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Bostäder i Skänninge - beredning medborgarförslag
Ann-Christin Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
ska verka för att fler bostäder byggs i Skänninge.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter
samråd med berörda nämnder.
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Exploateringsingenjören
Kommunsekreteraren
Akten
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Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag, Bygg hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge
Ann-Christin Larsson har i ett medborgarförslag daterat 2015-04-07
föreslagit att det ska byggas hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge.
Kommunen agerar inte byggherre och bygger således inte bostäder.
Kommunen ska dock möjliggöra för byggnation av bostäder av alla
upplåtelseformer genom fysisk planering, bland annat i form av
översiktsplaner och detaljplaner.
Under november månad har ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Skänninge ställts ut för att ge kommunens invånare möjlighet att inkomma
med synpunkter på förslaget. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är
att föreslå och ge riktlinjer för framtida bebyggelse och markanvändning i
staden. Planförslaget bereder möjlighet för nya bostäder i Skänninge i form
av småhus och flerbostadshus.
Kommunen har aktivt arbetat med att förvärva mark i Skänninge för att
säkerställa att mark finns när förfrågan om byggnation inkommer från
byggherrar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget och anse det besvarat
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Handläggare

Hanna Hammarlund
Tfn 0142-851 34

Kommunstyrelsen

Bostäder i Skänninge - svar på medborgarförslag
Ann-Christin Larsson har i ett medborgarförslag daterat 2015-04-07
föreslagit att det ska byggas hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge.
Kommunen agerar inte byggherre och bygger således inte bostäder,
förutom under extraordinära omständigheter. Kommunen ska dock
möjliggöra för byggnation av bostäder av alla upplåtelseformer genom
fysisk planering, bland annat i form av översiktsplaner och
detaljplaner.
Under november månad har ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Skänninge ställts ut för att ge kommunens invånare möjlighet att
inkomma med synpunkter på förslaget. Syftet med den fördjupade
översiktsplanen är att föreslå och ge riktlinjer för framtida bebyggelse
och markanvändning i staden. Planförslaget bereder möjlighet för nya
bostäder i Skänninge i form av småhus och flerbostadshus.
Kommunen har aktivt arbetat med att förvärva mark i Skänninge för
att säkerställa att mark finns när förfrågan om byggnation inkommer
från byggherrar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget men kommunen bygger inga
bostäder. Kommunen ska genom den fysiska planeringen
möjliggöra ny bostadsbebyggelse i Skänninge.
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