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Socialnämnden

Remiss från KS Riktlinjer för
bostadsförsörjning (KSF 2019/489)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta remissyttrandet som sitt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 10 september 2019 att lämna uppdrag till förvaltningen om
att förbereda nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2021 att godkänna Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2021 – 2024 för samråd och remittera dem till samtliga nämnder för
yttrande.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Kommunen ska ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och
program. Kommunens mål och insatser ska grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Socialnämndens verksamheter är viktiga aktörer i den framtida bostadsförsörjningen.
2019 antog Höörs kommun handlingsplanen ”Delaktighet för alla”. Planen är ett led i
arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och
funktionshinderaspekter ska införlivas i all samhällsplanering. Vid utformningen av
bostäder är inte minst arbetsterapeuter viktiga kunskapsbärare.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Höörs kommun är indelade i tre teman; Tillväxt och
attraktivitet, Bostäder för äldre och Bostad åt alla.
Inom temat ”Tillväxt och attraktivitet” är det särskilt viktigt att byarna ska erbjuda
varierade livsmiljöer i trygg och nära omgivning, med naturnära boende. För detta krävs
närhet till service och bra kollektivtrafik.
Bostäder för äldre beskrivs på ett bra sätt i riktlinjerna.
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Bostad åt alla förutsätter ett gott och nära samarbete med kommunens bostadsbolag
HFAB, men också en mer ingående tolkning av kommunens bostadssociala ansvar och
av planerade åtgärder.

Ewa Näslund
Socialchef
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 91
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs kommuns samrådsförslag 210420
Bostadsanalys Höörs kommun 210419

