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Diarienummer 2020/SBF 0082

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjning med den beskrivna inriktningen i bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottets ordförande Mats Lindblom (L) har lämnat in ett
förslag om att kommundirektören ska uppdras att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Enligt lag ska riktlinjerna beskriva kommunens mål för
bostadsbyggandet, hur bostadsbeståndet skall utvecklas över tid samt en
planering av de åtgärder som krävs för att genomföra detta.
I bifogad bilaga föreslår ordföranden att kommunstyrelseförvaltningen ta fram
ett beslutsunderlag genom att:
-

analysera dagens bostadsbestånd
ta fram en långsiktig prognos för efterfrågan på bostäder
utreda vilka behov som finns för särskilda grupper

Riktlinjerna ska konkretisera vilka åtgärder som behövs i olika kommundelar
och när åtgärderna ska genomföras i tid. Riktlinjerna ska motsvara den
tidsrymd som omfattas av kommunens översiktplan. Avsikten är också att
riktlinjerna för bostadsförsörjning skall vara det bärande dokumentet för
kommunens bostadsmål, och därmed också befolkningsmål.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar kommundirektören ges i uppdrag att ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjning med den beskrivna inriktningen i bifogad
bilaga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.
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Datum

2021-01-20

Tid

08:30–10:10

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-01-25

Paragrafer

1–7

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Mats Lindblom
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
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Protokollets förvaringsplats

Stadsbyggnadskontoret
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Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Mats Lindblom (L), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
Martin Nilsson (S), § 1-2
Anders Linder (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S) § 3-7
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Mats Fält (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Ulf Perbo (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Anna Steele, politisk sekreterare , centerpartiet
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Christina Bolinder, planarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen, § 3-4
Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl,
kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Emelie Malaise, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen, § 1-2
Karolina Hedman, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
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David Hess, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen, § 1-2
Monica Junheim, planchef, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Bengtsson, planarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen, § 5
India Wajda, planarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen
Hanna Fürstenberg, planarkitekt (konsult), PE Arkitektur, § 1-2
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