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Underskrift  
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Beslutande Lars Davidsson (KD), ordf. 
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Dnr BN16/441 

§ 53 Riktlinjer för bostadsförsörjning  
 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna nedanstående justeringar i 
riktlinjer för bostadsförsörjningen (RFB) vilka har gjorts utifrån de 
remissvar som inkommit.  

Justeringar: 
Synpunkt1: 
Som information kan nämnas att informationstexten under kartbild är ej 
korrekt, område 3 under positivt planbesked har Gunnarsbo redovisats som 
3:20. (miljönämnden)  
Kommentar 1: Felaktig informationstext kommer redigeras i dokumentet 
 
Synpunkt 2: 

Under rubriken mål anser socialnämnden att meningen i punkten 5b bör 
ändras till: 

- Skapa förutsättningar att bygga trygghetsbostäder för äldre (i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut, 2017-03-30 § 25). 

Kommentar 2: Punkt 5b kommer förslagsvis att ändras till följande; 
”Skapa förutsättningar att bygga trygga bostäder för äldre”. Trygga 
bostäder för äldre är ett bredare begrepp som innefattar fler boendeformer 
än trygghetsboenden, därav förslaget att ändra meningen. Punkt 5b 
kommer förslagsvis inte innehålla texten ”(i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut, 2017-03-30 § 25)”, eftersom övriga mål inte 
hänvisas till några beslut. 
 
Synpunkt 3: 

Länsstyrelsen har följande synpunkter; 
a) Genomgången av kommunens verktyg skulle kunna kompletteras med 
en tydligare beskrivning av hur kommunen i nuläget arbetar med de olika 
verktygen. 
 
b) Förutom de nationella och regionala mål med relevans för bostads-
försörjningen som nämns i Habo kommuns RFB finns ytterligare mål med 
koppling till bostadsförsörjningsfrågan. Bland annat. Agenda 2030, mål 11. 
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forts. § 53 
 
c) Länsstyrelsen anser att analysen kan fördjupas ytterligare för att se hur 
bostadsutbudet påverkar olika grupper i samhället.  
  
Kommentar 3: a) Hur kommunen använder sig av de kommunala verktygen 
i nuläget kommer att beskrivas i RFB 
b) Agenda 2030, mål 11 kommer läggas till i RFB 
c) Analysen kommer att fördjupas vad det avser hur bostadsutbudet 
påverkar olika grupper i samhället 
  
 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjning anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016 (§ 107) 
att uppdra till byggnadsnämnden att ta fram förslag på riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Ett förslag till riktlinjer har sedan arbetas fram och 
byggnadsnämnden beslutade den 5 april 2017 (§ 39) att godkänna förslag 
på riktlinjer för bostadsförsörjning samt att skicka RFB på remiss till alla 
nämnder i Habo kommun. Riktlinjerna skickades den 18 april 2017 ut på 
remiss till samtliga nämnder i Habo kommun, grannkommuner, Region 
Jönköpings län samt till länsstyrelsen.  
 
Under remisstiden inkom sju yttranden och dessa finns dokumenterade i en 
samrådsredogörelse vilken redovisas för byggnadsnämnden vid dagens 
sammanträde.  

 ---- 
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