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§ 94 KS.2021.0062

Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska 
kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs 
kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående 
mandatperiod. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens 
bostadsförsörjningsprogram reviderats. Ett förslag till Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt att skickas ut för samråd.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
 Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021; samrådshandling
 Sändlista; Underrättelse om samråd

Beredning
Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har utförts av 
tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret i dialog med och med hjälp av 
kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter.

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller det reviderade 
bostadsförsörjningsprogrammet nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av 
bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas 
relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program. Vidare 
innehåller programmet en analysdel, som i linje med lagen analyserar den 
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 
grupper och marknadsförutsättningar.

Samtliga remissinstanser återfinns i Sändlista; Underrättelse om samråd.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S) och Sven-Olov Wallin (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet revideras 
i enlighet med angivna synpunkter och att det därefter sänds ut på samråd. 
Synpunkterna återfinns i bilaga till protokollet.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut
- Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 skickas på samråd till 
remissinstanser enligt sändlista.
- Samrådsyttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 23 juli 2021.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Samtliga samrådinstanser i samband med utskick av samrådshandlingar
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