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Motion  Dags för ett nytt bostadsförsörjningsprogram

INLEDNING
Ulrika  Spårebo [S] och  Per-010v Rapp [S] inkom  den 12 december 2016 med rubrice-

rad motion. Motionärerna framför att det är dags att ta fram ett nytt bostadsförsörj-

ningsprogram för att visa vad  kommunens vill  bostadspolitiskt.

Beredning . . .. .

Bilaga  KS  2018  /48 /1, motion från  Ulrika  Spårebo (S] och Per-Olov  Rapp [S]

Bilaga  KS 2018 /48/ 2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga  KS 2018/48/ 3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—

tige beslutar
Ltt anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunmllmäktige

beslutar [

att anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrlcancle
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KOMMUNSTYRELSENS  FÖRVALTNING

YTTRANDE

Motion ”Dags för ett nytt bostadsförsörjningsprogram" — dnr  2016  /  1481

ÄRENDEBESKRIVNING

Rubricerad motion har inkommit från Ulrika Spårebo [S].

Motionären framför 'att det är dags att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för att

visa vad kommunen vill bostadspolitiskt.

Vidare föreslår motionären att

' Programmet ska innehålla mål samt beskrivning av på vilket sätt man ska verka för

att nå dessa mål.

. Programmet förankras väl politiskt för att ge stabilitet och långsiktighet

Ytterligare skäl att ta fram ett bostadsförsörjningsprograrn är att kommunen ska kunna ta del

av regeringens tillförda medel för att öka bostadsbyggandet under åren 2016—2019. Ett

aktuellt bostadsförsörjningsprogram är nödvändigt för att sådant stöd kan-komma i fråga.

YTTRANDE

Sedan rubricerad motion mottagits har förslag om nytt bostadsförsörjningsprogram arbetats

fram. Förslaget är nu under behandling i den politiska processen.
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Kommunfullmäktige

Sala  kommun

MOTION

Väckes av:  Ulrika  Spårebo (S] Per-010v Rapp (S)

Dags för ett nytt bostadsförsörjningsprogram

Det bostadsförsörjningsprograrn som  finns  idag i  Sala kommun är  antaget  2003.

Enligt vår mening är det nu dags att ta fram ett nytt för att visa vad kommunen

vill bostadspolitiskt.

'Ett program enligt bostadsförsörjningslagen skall innehålla kommunens mål för

bostadsbyggande. Vidare skall kommunen ta ställning till på vilket sätt man ska

verka för att nå dessa mål.

Det är också viktigt att programmet är väl förankrat politiskt för att ge stabilitet

och långsiktighet.

Den socialdemokratiska regeringen har tillfört 11,3 miljarder kronor för att öka

bostadsbyggandet under åren 2016  -  2019.

Vi fick för någon vecka sedan information om att av 290 kommuner så har endast

111 st. kunnat ta del av dessa pengar  i  ett första skede, i Västmanland endast 4

av 10' kommUner. Sala ärinte en av dem.

En förutsättning för att vi skall kunna ta del av dessa pengar inför nästa period är

att kommunen tar fram ett nytt och aktuellt bostadsförsörjningsprogram, och

det snarast.

_Utifrån det föreslår vi:

. att ett bostadsförsörjningsprogram tas fram omgående

al . WM
Ulrika  Spårebo (S] Per-010v Rapp [
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Svar på motion ”Dags för ett nytt bostadsförsörjningsprogram”

Ulrika Spärebo [S] och Per-Olov Rapp [S] inkom den 12 december  2016  med

rubricerad motion.

Motionärerna framför att det är dags att ta fram ett nytt

bostadsförsörjningsprogram för att visa vad kommunens vill bostadspolitiskt—

Vidare föreslår motionärerna att:

. Bostadsförsörjningsprogrammet ska innehålla mål samt beskrivning av på

vilket sätt man ska verka för att nå dessa mål

0 Programmet förankras väl politiskt för att ge stabilitet och långsiktighet.

Motionärerna framför att ytterligare skäl att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram

är att kommunen ska kunna ta del av regeringens tillförda medel för att öka

-  bostadsbyggandet under åren  2016-2019.  Ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram

är nödvändigt för att sådant stöd ska kunna komma ifråga.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.

Av yttrande framgår att sedan rubricerad motion mottagits har förslag om nytt

bostadsförsörjningsprogram arbetats fram.

Just nu är förslag till nytt Bostadsförsörjningsprogram utsänt på en bred remiss till

de politiska partierna och en rad andra intressenter. Programmet kommer att

behandlas av kommunfullmäktige våren 2018.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmåktige beslutar

&  anse motionen besvarad.

Carola Gunnarsson  C  )
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