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(SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
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§187

Motion angående Träbyggnadsstrategi
(2019 KS0119)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Den 12 februari 2019 inkom en motion från Martina Philip Carlsson (C) och Håkan
Bengtsson (C). Motionen föreslår att:
- En träbyggnadsstrategi för ökat byggande i trä tas fram för kommunens verksamheter.
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att ge ett förslag på svar på motionen, men
nämnden har svarat att samhällsbyggnadsnämnden inte ansvarar för byggnation till
kommunens verksamheter och därför har svårt för att föreslå vare sig bifall eller avslag på
motionen.
Handlingar i ärendet







§52 SBN Motion angående Träbyggnadsstrategi
Motion angående Träbyggnadsstrategi
Tjänsteskrivelse - Motion träbyggnadsstrategi
§53 KSAU Motion angående Träbyggnadsstrategi, på remiss
§10 KF Inkomna motioner

Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar avslag på motionen.
Anna Roos (C) yrkar på att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag på
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Tommy Edenholms yrkande och Anna Roos yrkande mot varandra.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Tommy Edenholms yrkande.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt Tommy Edenholms yrkande röstar JA.
Justerandes sign
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Den som röstar enligt Anna Roos yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 3 JA-röster, 1 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner ordförande
att arbetsutskottet har beslutat enligt Tommy Edenholms yrkande.
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Motionen remitterades till Samhällsbyggnadsnämnden för att ge svar, vilka i sin tur skickade
motionen tillbaka till Kommunsstyrelsen då de anser att frågan är en kommunövergripande
fråga. Majoriteten, Framtid Hylte 2.0, väljer att avslå motionen utan beredning från
tjänstepersoner.
Hylte kommun är en kommun där skogen och skogsråvara är en betydande näring i
kommunen.
För att bidra till de globala hållbarhetsmålen behöver vi som kommun se vad vi kan göra
kring alla målen. Motionen tar sin utgångspunkt i mål 11 Hållbara städer och samhällen. Då
Hylte kommun investerar och kommer att investera i nya fastigheter är det viktigt att den
ekologiska hållbarhetsaspekten finns med i besluten. Hållbar stadsutveckling omfattar
hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser,
transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och
samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att
göra städerna säkra och hållbara för framtiden. Trä är ett konkurrenskraftigt material som
hävdar sig väl kostnadsmässigt, tekniskt och miljömässigt jämfört med andra byggmaterial.
Hylte kommun bör därför ta fram en träbyggnads strategi som kartlägger möjligheterna att
vid all byggnation av offentliga lokaler. Framför allt bör ärendet beredas av tjänstepersoner
för att ge ett relevant underlag inför beslut och möjlighet till politiska diskussioner kring
vilken vision vi har kring samhällsplanering och gestaltning av våra samhällen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 (4)

Omröstningslista
Mötesdatum
2019-06-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Omröstningslista: §187
Ärende:

Motion angående Träbyggnadsstrategi, 2019 KS0119

Omröstningslista(or)

Träbyggnadsstategi
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Resultat

X
X
X

Nej

Avstår

X
3

4 (4)

1

X
1

