyn till i kommunens kommande budgetar.
- Bildningsnämnden ställer sig positiva till föreslagen policy med tillägget att
kommunens fastighetsbolag bör beakta kostnadseffektivitet vid träbyggnationer
och att detta tas hänsyn till i kommunens kommande budgetar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Policy för ett ökat träbyggande i Linköpings kommun –
yttrande på remiss från samhällsbyggnadsnämnden
Bilaga Träbyggnadspolicy_remissversion
Yrkanden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) lämnar följande tilläggsyrkande:
"Kraven och målet för att nå ett ökat byggande i trä är inte tillräckligt tydligt
angivna i policyn. Det framgår inte heller vem som ansvarar för att olika
insatser genomförs. Policyn bör därför kompletteras med Riktlinjer,
Handlingsplan eller motsvarande så att policyn kan användas i
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byggnadsprocessen för att nå det som är syftet med den - ett ökat byggande i
trä."
Erik Östman (M) yrkar avslag på Cecilia Gyllenberg Bergfasths (MP)
tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Cecilia Gyllenberg Bergfasths
(MP) tilläggsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår
detsamma.
Ordförande finner att det därefter finns ett förslag till beslut och att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag.
Protokollsanteckningar
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
"Miljöpartiet tycker att det är positivt att en träbyggnadspolicy tas fram. Ett
ökat byggande i trä ger positiv påverkan på klimatet och flera av de mål som är
kopplade till Agenda 2030 och målet om att bli koldioxidneutrala till 2025.
Däremot anser vi att policyn är skriven på ett mycket generellt sätt och saknar
tydliga mål och utpekade ansvariga. Som den är formulerad nu finns det en stor
risk att det blir en önskan om ett ökat byggande i trä, snarare än ett konkret
uppdrag att göra det, när omständigheterna tillåter."
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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