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Plats och tid

Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 22 september 2016 kl. 16.30-16.50

Beslutande

Ronald Hagbert (M)
Jeanette Loy (M)
Ulla Christensson Ljunglide (M)
Nils Olof Bengtson (M)
Roland Mattsson (M)
Mikael Sternemar (L), Ordförande
Peter Hemlin (M)
Ola Strand (KD)

Britt Wall (S)
Lars-Erik Knutsson (S)
Birgitta Albertsson (S)
Hilbert Eliasson (S)
Ewa Ryberg (V)

Närvarande
ersättare

Håkan Hansson (L)
Torbjörn Ericson (FP)

Annica Erlandsson (S)
Gerardo Alas (S)
Bengt Sörensson (S)
Tina Ehn (MP)

Insynsplats

-

Övriga deltagare

Bo Hallgren, utredare

Justerare

Britt Wall (S)

Justering

Protokollet justeras omedelbart.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mikael Sternemar
Justerare

Britt Wall
Anslagsbevis

Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-22 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-23 – 2016-10-15.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson

Maria Vikingsson, kommunchef
Anna-Lena Höglund, sekreterare
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KS § 156

KA 2015/183

Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Sammanfattning

Ett bostadsförsörjningsprogram i form av ett faktaunderlag antogs av kommunfullmäktige (KF)
2011-08-31. I faktaunderlaget anges att detta dokument ska fungera som utgångspunkt vid
framtagande av en strategi för boendefrågor i Sotenäs kommun.
Arbetet med den strategiska delen av ett bostadsförsörjningsprogram (boendestrategi och
utmaningar) för Sotenäs kommun är nu avslutad. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller mål
och strategier med föreslagen handlingsplan som det nu är upp till kommunfullmäktige att besluta
om.
Bostadsförsörjningsprogrammet har två huvudsyften. Dels skall det vara ett styr- och
planeringsinstrument för nämnder, förvaltningar och kommunala bolag när det gäller planering och
beslut kring bostäder och boendeplanering. Dels skall det utgöra ett informationsmaterial som riktar
sig till allmänheten och till olika intressenter på bostadsmarknaden såsom byggbolag och
fastighetsförvaltare.
Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen och de
boendebehov som finns nu och i den närmsta framtiden. Bilden av boende har kopplats till politiska
mål och visioner och idag kända behov. Programmet beskriver vilka utmaningar Sotenäs kommun
står inför och hur Sotenäs kommun föreslås planera inför detta.
Programmet innehåller också en handlingsplan med föreslagna konkreta åtgärder med start 2016
men även förslag till diskussion kring ett kommande förnyelse- och utvecklingsprogram för
Kungshamns centrum.
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammets strategiska del är ett mycket viktigt dokument för
Sotenäs kommun för att kunna planera bostadsbyggandet. Arbetet med framtagandet har pågått
under många år där förhoppningsvis detta dokument avslutar utredningsarbetet och istället utgör ett
avstamp inför framtiden.
Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2016-08-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 § 134
Förslag Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Yrkande

Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och som tilläggsförslag att på sidan
16, punkt 1, ska Sotenäs kommun som pendlingsort utgå, och på sidan 7 ska ”segregerat boende
med avseende på etnicitet eller social tillhörighet ska också motverkas, läggas till, samt att text i
parentes utgår på sidan 15.
Peter Hemlin (M), Ulla Christensson Ljunglide (M), Mikael Sternemar (L) Britt Wall (S) och
Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till Ronald Hagberts (M) förslag.
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Forts. KS § 156
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun
omfattande perioden 2016-2020.
Skickas till

Kommunfullmäktige
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