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§ 269 Dnr 2016.306 730 
 
Svar på revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg 
 
Kommunens revisorer har genom PwC, Kommunal Sektor, genomfört en 
översiktlig granskning av arbetet med framtidens äldreomsorg. 
 
I syfte att utveckla verksamheten rekommenderas kommunstyrelsen; 
 

 att upprätta lagstadgade riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds 
kommun. Riktlinjerna ska därefter fastställas av kommunfullmäktige 

 att säkerställa samordning och ändamålsenligt samarbete mellan be-
rörda nämnder och förvaltningar i samband med planering av den 
framtida äldreomsorgen i kommunen 

 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2016 hanteras ären-
det om riktlinjer för bostadsförsörjning enligt nedan. 
  
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla följande 
uppgifter; 
 

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe-
ståndet 

 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
 hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 
 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av; 
 

den demografiska utvecklingen 
efterfrågan på bostäder 
bostadsbehovet för särskilda grupper 
marknadsförutsättningarna 

 
För att ta fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds 
kommun ska en politisk arbetsgrupp tillsättas. Ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande i social-
nämnden, miljö- och byggnämnden samt Strömsunds Hyresbostäder AB 
utgör arbetsgrupp för framtagande av förslaget. 
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§ 269 forts. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att utse ett tjänstemannastöd med relevant 
kompetens till arbetsgruppen. 
 
Förslag till riktlinjer ska tas fram senast till kommunfullmäktiges sam-
manträde i juni 2017. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av 
revisionsrapporten och meddelar att en politisk arbetsgrupp för framta-
gande av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kom-
mun tillsätts, enligt kommunstyrelsens beslut § 268/2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och meddelar att en 
politisk arbetsgrupp för framtagande av förslag till riktlinjer för bostads-
försörjning i Strömsunds kommun tillsätts enligt kommunstyrelsens be-
slut § 268/2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevision 
PwC 
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§ 268 Dnr 2016.337 277 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun 
2017-2020 

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla följande 
uppgifter; 
 

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe-
ståndet 

 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
 hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjning-
en 

 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av; 
 

 den demografiska utvecklingen 
 efterfrågan på bostäder 
 bostadsbehovet för särskilda grupper 
 marknadsförutsättningarna 

 
För att ta fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds 
kommun ska en politisk arbetsgrupp tillsättas. Ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande i social-
nämnden, miljö- och byggnämnden samt Strömsunds Hyresbostäder ska 
ingå i arbetsgruppen. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 
 
1. Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun tas 

fram. 
 
2. Ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande 

och vice ordförande i socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
Strömsunds Hyresbostäder AB utgör arbetsgrupp för framtagande av 
förslaget. 
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§ 268 forts. 
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att utse ett tjänstemannastöd med rele-

vant kompetens till arbetsgruppen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun tas 
fram. 

 
2. Ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande 

och vice ordförande i socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
Strömsunds Hyresbostäder AB utgör arbetsgrupp för framtagande av 
förslaget. 

 
3. Kommunchefen får i uppdrag att utse ett tjänstemannastöd med rele-

vant kompetens till arbetsgruppen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Ordförandena 
Kommunchefen 
Kommunrevisionen 
PwC 
 
 
 
 
 
 


