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Interpellation - Hur får vi ytterligare fart på
bostadsbyggandet i Umeå?
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren, Hans Lindberg, Mattias Larsson,
Nasser Mosleh, Peder Westerberg, Ulrik Berg, Mattias Sehlstedt, Mikael
Berglund, Bernt Andersson, Patrik Brännberg och Veronica Kerr beslutar
kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M)
följande skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
Bostadsbristen har under en lång rad av år varit ett allvarligt problem för
Umeå kommun. Statistik visar dock att byggandet av nya bostäder har
ökat. År 2015 blev det glädjande nog ca 1200 färdigställda nya bostäder i
Umeå, vilket är en tydlig nivåhöjning jämfört med tidigare år.
Detta räcker emellertid inte. Takten på bostadsbyggandet är ett fortsatt
allvarligt hot mot Umeås tillväxt. Med tanke på alla år av för lågt
bostadsbyggande, så skulle vi behöva bygga ännu mer.
Jag har noterat att kommunstyrelsens ordförande Hans Linberg (S) i olika
sammanhang den sista tiden har yttrat att vi skulle behöva komma upp
till en nivå av 2000 nya bostäder per år i Umeå. Det låter ju som en utmanande och ambitiös inställning, som jag välkomnar! Men det räcker ju inte
med att prata om det.
Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:
1. Hur har du rent konkret tänkt möjliggöra ett fördubblat
bostadsbyggande i Umeå från dagens nivå?
2. På vilka områden har du tänkt lägga om den hittills förda politiken,
och vilka ytterligare insatser ser du som tänkbara för att öka
takten på bostadsbyggandet?
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Kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S), lämnar följande skriftliga svar:
Svar på fråga 1:
Under förra årets budgetfullmäktige antogs Socialdemokraternas uppdrag
för 2016. Ett antal av dessa sätter fokus på byggande och hur vi under
2016 ska kunna sätta extra resurser för att stimulera fler bostäder. Det
handlar om:
Korta handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner med 20 %
Utöka mängden byggbar mark
Öppna upp fler områden för byggnation
Under senaste näringslivs- och planeringsutskottet initierade vi från
Socialdemokraterna att kommunens mål för bostadsbyggande ska
fördubblas till 2000 bostäder per år och att stadsdirektören får uppdraget
att arbeta fram en plan för hur denna fördubbling ska genomföras.
Utskottet ställde sig bakom förslaget och redan i vår ska planen
presenteras. Det är en konkretisering av den politik vi redan förra året
slog fast.
Svar på fråga 2:
Nu börjar vi arbeta med de uppdrag och mål som tagits för 2016. För
byggandet är det en rejäl uppväxling, med ett fokus på 2000 bostäder per
år, och det uppdraget ligger på stadsdirektören i dagsläget att ta fram en
plan. Efter den presenterats kan det bli aktuellt att diskutera vidare uppdrag eller åtgärder. För den socialdemokratiska kommunledningen är
dock politiken och målet tydligt; vi måste ta ordentliga tag i
bostadsbristen.
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