
Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i 
en kommun där du och din familj trivs.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och ingår i etableringsuppdraget kan du 
få hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta en bostad i en kommun där det finns bra
förutsättningar för att få ett arbete. Du kan också ordna en bostad på egen hand. 
Mer information finns på Arbetsförmedlingens webbplats
arbetsformedlingen.se/otherlanguages. Där finns information på ett tjugotal språk. 

Du kan också ringa och prata med en arbetsförmedlare på vardagar mellan klockan 
10 och 16. Ring 0771-86 01 01 om du vill tala arabiska, 0771-86 01 03 om du vill tala 
somaliska eller 0771-86 01 04 om du vill tala tigrinja.

Du har rätt att använda tolk när du kontaktar Arbetsförmedlingen och kommunen. 



Möjligheter och service i norra Sverige
En kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där du bor. 
I Sverige finns det 290 små och stora kommuner. Alla har rätt till service oavsett om man bor 
i en storstad eller i en mindre kommun på landsbygden. Det finns alltså tillgång till exempel-
vis utbildning och sjukvård oberoende av var man bor.

”Jag bodde i en stad i södra Sverige tidigare och bor nu i Kramfors. Alla ärenden tar kor-
tare tid här. När jag hittade mitt nuvarande jobb tog det bara två arbetsdagar sedan var 
allting klart och anställningsavtalet undertecknat.”
Minas, 28 år, från Syrien, bor i Kramfors

”Det är enkelt och smidigt att lämna och hämta barnen på dagis. Stress existerar inte i 
Kramfors eftersom allting ligger så nära. Jag har inget behov av att åka bil, buss eller tåg 
för att utföra de dagliga sysselsättningarna.”
Eden, ensamstående mamma från Eritrea, bott i Kramfors i drygt två år

”När jag efter en lång period återförenades med min familj fick vi en större lägenhet i 
Kramfors anpassad efter våra behov.”
Mohammed, 35-årig man från Somalia, pappa till tre barn och ordförande för 
en somalisk förening i Kramfors

”Man blir snabbare integrerad i en mindre ort som Kramfors. Jag har svenska kompisar 
som jag spelar fotboll med en gång i veckan. Efter fem månader blev jag klar med sfi.”
Osman från Eritrea

Om Kramfors kommun
Kramfors erbjuder både småstadspuls och vacker landsbygd. Du kan välja att bo på landet 
eller i stan. Kommunen har ett perfekt läge vid kusten med massor av skog, berg och sjöar. 
Världsarvet Höga Kusten lockar varje år hit tusentals besökare från hela världen. Kramfors 
har mycket att erbjuda. Förutom Kramfors stad finns 16 mindre samhällen i kommunen.

Bostäder i Kramfors kommun
Det finns flera olika typer av lägenheter att hyra i Kramfors kommun - allt från lägenheter 
med ett rum och kök till större lägenheter med sex rum och kök. Det finns både privata fast-
ighetsägare som hyr ut bostäder och ett kommunägt bolag. 

Stort behov av arbetskraft
I Kramfors finns många olika typer av företag, men det är träindustrin (sågverk och pappers-
massa) som under lång tid varit basen i Kramfors näringsliv.

Det finns nu betydligt fler tjänsteföretag i kommunen, till exempel inom tele- och datakom-
munikation, där bland annat ett stort nationellt företag har sin kundtjänst. Även turismen 
spelar en allt viktigare roll. Här finns en stor utvecklingspotential. Näringslivet är också 
geografiskt spritt. Kommunen har utöver centralorten 16 tätorter, alla med någon form av 
industriverksamhet.



Under de närmaste åren kommer det att finnas stor efterfrågan på vård- och omsorgsperso-
nal, läkare, sjuksköterskor, kockar, lärare och ingenjörer i Kramfors och närliggande kom-
muner. Även inom försäljning, industri och restaurang kommer det att finnas möjligheter att 
hitta jobb. 

Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig ett flertal utbildningar och arbetsförberedande insat-
ser inom pendlingsavstånd från Kramfors. Det kan handla om utbildningar inom vård och 
omsorg, administration, trädgård och lantbruk, svets- och plåtbearbetning, försäljning och 
kundservice samt restaurangarbete.

Via Arbetsförmedlingen kan du också få praktik på en arbetsplats. Praktiken kan ge dig vär-
defull erfarenhet av det svenska arbetslivet och möjlighet att öva på det svenska språket.
Läs mer om Arbetsförmedlingen på arbetsformedlingen.se.

I Kramfors och närliggande kommuner kommer det  att finnas
stor efterfrågan på personal inom vård och omsorg.



Vuxenutbildning och högskolestudier
Kommunens vuxenutbildning kan hjälpa dig att få jobb eller en ny karriär. Här kan du kom-
plettera eller läsa in grundskolan eller gymnasiet, eller gå en yrkeshögskoleutbildning eller 
högskoleutbildning. 

Du kan också läsa på distans, heltid eller deltid. 
Du kan även kombinera studierna med arbete.

Svenska för invandrare 
Om du är skriven i Kramfors och inte har svenska som modersmål kan du läsa svenska för 
invandrare (sfi). Det ger dig grunderna i svenska språket, och studietakten anpassas till din 
nivå. Sfi kan du läsa i centralorten Kramfors.

Samhällsorientering 
Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Du får 
kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället 
är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige.

Kommunikationer och pendlingsmöjligheter
De stora kommunikationsstråken, järnvägen Botniabanan, europaväg 4 och riksväg 90, går 
alla genom Kramfors kommun. Detta skapar närhet till både Umeå universitet i norr och 
Mittuniversitetet i Sundsvall i söder. Båda orterna nås på ca 1,5 timme med tåg, och det finns 
12 avgångar per dag i vardera riktningen. Tre av dem är direktförbindelser med Stockholm. 

I Nyland ligger Höga kusten Airport, som har två avgångar i vardera riktningen per dag mot 
Stockholm och Gällivare. Flygplatsen har också en egen tågstation.
  
Längs väg 90 går en omfattande busstrafik så att du lätt kan pendla till arbetet eller skolan 
i de större städerna Sollefteå och Härnösand. Kramfors–Sollefteå tar cirka 45 minuter med 
buss. Kramfors–Härnösand tar cirka 45 minuter med buss och drygt 20 minuter med tåg.

Barnomsorg och skolor
Kommunen ansvarar för förskola för alla barn mellan 1 och 6 år. Barnen går i förskolan på 
dagen så att du som förälder kan studera eller arbeta. I Kramfors kommun finns flera olika 
förskolor. I kommunen finns också ett antal grundskolor för barn som går i klass 1-9. Det 
finns även tre gymnasieskolor.

Service-, kultur- och fritidsutbud
I centralorten Kramfors finns många olika affärer och en shoppinggalleria. Även Ullånger, 
Nyland och Bollstabruk har god närservice. På många mindre orter finns mataffärer 
och restauranger. I Kramfors finns även flera second hand-butiker. 

I Kramfors, Nyland och Höga Kusten finns hälsocentraler. 
Sjukhus finns inom 35-40 minuter med bil eller tåg. 

I Kramfors finns 300 föreningar som du är välkommen att bli medlem i. Vi har många 
idrottsföreningar, med allt från simning till tyngdlyftning. Det finns 16 föreningar för sport-
fiske och 8 gymnastikföreningar. Vi har 11 kulturföreningar och 7 föreningar med inriktning 
på politik. Dessutom finns det flera skönsjungande körer.

I Kramfors finns en nystartad HBTQ-kulturförening och i Sundsvall finns en aktiv riksorgani-
sation (RFSL) för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 



Kyrkor och samfund
Svenska kyrkan finns i de flesta byar. I närområdet finns även frikyrkoförsamlingar som EFS, 
Pingstkyrkan, Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och Jehovas Vittnen.
I Sundsvall finns en moské och i Härnösand finns en islamisk förening.  

Kontaktuppgifter
Arbetsförmedlingen Kramfors
Malin Nordin, arbetsförmedlare, tel: 010-487 52 28,
e-post: malin.nordin@arbetsformedlingen.se
Anna-Britta Antonsson arbetsförmedlingschef, tel: 010-487 50 13,
e-post: annabritta.antonsson@arbetsformedlingen.se

Kommunens kundtjänst
Kundtjänst, tel: 0612-800 00, e-post: komin@kramfors.se
Besöksadress: Torggatan2, Kramfors
www.kramfors.se 
www.facebook.com/Kramforskommun 

Frågor om integration 
Lena Björn, flyktingsamordnare, tel: 0612-808 03, e-post: lena.bjorn@kramfors.se 
Maria Thunberg, asylsamordnare, tel: 0612-802 98, e-post: maria.thunberg@kramfors.se
Carita Niskanen, projektledare för utvecklad etablering, tel: 0612-800 00, 
e-post: carita.niskanen@kramfors.se

Studie- och yrkesvägledning
Monika Sjödin, tel: 0612-804 66, e-post: monika.sjodin@kramfors.se
Besöksadress: Ådalsskolan, Limstagatan 22
Birgitha Persson, tel: 0612-805 54, e-post: birgitha.persson@kramfors.se
Besöksadress: Studiecentrum, Företagsvägen 2

Mer information för dig som är ny i Sverige
www.informationsverige.se

Landsbygden och norra Sverige har behov av arbetskraft och här finns det möjligheter att vidareutbilda sig också.



Fo
to

: J
oh

né
r B

ild
by

rå
, L

in
da

 B
ro

st
rö

m
, S

ca
nd

in
av

 F
ot

o:
 L

ar
s 

G
ör

an
 A

br
ah

am
ss

on




