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§ 97  

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2023 

 

Beslut 

1. Upprättat förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning, inklusive bilaga, sänds 
ut för samråd enligt 1 § lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). 

 

Reservationer 

Marie Axelsson (S), Berit Starkenberg (S) och Gun Eriksson (S) reserverar sig mot 
beslutet enligt följande: 
”Socialdemokraterna reserverar oss mot beslutet om att skicka ut ”Riktlinje för bostadsförsörjning 
2023” på samråd. 
 
Vi anser att frågan om Sigtuna kommuns bostadsförsörjning är en allt för stor och viktig fråga för 
att endast beslutas om vart fjärde år i kommunfullmäktige. Vi anser inte att beslut om 
uppföljningar och prognoser ska stanna i kommunstyrelsen. Detta förfaringssätt minskar partiernas 
påverkansmöjlighet och inflytande bostadspolitiken. 
 
Vi vill även fortsättningsvis att partierna ska arbeta fram ett program för bostadsbyggande som ska 
tas upp för beslut i kommunfullmäktige en gång per år. Programmen som haft en femårig 
planeringshorisont och utöver att innehålla riktlinjer för att uppfylla lagkraven även innefattat 
beräknade byggstarter. Till skillnad från den nuvarande processen, som initierats av den 
moderatledda kommunledningen, har den tidigare processen varit mer demokratisk och gett alla 
partier större möjlighet att på ett öppet och transparent sätt påverka bostadspolitiken i kommunen.”  
 
Niklas Andersson (V) och Karolina Windefalk (MP) lämnar följande reservation: 
”Vi anser att frågan om Sigtuna kommuns bostadsförsörjning är en allt för stor och viktig fråga för 
att endast beslutas om vart fjärde år i kommunfullmäktige. Vi anser inte att beslut om 
uppföljningar och prognoser ska stanna i kommunstyrelsen. Detta förfaringssätt minskar partiernas 
påverkansmöjlighet och inflytande i bostadspolitiken. För själva innehållet i riktlinjerna 
återkommer vi till när det kommer upp för beslut i kommunfullmäktige.” 
 

Yrkanden 

Olov Holst (M), Mats Weibull (M), Lars Björling (SfS), Gert Höglund (SD) och 
Karsten Bjärbo (KD yrkar bifall till framlagt beslut med vid sammanträdet framförda 
redaktionella ändringar. 
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har i samråd med berörda förvaltningar och AB 
SigtunaHem upprättat ett förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sigtuna 
kommun. Riktlinjerna innehåller mål och inriktning för bostadsförsörjningen i 
kommunen under mandatperioden 2023-2026. Riktlinjerna sänds ut för samråd till 
närliggande kommuner, Länsstyrelsen i Stockholm samt Region Stockholm. 
 

Beslutsgång 

Ordförande Olov Holst (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 juni 2022 
Bilaga 1, Riktlinjer för bostadsförsörjning 2023 
Bilaga 2, Underlag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2023 
 

Skickas till 

AB SigtunaHem 
Länsstyrelsen 
Region Stockholm 
Berörda kommuner 
 
 
 
 
 
 
  


