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Detta innebär att viktiga kommunala frågor som arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik ska skötas
"övergripande" eftersom de inte naturligen har hemvist inom specifikt kommunalt organ.
Före valet var de flesta partier i Salaöverens att fokus på bostadspolitiken kunde förbättras.
Pådirekt fråga vid allmänhetens frågestund efter valet 2014 skulle "frågan tas i beaktande" i
samband med konstituerandet av arbetet i Salakommande mandatperiod. Vissapartier ville
tydliggöra bostadspolitiken genom att sammanhållet beskriva vad olika kommunala organ skulle
åstadkomma om strukturera om den strategiska planen så att det blev lättare att följa/följa upp
politiska beslut.

Närjag nu läser årsredovisningen verkar det som tidigare uttalanden inte längre är aktuella, eller...?
-Omvärldsanalysen nämner överhuvudtaget ingenting avseende bostadssituationen
-Måluppfyllelsen under "ett växande sala" redovisar att antalet lägenheter ökar (+101) men det är
svårt att koppla detta förbättringar/försämringar av nuvarande bostadsbrist i Salasom konstaterats
av många andra undersökningar
-l övrigt harjag svårt att hitta vare sig beskrivning eller värdering av den rdande bostadssituationen
eller vilka möjlighet/svårigheter som uppkommer via ny lagstiftning/nya beslut i riksdagen etc.
Mitt medborgarförslag är att Salaska ansluta sig till en rad andra kommuner:

1. Inrätta ett kommunalt organ som samordnar bostadspolitiken och
följer upp
*vilket/vilka

samordnade mål styr man mot och hur mäter man det?

*Vilka insatser de olika organen skagöra och hur insatserna mäts/följs upp
*utförda insatser enligt p2 nedan samt resultat från dessa
2. Bostadspolitiken är viktig för många andra intressenter till kommunens verksamhet som

näringsliv-bostadsintresserade
organisationer-etc. inrätta

regelbundna

informationsforum

(liksom flera andra kommuner gjort) som har som .
syfte att upprätthålla dialogen med kommuninnevånare och andra
intressenter.
Sala20150425
RogerWallin, aspenstorp 103, 73336 Sala
Tel 0224-77876 , 0224-57010 (arbete)
e.post roger_wallin@bredbandnet
Jag godkänner att lagrar och behandlar de personuppgifter

ärende publiceras på kommunens hemsida

jag lämnar enligt PUL samt att mitt
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Inrätta ett kommunalt organ som samordnar bostadspolitiken samt
inrättande av regelbundna informationsforum
Roger Wallin har lämnat in ett medborgarförslag till Salakommun. Inrätta ett
kommunalt organ som samordnar bostadspolitiken samt inrättande av regelbundna
informationsforum.

Ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Salakommun 2017- 2020 är nyligen
framtaget och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen.
Om kommunen önskar att inrätta ett kommunalt organ som ska samordna
bostadspolitiken bör det anges i bostadsförsörjningsprogrammet.
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Svar på medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt organ
som samordnar bostadspolitiken samt inrättande av regelbundna
informationsforum
Roger Wallin inkom den 28 april 2015 med rubricerat

medborgarförslag.

Förslagsställaren skriver att Sala kommun har organiserat sin verksamhet efter
bildnings-och lärandenämnd, kommunstyrelse, vård-och omsorgsnämnd. Detta
innebär att viktiga frågor som arbetsmarknadspolitik
och bostadspolitik ska skötas
"övergripande" eftersom de inte har en naturlig hemvist inom något specifikt
kommunalt organ.
Förslagsställaren hänvisar till Sala kommuns årsredovisning och tycker att det
saknas både en beskrivning och värdering av rådande bostadssituation.
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar ett kommunalt organ som
samordnar bostadspolitiken
och bland annat följer upp vilket/vilka samordnade mål
man styr mot och hur man mäter det, vilka insatser de olika organen ska göra och
hur insatserna mäts/följs upp. Vidare förslår förslagsställaren att regelbundna
informationsforum
inrättas som har till syfte att upprätthålla dialogen med
kommuninnevånare
och andra intressenter.
Medborgarförslaget

har remitterats

till kommunstyrelsens

förvaltning för yttrande.

I yttrandet hänvisas till att ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram
för Sala
kommun 2017-2020 nyligen är framtaget. l det redovisas kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen
i kommunen.
Det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen,
inklusive planfrågor och
bostadsförsörjning,
har kommunstyrelsen.
Kommunens viktigaste "verktyg" när det
gäller bostadspolitiken
är Salabostäder AB, det helägda kommunala bostadsbolaget

som idag förvaltar närmare 2 700 lägenheter. Därutöver finns hyreslägenheter som
förvaltas av privata fastighetsägare och bostadsrättslägenheter
samt ett stort antal
privata villor. Ett antal riktlinjer har antagits för bl a markförsörjning och
exploateringsavtal
för kommande etableringar av bostäder. Ett
bostadsförsörjningsprogram
är också under framtagande som kommer att antas
under vintern 2017.
För att fördjupa dialogen med civilsamhället

kring olika frågor pågår just nu ett

arbete med att ta fram en gemensam lokal överenskommelse. Det finns en lång
tradition av samverkan mellan kommunen och olika föreningar och det arbete som
SALAKOMMUN
Kommunstyrelsen
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 022-‘J-74 70 OO
Fax: 0224-188 50
kommun.inf0@sala.su
www.5ala.se
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Kommunstyrelsen

nu pågår syftar till att civilsamhället och Sala kommun tillsammans ska kunna ta
ytterligare steg lör att utveckla och finna nya former för samverkan. Vi är
övertygade om att när alla människor känner delaktighet och samspelar finns en
stabil grund för ett bra samhälle att bo och leva i. Civilsamhället är en viktig
resurs som utvecklingskraft och skapare av aktiviteter, gemenskap och mening för
många människor. Som en följd av den gemensamma lokala överenskommelsen
kommer också ett regelverk för Idéburet Offentligt Partnerskap att arbetas fram.
Genom den gemensamma lokala överenskommelsen skapas också förutsättningar
for forum där olika angelägna politikområden kan diskuteras.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet
kommunstyrelsen
hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
g

anse medborgarförslaget

Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsens

besvarat.

ordförande

föreslår att

