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§ 117 Policy för ett ökat träbyggande i Linköpings
kommun, yttrande till samhällsbyggnadsnämnden
Dnr KOF 2020-183
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2018 att Linköpings kommun
skulle anta en träbyggnadsstrategi, en strategi som ska omfatta allt byggande
och inte enbart bostäder. Under 2020-2021 genomförs ett arbete för att ta fram
förslag till policy.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-21 § 180 att remittera Policy
för ett ökat träbyggande till bygg- och miljönämnden, kultur- och
fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden,
kommunstyrelsen, AB Stångåstaden, AB Lejonfastigheter och AB Sankt Kors.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande yttrande:






Syftet med policyn och de önskade effekter som eftersträvas är
bra. De ställningstaganden som presenteras i punktform under
avsnitt fyra är bra och tydligt.
Det är viktigt att val av stomlösningar och material sker med
beaktande av det som är bäst utifrån vad som är lämpligt utifrån
byggnadstyp, funktionskrav, omgivande bebyggelse, brandkrav
etc. Ibland kan byggnation i trä vara mindre lämpligt. Detta
beskrivs bra i avsnitt fyra, punkt tre.
Då vissa typer av byggnader kan bli betydligt dyrare vid
träbyggnation kan det innebära att större belopp behöver
budgeteras för att finansiera kommunala lokaler.
Ett för ensidigt ställningstagande till träbyggnation kan också
vid en dålig konkurrenssituation inom träbyggnation driva upp
byggkostnaderna i Linköping, om andra stom- och
materiallösningar utestängs. Detta kan resultera i högre
kostnader för kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås avge yttrande enligt Kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Policy för ett ökat träbyggande i Linköpings kommun,
yttrande till samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-30
Bilaga, Policy för ett ökat träbyggande i Linköpings kommun, daterad 2020-
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Bilaga, Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-21 SBN §180.
Yrkanden
Anna Gustafsson (MP) yrkar på följande tillägg:
” 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
byggnadsprocessen för att nå det som är syftet med den - ett ökat byggande i
trä.”
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Franzén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anna Gustafssons (MP)
tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden avslår detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas i enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens
förslag.
Protokollsanteckningar
Anna Gustafsson (M) 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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