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Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag – yttrande till 
kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrande över trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag godkänns och

överlämnas som svar till kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden har remitterats ett förslag till en trähusstrategi för Järfälla 

kommun och dess bolag från kommunstyrelsens utskott för miljö och social 

hållbarhet. Syftet med strategin är att visa hur trähusbyggandet i Järfälla kan öka för 

att främja en hållbar stadsutveckling och bidra till att kommunen möter miljö- och 

klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen. Hållbart byggande 

bidrar även till att Järfälla upplevs som en attraktiv och trygg kommun att flytta till 

och bo i. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över trähusstrategi för Järfälla 

kommun och dess bolag godkänns och överlämnas som svar till kommunstyrelsens 

utskott för miljö och social hållbarhet. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-26

2. Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag – yttrande till

kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet, 2020-08-26

3. Missiv – förslag till trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag

4. Remissversion – Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag

Bakgrund 

Tekniska nämnden har remitterats ett förslag till en trähusstrategi för Järfälla 

kommun och dess bolag från kommunstyrelsens utskott för miljö och social 

hållbarhet. Syftet med strategin är att visa hur trähusbyggandet i Järfälla kan öka för 

att främja en hållbar stadsutveckling och bidra till att kommunen möter miljö- och 

klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen. 

Förslaget innehåller en åtgärdslista på hur strategin kan konkretiseras genom att bl.a. 

pröva trä i samtliga av kommunens bygg- och anläggningsprojekt, ställa ökade krav i 
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upphandlingar och på leverantörer, samt öka möjliggörandet av trähusbyggnationer i 

detaljplaner. 

 
Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen berörs av strategin då flera av dess avdelningar är 

delaktiga i de nybyggnationsprojekt som äger rum i kommunen. Bygg- och 

miljöförvaltningen ställer sig positiv till trähusstrategin då den gynnar ett mer 

hållbart byggande i kommunen och bidrar till att Järfälla är en attraktiv kommun att 

flytta till och leva i. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Minskad klimatpåverkan genom ökat hållbart byggande har betydande påverkan på 

barn och framtida generationer, då deras chanser till god livskvalitet idag och i 

framtiden ökar. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen kan se att trähusstrategin gynnar företag som satsar 

och fokuserar på hållbarhet, då dessa vinner fördelar i framtida upphandlingar. 

Strategin kan bidra till att stimulera utveckling av nya klimatsmarta tekniker och 

produkter och bedöms ha en positiv verkan på svensk skogsnäring. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser. 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig positiv till trähusstrategin då den gynnar ett 

mer hållbart byggande i kommunen och bidrar till att Järfälla är en attraktiv kommun 

att flytta till och leva i. Förvaltningen föreslår att yttrande över trähusstrategi för 

Järfälla kommun och dess bolag godkänns och överlämnas som svar till 

kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. 
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