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Revisionsrapport - Granskning av strategisk 
samhällsplanering 

Kort sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har 

KPMG gjort en granskning inom området strategisk samhällsplanering. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

och rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning.                                     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar svar på revisionsrapporten Granskning av 

strategisk samhällsplanering enligt nedan.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har av Krokom kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 

styrning och uppföljning av den strategiska samhällsplaneringen. Uppdraget 

ingår i revisionsplanen för år 2022.    

Ta fram en sammanhållen gemensam strategisk samhällsplaneringsplan för 

hela kommunen. 

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning att en mer sammanhållen 

strategisk samhällsplanering är nödvändig. Ett första steg i detta är att ta 

fram den nya planeringsstrategin, vilket har påbörjats under hösten. 

Ambitionen är att kunna merutnyttja denna för koordinering av strategisk 

samhällsplanering. Denna bedöms kunna färdigställas och antas under 2023. 

Se över och koppla ihop de styrande dokumenten gällande strategisk 

samhällsplanering, ”den röda tråden”.  

Även denna rekommendation instämmer kommunstyrelsen med och 

koordineringen samt planering av översynen utgår från planeringsstrategin. 

Aktualitetspröva översiktsplanen Framtidsplanen. 

Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att revidera översiktsplanen. Detta 

arbete har påbörjats och planen för antagande av reviderad översiktsplan är 

kvartal 1 2025.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

14 september 2022 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ks § 186 (forts) Dnr 2022-000188  

Revisionsrapport - Granskning av strategisk 
samhällsplanering 

Följa upp och revidera Framtidsplan, Tillväxtstrategi, Näringslivsstrategi, 

Riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Dessa planer, strategier och riktlinjer är relaterade till översiktsplanen och 

bör hänga ihop med denna, helt enligt revisionens rekommendationer. Vid en 

översyn/revidering bör även övervägas om styrdokumenten fyller sitt syfte 

eller om de bör tas bort. 

En översyn, revidering eller borttag planeras att genomföras under nästa 

mandatperiod, kopplat till den kommande planeringsstrategin och pågående 

revidering av översiktsplan. 

Ta fram en VA-plan. 

Enligt kommande förändring i lagen om allmänna vattentjänster skall 

samtliga kommuner ha en aktuell vattentjänstplan, senast vid utgången av 

2023. Kommunstyrelsen avser att påbörja detta arbete och har som ambition 

att synkronisera detta med övriga strategiska samhällsplaneringsdokument.  

Ta fram en plan för förskolan och grundskolan. 

En utredning genomfördes 2018 avseende detta, men dock utmynnade det 

inte i någon antagen plan. Kommunstyrelsen ser ett behov av att ta fram 

denna plan och ett arbete bedöms påbörjas under nästa mandatperiod. 

Revidera Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019–2030 alternativt 

ta fram en långsiktig plan för äldreomsorgen.  

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att för samhällsplaneringens skull 

förtydliga och revidera delar av Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

2019–2030. Detta bedöms kunna genomföras under kommande 

mandatperiod.                 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 5 september 2022 

Revisionsrapport - Granskning av strategisk samhällsplanering 
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Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tomas Jonsson, kanslichef 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 

in i Stratsys 
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