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Svar på remiss från näringsdepartementet, avseende
betänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85), svar
senast 2016-03-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
följande:
•

Som svar på remissen från näringsdepartementet ”Betänkande;
Bostäder att bo kvar i” överlämnas bilaga 1 till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-01-27, till
Näringsdepartementet.

Sammanfattning
Näringsdepartementet har skickat ut ett betänkande kring ”Bostäder att bo
kvar i”. Betänkandets huvudfrågor har varit: Hur ska behovet av bostäder
för äldre människor kunna tillgodoses framöver? Vilka hinder finns? Vilka
möjligheter har kommunerna att möta efterfrågan på bostäder från en
åldrande befolkning?

Bakgrund
Regeringen beslutade den 20 mars 2014 att tillsätta en särskild utredare för
att lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres
bostadssituation. Syftet var att, mot bakgrund av den demografiska
utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie
bostadsmarknaden i alla delar av landet.
Betänkandeta huvudfrågor har varit: Hur ska behovet av bostäder för äldre
människor kunna tillgodoses framöver? Vilka hinder finns? Vilka
möjligheter har kommunerna att möta efterfrågan på bostäder från en
åldrande befolkning?
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret har rådgjort med vård- och omsorgskontoret i
ärendet och de kommentarer som framkommit är sammanfattade i bilaga 1.

Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Fax reception
08-35 02 90

Internet
www.sollentuna.se

Godkänt dokument, 2016-02-12, Katarina Kämpe

Generellt sett anser vi att utredningen är välskriven och innehåller mycket
bra fakta. Det är bra om de som önskar kan bo hemma så länge som möjligt.
Användandet av olika former av sk välfärdsteknik kan också göra att fler
känner sig trygga med att bo hemma och därmed ökar önskan om att kunna
göra det. Det ökar livskvaliteten för äldre.
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Christina Leifman
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