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§ 15

Motion om att bygga trähus

Beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad motion väcktes av Vänsterpartiet 2021 i kommunfullmäktige. Motionärerna

menar att trä är ett klimatsmart alternativ till betong och cement och ger en rad goda

exempel från svenska kommuner och byggbolag och förordar därför att Gnesta

kommuns inriktning är att nya hus ska byggas i trä.

Kommunen skulle med fördel kunna uppmuntra byggnation med trästomme på olika

sätt. Detta kan ske utan att en arkitekturpolicy är nödvändig varför motionen i den

delen föreslås avslås. Den andra delen av motionen sker redan då omvärldsbevakning

är en naturlig del av förvaltningens och alla medarbetares uppdrag.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2023-02-20, § 15

2. Särskilt yttrande - Miljöpartiet

3. Tjänsteskrivelse 2022-12-12

4. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-07, § 75

5. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

6. Motion daterad 2021 -04-12

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Anna Ekström (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Lena Staaf (V) bifaller den andra delen i motionen. Axel Bodin (C) och Jonas Öberg

(KD) bifaller Lena Staafs (V) bifall till den andra delen i motionen.
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Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M) föreslår avslag till Lena Staaf (V) bifallsförslag

till andra delen i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Lena Staafs (V) bifallsförslag till dem andra delen i motionen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.

Ordföranden redogör för tänkt omröstningsgång. Den som röstar för det framskrivna

förslaget röstar Ja, den som röstar för Lena Staafs (V) ändringsförslag röstar Nej.

Omröstningen utföll med 19 Ja-röster och 12 Nej-röster.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer
Lena Staaf (V) anmäler skriftligt reservation.
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