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Policy för ett ökat träbyggande i Linköpings kommun,
yttrande till samhällsbyggandsnämnden
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas i enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
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.
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 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.
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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 2020-09-16
Bilaga, Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-21 SBN §180.
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Bakgrund
Syftet med policyn är att påverka Linköpings kommuns befintliga verksamhet
så att en ökad andel av byggnationen i Linköping sker med träbyggnation.
Policyn ska tydliggöra kommunens övergripande värderingar och
förhållningssätt till träbyggnadsteknik och ska gälla för hela
kommunkoncernen. Träbyggnadspolicyn tar sin utgångspunkt i
Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern, där Linköping ställer sig
bakom Agenda 2030 och de globala målen.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser för kultur- och
fritidsnämnden. Det kan dock inte uteslutas att en ökad andel träbyggnader av
nybyggnadsprojekt som genomförs i kommunal regi initialt kan innebära ökade
kostnader, och därmed ökade hyreskostnader för nämnden.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Hållbar verksamhet
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförs vid Kultur- och
fritidsförvaltningen 2020-12-01.
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