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Remiss: "Motion från Anders Almgren (S), Lena
Fällström (S), Björn Abelson (S) Din ålder ska inte
avgöra vilken del av kommunen du bor i"
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att ge uppdrag till byggnadsnämnden samt tekniska
nämnden som handlar om att säkerställa tillgången på
seniorbostäder i tätorterna utanför staden.
Uppdragen i socialdemokraternas motion tas om hand i det
pågående arbetet med bostadspolitiskt program, markpolicy samt
utbyggnadsplan som görs utifrån direktiv beslutade av
kommunstyrelsen.

Underlag för beslutet





Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28 Remiss
Din ålder ska inte avgöra vilken del av kommunen du bor i
Motion (S) Din ålder ska inte avgöra vilken del av kommunen
du bor i
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 §208 Direktiv för
framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan
och markpolicy
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26 Direktiv för
framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan
och markpolicy

Ärendet
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att ge två uppdrag till byggnadsnämnden samt tekniska
nämnden. För det första att nämnderna gemensamt tar fram en plan
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för att säkerställa en tillräcklig tillgång på seniorbostäder i varje
tätort utanför staden och inarbeta detta i relevanta styrdokument.
För det andra att nämnderna säkerställer att en särskild dialog förs
med de organisationer som representerar kommunens pensionärer
och seniorer. Byggnadsnämnden har fått motionen på remiss för att
yttra sig.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts nödvändig i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Föredragning
Utifrån beslut om direktiv av kommunstyrelsen 2020-06-10 pågår
nu arbete med att ta fram ett bostadspolitiskt program, en
markpolicy samt en tioårig utbyggnadsplan. Det bostadspolitiska
programmet ska innehålla mål, strategier och handlingsplan för
bostadsutvecklingen. Markpolicyn innehåller principer och riktlinjer
för byggande på kommunal respektive privat mark.
Utbyggnadsplanen prioriterar utbyggnaden i kommunens
översiktsplan.
Det bostadspolitiska programmet, markpolicyn och
utbyggnadsplanen kommer tillsammans utgöra kommunens
inriktning för bostadsutvecklingen, peka på insatser samt skapa
förutsättningar för bostadsbyggandet. En viktig del av arbetet
handlar om att undersöka bostadsbehovet för olika grupper och
kommunens olika delar sam ha en dialog med aktörer och
intressentgrupper. Uppdragen i socialdemokraternas motion tas om
hand i arbetet med bostadspolitiskt program, markpolicy samt
utbyggnadsplan.
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