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Sammanfattning
Sedan	1930-talets	mitt	har	befolkningen	i	Kramfors	
kommun minskat i varierande takt, från cirka 40 000 
invånare till dagens cirka 18 500. Den stora föränd-
ringen i befolkningsantalet har bland annat inneburit 
att bostäder revs och gavs en annan användning un-
der	2000-talet.

Under den senaste tiden har nya utmaningar upp-
stått. Kramfors kommun ser under år 2016 en ökning 
i befolkningsantal och det kommunala bostadsbo-
laget har för första gången på länge en bostadskö.  
Ska kommunen lyckas vända den tidigare negativa 
befolkningsutvecklingen	är	det	viktigt	att	det	finns	ett	
tillåtande utbud av bostäder. Kramfors kommun är 
därför i behov av ett bostadsförsörjningsprogram. 

Bostadsförsörjningen är av strategisk betydelse för 
Kramfors kommuns fortsatta utveckling. Begreppet 
bostadsförsörjning rör inte bara efterfrågan på ny-
producerade bostäder, det handlar även om att kom-
plettera och förändra i det redan byggda beståndet 
utefter dagens och framtidens utmaningar. 

Syftet med Bostadsförsörjningsprogram – Kramfors kom-
mun är att studera och presentera behovet av bostä-
der i Kramfors kommun utifrån en aktuell analys 
av bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas som 
ett	planerings-	och	kunskapsunderlag	vid	strategiska	
ställningstaganden kring fysisk planering och bo-
stadsutvecklingsprojekt. 

Utöver analysen av befolkningsutvecklingen och ut-
budet samt efterfrågan på bostäder i Kramfors kom-
mun presenteras trender som påverkar bostadsbe-
hoven. För att nå planens mål om att alla människor 
i Kramfors kommun ska bo och leva i bra bostäder 
presenteras avslutningsvis riktlinjer för bostadsför-
sörjningen. 

Förutom en beskrivning av hur kommunen bör arbe-
ta med den framtida bostadsförsörjningen uppmanar  
riktlinjerna till ett fortsatt arbete genom framtagandet 
av en tydligt strukturerad handlingsplan. I handlings-
planen	bör	specifika	förslag	på	åtgärder	presenteras	
tillsammans med motiv, initiativtagare och involvera-
de parter. Detta är ett nödvändigt nästa steg i arbetet 
med att skapa förutsättningar för att alla invånare i 
kommunen ska ha tillgång till en god bostad.
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Inledning
Bakgrund 
Bostadsförsörjningen är av strategisk betydelse för 
Kramfors kommuns fortsatta utveckling. Begreppet 
bostadsförsörjning rör inte bara efterfrågan på ny-
producerade bostäder, det handlar även om att kom-
plettera och förändra i det redan byggda beståndet 
utefter dagens och framtidens utmaningar.

Enligt lagen om kommuners bostadsförsörjningsan-
svar ska kommunen planera bostadsförsörjningen i 
syfte att skapa förutsättningar för att alla i kommu-
nen ska leva i goda bostäder. Kommunen har även 
ett särskilt ansvar enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om särskilt stöd och service för vissa funk-
tionshindrade (LSS). Detta innebär exempelvis att 
kommunen skall tillgodose behovet av bostäder med 
särskild service för funktionshindrade och personer 
med	omfattande	vård-	och	omsorgsbehov.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kom-
munfullmäktige under varje mandatperiod. Kom-
munfullmäktige i Kramfors kommun har tidigare 
beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjning, men 
numer	finns	inte	något	aktuellt	beslut.	Kommun-
styrelsen i Kramfors har därför beslutat att ta fram 
detta dokument, ”Bostadsförsörjningsprogram - Kramfors 
kommun” . 
 

Syfte 
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är 
att studera och presentera behovet av bostäder i 
Kramfors kommun. Utifrån en aktuell analys av 
bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen ska 
programmet främja ändamålsenliga åtgärder för att 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Utö-
ver detta ska även riktlinjer och mål för den framtida 
bostadsförsörjningen presenteras. 
 

Övergripande mål 
Det nationella målet för bostadspolitiken är en lång-
siktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsu-
menternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven. De nationella målen för 
samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö 

Kramfors kommun.

där en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande och 
ekonomisk utveckling underlättas. Kramfors kom-
muns bostadsförsörjningsprogram är en viktig del i 
målet (enligt lagen om kommuners bostadsförsörj-
ningsansvar) om att skapa förutsättningar för att alla 
människor i kommunen ska kunna leva i bra bostä-
der. Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas 
som	ett	planerings-	och	kunskapsunderlag	vid	upp-
rättande av bostäder.

Länsstyrelsen i Västernorrland publicerade under 
2011 strategin Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Västernorrlands län 2011-2020. I detta dokument pre-
senteras bland annat ett mål om att Västernorrland 
år 2020 ska ha 250 000 invånare med hög livskvalitet 
och tillåtande atmosfär. I det framtida Västernorrland 
flyttar	fler	människor	in,	fler	barn	föds,	fler	bostäder	
byggs och färre avlider i förtid. Invandringens po-
tentialer tillvaratas och länet har en bra balans i sin 
köns-	och	ålderstruktur. Kramfors kommun är en del 
av Västernorrland, och därmed även en del av den 
regionala utvecklingsstrategin för att skapa ”Ett stolt 
Västernorrland	-	med	funktion	och	attraktivitet”. 
 

Gällande planer 
Kramfors kommuns översiktsplan (2013) är ett dokument 
som är vägledande för kommunen i beslut gällande 
bland annat planering, byggande och resurshushåll-
ning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men 
fungerar som kommunens viljeriktning och används 
som	underlag	vid	alla	frågor	som	rör	mark-	och	vat-
tenanvändning. Sedan den kommunövergripande 
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översiktsplanen antogs har bostadssituationen för-
ändrats markant i kommunen. Med den dåvarande 
befolkningsutvecklingen	ansågs	det	inte	finnas	något	
behov av ett nettotillskott av bostäder, relevanta bo-
stadsfrågor handlade istället om att se över bostads-
behovet för olika samhällsgrupper. 

I enlighet med översiktsplanen ska de allmänna ut-
gångspunkterna för den fysiska planeringen  tilläm-
pas inom all samhällsplanering i Kramfors kommun, 
vilket innefattar bostadsförsörjningen. Detta innebär 
att hållbar utveckling, barn och ungdomar, jämställd-
het, folkhälsa och tillgänglighet är perspektiv som ska 
beaktas	och	genomsyra	all	planeringen	av	mark-	och	
vattenområden. De allmänna utgångspunkterna för 
den fysiska planeringen i Kramfors grundar sig bland 
annat i de nationella målen för barnpolitik, jämställd-
hetspolitik och folkhälsa. Ett annat viktigt mål som 
beaktats under framtagandet av bostadsförsörjnings-
programmet är det nationella integrationspolitiska 
målet. Det understryker vikten av lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund.

I dokumentet Fördjupad översiktsplan för Kramfors stad 
(2016) presenteras tolv stadsbyggnadsstrategier, tre 
av dessa rör bostadsbyggandet. Det förklaras att 
bostäder skall lokaliseras i attraktiva områden, vilket 
omfattar centrala och vattennära lägen. Med detta 
som utgångspunkt kommer staden förtätas samtidigt 
som utbyggnadsriktningen sker mot vattnet. I pla-
nen förklaras det även att bostadsbyggandet ska vara 
offensivt. Ett av de övergripande målen med planen 
är att öka befolkningsunderlaget, och i det arbetet är 
ett gott utbud av bostäder i attraktiva lägen ett viktigt 
redskap.

Process
Den demokratiska aspekten var en betydelsefull del 
i framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet. 
Det är viktigt att programmet är förankrat hos med-
borgare, myndigheter och andra berörda aktörer. 

I det inledande arbetet togs en samrådshandling för 
ett förslag på bostadsförsörjningsprogrammet fram. 
Efter politisk beredning skickades programmet sedan 
ut på samråd för att få in synpunkter från allmänhet, 
myndigheter och andra berörda parter. Samrådsperi-
oden varade under 10 veckor och dokumentet fanns 
tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida, 
Kom	in	-	kundtjänst	och	biblioteken	i	Kramfors.		

Efter samrådsperioden besvarades och sammanställ-
des de inkomna yttrandena i en samrådsredogörelse. 
Synpunkterna låg även till grund för revideringar i 
bostadsförsörjningsprogrammet.

Arbetsprocessen med bostadsförsörjningsprogram-
met har utförts enligt Länsstyrelsen i Västernorrlands 
rekommendationer. Inledningsvis togs ett underlag 
fram om utvecklingen i Kramfors kommun gällande 
frågor kopplade till bostäder och befolkning, vil-
ket innefattar nulägesbeskrivningar och prognoser 
för framtiden. Detta underlag resulterade i att vissa 
utmaningar	kunde	identifieras,	vilka	i	sin	tur	ledde	till	
att lokala mål framarbetades. Utifrån dessa arbetades 
i sin tur detta dokument fram, Bostadsförsörjningspro-
gram för Kramfors kommun. När detta dokument an-
tagits av kommunfullmäktige kommer kommunen 
fortsätta sitt arbete med bostadsförsörjning genom 
att utveckla en handlingsplan gällande åtgärder för att 
nå den önskade utvecklingen.

Arbetsprocessen vid framtagande av bostadsförsörjningsprogrammet och den kommande handlingsplanen.
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Förutsättningar för en fungerande 
bostadsmarknad
Allmännyttan 
Det kommunala bolaget Krambo Bostads AB är den 
dominerande aktören på bostadsmarknaden i Kram-
fors kommun och har en roll som allmännyttigt bo-
stadsbolag. Krambo äger i dag bostäder i Kramfors 
stad, Bollstabruk, Nyland, Ullånger och Nordingrå. 
Bolaget bygger och förvaltar även skolor och bygg-
nader	för	vård-	och	omsorgsboende	på	uppdrag	av	
Kramfors kommun.

Krambo Bostads AB är ett av Kramfors kommuns 
verktyg i arbetet med att genomföra sin bostads-
politik. Kommunen har möjlighet att påverka både 
nyproduktion av bostäder och förvaltning av det 
befintliga	beståndet	genom	Krambo.	I	ägardirektivet	
kan kommunen ge uppdrag och ställa krav på bola-
get. Direktivet kan styra hur bolaget ska agera för att 
arbeta med de strategier som kommunen har fattat 
beslut om.

Bostadskö och vakansgrad 
För att möjliggöra rörelse på bostadsmarknaden 
behöver	det	finnas	en	viss	andel	lediga	bostäder.	En	

sund vakansgrad ligger, enligt Boverket, på omkring 
1-3	%	av	det	totala	bostadsbeståndet.	Det	finns	ingen	
kommunal bostadsförmedling i Kramfors kommun, 
men hyresvärden Krambo bostads AB har ett eget 
kösystem. Under år 2016 rapporterade Krambo att 
de nu har den längsta kötiden i modern tid.

Flyttkedjor 
När	ett	hushåll	flyttar	in	i	en	nyproducerad	bostad	
efterlämnas en vakant bostad på bostadsmarknaden. 
Till	den	vakanta	bostaden	flyttar	exempelvis	två	per-
soner in, som tidigare haft varsitt boende. Det inne-
bär	att	det	nu	finns	två	vakanta	bostäder.	Detta	kallas	
för	en	flyttkedja	och	kan	se	ut	på	olika	sätt.	Konten-
tan är att genom nyproducerade bostäder skapas det 
en rörlighet på bostadsmarknaden som avstannar när 
en	inflyttning	inte	leder	till	en	vakans.

Forskning tyder på att de lägenheter som lösgörs 
genom	flyttkedjor,	nästan	uteslutande,	blir	fyllda	av	
människor som redan är en del av bostadsmarkna-
den. Flyttkedjor gynnar därmed inte samhällsgrupper 
som har svårt för att ta sig in på bostadsmarknaden. 

”Bruket”, ett av Krambos bostadsområden i Kramfors stad.
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God planberedskap 
Kommunen har begränsade möjligheter att reglera 
bostadsbyggandet då bostadsförsörjningen till stor 
del styrs av marknadsmässiga grunder. Kommunen 
kan med planmonopolet styra vart planläggning av 
exempelvis bostäder får ske. Genomförandet av 
byggnationen är dock beroende av marknaden. 

Kommunen kan genom markinnehav, planeringsin-
satser, infrastrukturinvesteringar med mera påverka 
genomförandet. En förutsättning för arbetet med 
bostadsförsörjning	är	att	det	skall	finnas	en	god	
planberedskap. En viktig utgångspunkt som förenk-
lar	bostadsförsörjningsarbetet	är	att	det	finns	aktuella	
detaljplaner samt en kommunövergripande översikts-
plan med tillhörande fördjupningar.  
 

Kommunalt stöd i bostads- 
frågor 
Grupper som har det svårt att ta sig in på bostads-
marknaden behöver stöd ifrån kommunen. Ett 
kommunalt stöd kan exempelvis ske genom bidrag 
eller hyresgarantier, i sällsynta fall kan även kommu-
nala hyreskontrakt skapas. I Kramfors kommun är 
det	Bistånds-	arbetsmarknads-	och	sociala	serviceför-
valtningen som ansvarar för ärenden som gäller stöd 
i bostadsfrågor.  
 

Tillgänglighet 
Tillgänglighetsanpassade bostäder är en viktig för-

utsättning för att äldre ska ha möjlighet att leva i 
attraktiva boenden i Kramfors kommun. Med ett gott 
utbud av denna typ av bostad ökar chansen för att 
äldre	flyttar	från	sina	villor/radhus,	vilket	bidrar	till	
rörlighet på bostadsmarknaden.

Betalningsförmåga 
Betalningsviljan och betalningsförmågan är viktiga 
delar i en väl fungerande bostadsmarknad. De som 
bor i kommunen behöver ha en betalningsförmåga 
som matchar de priser som efterfrågas av hyresvär-
dar	och	säljare.	Medianinkomsten	på	cirka	18760	kr/
månad i Kramfors kommun är en av de lägre i lä-
net. Motsvarande siffra är på cirka 18470 i Sollefteå, 
19240	i	Ånge	och	19680	i	Härnösand.	I	Kramfors	
kommun motsvarar snitthyran för en tvårumslägen-
het	23%	av	medianinkomsten,	respektive	27%	för	en	
trerumslägenhet. 
 

Service och kommunikationer 
Barnomsorg,	handel,	kollektivtrafik,	IT-infrastruktur,	
med	mera	är	viktigt	både	för	att	locka	till	inflyttning	
och för att få byggherrar att vilja investera. Genom 
att fokusera bostadsförsörjningen på att bättre nytt-
ja	det	befintliga	beståndet	och	förtäta	bebyggelsen	
i tätorterna kan kommunen försörja ett ökat antal 
bostäder	genom	befintliga	kommunikationer	och	
kommunal	service.	Det	finns	ekonomiska	fördelar	i	
att lägga resurser på att underhålla och utveckla den 
befintliga	infrastrukturen,	men	det	gynnar	även	invå-
nare	i	berörda	områden	och	inflyttare.

En god planberedskap är en av förutsättningarna för en fungerande bostadsmarknad.
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Urbanisering 
Stora	flyttströmmar	världen	över	går	mot	stora	och	
växande städer. Även på den svenska bostadsmark-
naden är urbaniseringen ett faktum. I Sverige är det 
storstadsregionerna och högskoleorter som ökat sin 
befolkning mest under de senaste åren, och i fram-
tiden väntas den största befolkningsökningen ske i 
storstäderna och deras förortskommuner. 

Många av landets mindre kommuner har påverkats 
av urbaniseringstrenden. Kramfors kommun har 
haft en avtagande befolkningstillväxt sedan början 
på	1950-talet,	men	denna	trend	har	under	de	senaste	
åren avtagit.

Oroligheter i omvärlden 
Den senaste tidens oroligheter i omvärlden innebär 
att	många	människor	världen	över	är	på	flykt	från	
sina	hem.	De	flesta	stannar	kvar	i	närområdet,	men	
vissa söker sig till Europa. Under år 2015 ansökte 
drygt 160 000 människor asyl i Sverige, den siffran 
var på drygt 80 000 år 2014. Av alla asylansökande 
under 2015 var två av tre från Syrien, Afghanistan 
eller Irak. 

Migrationsverket räknar med att mellan 40 000 – 100 
000 personer ansöker om asyl i Sverige under 2016. 
De	allra	flesta	kommer	att	få	vänta	till	2017	på	ett	
beslut, i vissa fall ännu längre. Generellt säger Mig-
rationsverket	att	cirka	70	%	av	de	sökande	kommer	
att beviljas uppehållstillstånd. Antalet asylsökande 
varierar	från	år	till	år,	detta	beroende	på	hur	konflik-
ter utvecklas i världen.

När en asylsökande fått permanent uppehållstillstånd 
i Sverige har personen rätt att bo, arbeta och leva på 
precis samma villkor som alla andra som är bosatta i 
Sverige.

Åldrande befolkning 
Många av Sveriges mindre kommuner som påverkats 
av	urbanisering	får	demografiska	obalanser	i	form	av	
en	stor	andel	äldre.	Den	demografiska	utvecklingen	
är även ett resultat av att vi i Sverige lever längre än 
tidigare samt föder färre barn. För 40 år sedan var 
cirka 5 procent av den svenska befolkningen 75 år 
eller äldre. Under 2015 var den siffran 8,5 procent 

Trender som påverkar bostadsbehoven

Kramfors kommun har en åldrande befolkning.

och	enligt	befolkningsprognoser	kommer	cirka	12	%	
vara över 75 år vid 2030. En stor andel äldre i befolk-
ningen gör att försörjningsbördan för de förvärvsar-
betande ökar. 

Den	demografiska	utmaningen	gällande	en	åldran-
de	befolkningen	finns	även	i	Västernorrland	och	
Kramfors kommun. Västernorrland tappar främst 
flyttare	till	Stockholm,	Uppsala	och	Umeå.	I	Kram-
fors kommun är det idag (år 2016) ett underskott av 
människor	i	20-40-årsåldern.	
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Befolkningsutveckling och 
demografi 
Centralorten, Kramfors stad, har en befolkning på 
cirka 6000 invånare. I hela kommunen bor det år 
2016	cirka	18500	invånare,	av	dessa	bor	cirka	63	%	
i	tätortsnära	landsbygd	medan	37	%	bor	i	en	tätort	
(ort med mer än 3000 invånare). Av samtliga hushåll 
i	kommunen	är	42	%	enmanshushåll	och	35	%	två-
manshushåll.

Befolkningsmängden i Kramfors kommun har mins-
kat	under	en	längre	tid.	Sedan	1980	har	folkmängden	
minskat med cirka 8000, vilket har påverkat demo-
grafin.	Låga	födelsetal	har	inneburit	att	invånarna	i	
kommunen blivit allt äldre. Medelåldern var år 2014 
på 47 år, motsvarande siffra är på 41 år för hela riket. 
Sedan	år	2013	har	kommunen	haft	ett	flyttnetto	som	
varit	positivt.	Det	har	flyttat	in	mellan	cirka	50-120	
fler	personer	än	vad	som	har	flyttat	från	kommunen.	
Under år 2016 har befolkningsantalet ökat, ett resul-
tat av att bland annat födelseunderskottet minskats 
och	färre	invånare	flyttar	från	kommunen. 

Befolkningsprognosen tyder på att invånarantalet 
kommer fortsätta minska, men i en lägre takt än 
tidigare. Bland de äldre befolkningsgrupperna ser 
utvecklingen jämnare ut, om än något negativ för de 
flesta.	

Arbetsmarknad 
Kramfors kommuns näringsliv är rikt och diffe-
rentierat. Från traditionellt starka branscher som 
skogs-	och	mekanisk	industri,	till	tjänstesektorn	och	
de	gröna	näringarna	finns	det	en	lång	rad	olika	före-
tag. En växande näring är turismen. Kramfors är en 
företagstät	kommun	och	står	nu	genom	Ådals-	och	
Botniabanan inför en ny spännande möjlighet.

Det centralt belägna resecentret i Kramfors stad till-
sammans	med	satsningar	på	Ådals-	och	Botniabanan	
har bidragit till goda pendlingsmöjligheter. Kramfors 
kommun kan nås av 250 000 människor inom 10 mil, 
och 500 000 människor inom 20 mil. Botniabanans 
etablering har förstärkt detta, genom att pärlbandet 
av städer och tätorter längs Norrlandskusten knutits 
samman. 

Tågtrafiken	tillgängliggör	i	dag	arbete,	utbildning,	
kultur	och	service	på	en	ökad	geografisk	skala.	Det	
upplevda avståndet i regionen har förändrats, och på 
så vis även synen på Kramfors – från att ligga cirka 
19	mil	söder	om	Umeå,	till	ett	fåtal	stationer	bort.

Av de som arbetspendlar till Kramfors kommun bor 
flest	i	Sollefteå,	Härnösand	och	Örnsköldsvik.	Cirka	
1400 Kramforsbor arbetspendlar till andra kommu-
ner. 

Befolkning i Kramfors kommun

Befolkningsmängd och framtida prognos i Kramfors kommun, 2015.
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Flyttmönster 
Kramfors	kommun	är	beroende	av	ett	positivt	flytt-
netto för att behålla och öka befolkningsmängden. 
Under	år	2015	var	det	cirka	1130	personer	som	flyt-
tade	till	kommunen	och	cirka	1070	som	flyttade	ut.	 
 
De	som	flyttar	till	kommunen	är	främst	i	åldern	19-
33 år. En stor del av dessa är småbarnsföräldrar. Det 
är	människor	i	åldern	19-27	som	är	mest	benägna	att	
flytta	från	kommunen,	flyttbenägenheten	för	denna	
grupp är betydligt högre i Kramfors kommun än på 
riksnivå.	Tendenser	visar	att	27	%	av	alla	21-åringar	
i	Kramfors	kommun	under	ett	givet	år	kommer	flyt-
ta	ifrån	kommunen,	motsvarande	siffra	är	17	%		på	
riksnivå	(sannolikheten	att	en	person	flyttar	över	en	
kommungräns).   
 

Asylsökande och nyanlända 
I mars 2016 fanns det plats för cirka 1400 asylsökan-
de vuxna och familjer i Kramfors kommun. Generellt 
sett	kommer	ungefär	70	%	(980	personer)	utav	dem	
att få beviljat uppehållstillstånd, vilket betyder att de 
ska skaffa sig ett eget boende någonstans i Sverige. 
Generellt sett brukar många nyanlända välja att bo 
kvar i Kramfors. Kramfors kommun har idag cirka 
500 asylsökande barn som går i skolan. De familjer 
som bott här en längre tid, och vars barn etablerats i 
skolan,	vill	ogärna	flytta	härifrån.	

Många av de ensamstående vuxna som söker asyl 

har sin familj kvar någonstans i världen. När den 
asylsökande fått uppehållstillstånd är en egen bostad 
helt avgörande för att familjen ska kunna komma till 
Sverige genom anknytningsinvandring.
 
Kramfors kommun träffar överenskommelser med 
länsstyrelsen	om	mottagandet	av	nyanlända	flyktingar.

Antalet invånare efter ålderskategori samt prognostiserat antal fram till år 2025.
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Äldre 
Befolkningen i Kramfors kommun har under den 
senaste tiden blivit allt äldre. Detta är en trend som 
ser	ut	att	fortsätta,	dels	då	den	stora	40-talistgenera-
tionen uppnår pensionsålder, och dels på grund av 
att medellivslängden ökar då äldre lever längre än 
tidigare. 

Åldern är en viktig förklaringsvariabel när det gäller 
behov av äldreomsorg. Enligt befolkningsprognoser 
förväntas Kramfors kommun ha en befolknings-
minskning de kommande åren fram till och med år 
2030. Samtidigt som befolkningen minskar blir invå-
nare	över	75	år	allt	fler.		Inledningsvis	kommer	dock	
invånarantalet	över	90	år	minska	för	att	fram	emot	
2030 återgå till strax över dagens antal. 
 

Unga 
Antalet	invånare	i	åldrarna	13-18	har	sedan	2000-ta-
lets	mitt	minskat	i	de	flesta	av	Sveriges	kommuner.	
Detta är en effekt av att de stora barnkullar som föd-
des	under	1990-talet	lämnat	gymnasietiden	bakom	sig	
och går vidare till högre studier och förvärvsarbete. 
Enligt Kramfors kommuns befolkningsprognos 
kommer	antalet	kommuninvånare	i	åldern	13-18	och	
19-24	bli	något	färre.	

Studerande
I	Kramfors	kommun	finns	det	tre	gymnasieskolor,	
Ådalsskolan, Nordvik och Räddningsgymnasiet 
Sandö.	Gymnasieskolorna	erbjuder	profiler	som	är	
eftertraktade i hela landet, bland annat erbjuds hock-
ey-	och	tennisinriktningar.	 

Enligt en undersökning med gymnasieeleverna i 
Kramfors	kommun	anger	85	%	(av	147	svarande)	att	
de	förmodligen	kommer	flytta	ifrån	kommunen	efter	
gymnasiet.	Motsvarande	siffra	är	på	73%	på	riksnivå	
(flytt	över	kommungräns).	Eleverna	i	Kramfors	kom-
mun menar att de största underliggande orsakerna till 
en	framtida	flytt	är	arbete	och	fortsatta	studier.	

I Kramfors erbjuds för närvarande tre yrkeshögsko-
leutbildningar, Arbetsledare, Mätningstekniker och 
Specialiserad	undersköterska	i	demensvård.	Det	finns	
även utbildningsinriktningar på Träakademin. Dessa 
är byggnadsvård, möbeltapetsering och möbelsnick-
eri.
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Dagens Kramfors kommun 
Bebyggelsestrukturen i Kramfors kommun är ut-
spridd.	Det	finns	ett	stort	antal	mindre	samhällen	
och byar med tradition av stark egen identitet och 
karaktär. Detta har bidragit till att kommunen upp-
levs	som	flerkärnig.	 
 
Befolkningsminskningen som skett i varierande takt 
sedan	1930-talets	mitt	har	inneburit	att	cirka	500	bo-
städer har givits en annan användning sedan början 
av	2000-talet.	Av	dessa	har	cirka	140	bostäder	rivits. 
 
De	flesta	bostäder	i	Kramfors	kommun	utgörs	av	
friliggande småhus med äganderätt och av hyres-
lägenheter	i	flerbostadshus.	Totalt	finns	det	drygt	
9000	helårsbostäder	(2014),	fördelade	på	cirka	6500	
småhus	och	2500	lägenheter	i	flerbostadshus.	Utöver	
detta	finns	cirka	4000	fritidshus.

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Krambo, 
har cirka 1800 bostäder. Dessa är främst lokalisera-
de i Kramfors stad, men även i resten av kommu-
nen. Krambo har för första gången i modern tid en 
bostadskö, den beräknades i juni 2016 till att vara 
ungefär	10-12	månader	lång.

Bebyggelsetrycket har länge varit lågt i Kramfors 
kommun och de helårsbostäder som byggts har varit 
fördelade, nästan slumpmässigt, över hela kommu-
nen. De bygglovsansökningar som idag kommer in 
till kommunen omfattar främst fritidshus belägna i 
strandnära	lägen	i	Höga	Kusten-området.	 
 

Bostäder för studerande 
Det	finns	idag	avsatta	bostäder	för	gymnasieele-
ver. Dessa bostäder är lokaliserade i Kramfors stad, 
Sandö	och	Klockestrand.	Det	finns	dock	inga	bostä-
der avsatta för studerande på kommunens eftergym-
nasiala utbildningar. Studerande på dessa utbildningar 
måste hitta bostad genom det vanliga bostadsbestån-
det. 

Bostäder för unga 
Det	finns	idag	inga	ungdomsbostäder	i	Kramfors	
kommun. Krambo har tidigare haft rabatterad hyres-
avgifter	för	ungdomar,	men	sådana	avtal	finns	inte	
längre.

Ungdomar är en grupp som kan ha svårt att ta sig in 

Bostäder i Kramfors kommun

Antal bostäder efter hustyp och upplåtelseform i Kramfors kommun, 2014.
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på	bostadsmarknaden.	Då	det	inte	finns	ungdoms-
lägenheter måste kommunens unga hitta bostad ge-
nom att ställa sig i kö hos en hyresvärd, eller köpa en 
bostad. Detta kan vara problematiskt då de som vill 
flytta	hemifrån	inte	kan	lämna	referenser	från	tidigare	
hyresvärdar, inte har tillräckligt lång kötid och oftast 
inte har ekonomin till att köpa en bostad.  

Bostäder för asylsökande 
Det är Migrationsverket som upphandlar boenden 
för asylsökande vuxna och familjer i Kramfors kom-
mun. Krambo hyr ut cirka 100 lägenheter (ungefär 

400-450	platser),	övriga	asylboenden	drivs	av	privata	
aktörer.

Migrationsverkets behov av bostäder styrs av hur 
många asylsökande personer som kommer till Sveri-
ge. Behovet möts idag av privata aktörer, som genom 
upphandling och intresseanmälan erbjuder lägenhe-
ter, vandrarhem eller campingplatser till Migrations-
verket. Kommunen har i realiteten ingen möjlighet 
att påverka detta. 

De personer som beviljas uppehållstillstånd har oftast 
inte ekonomiska förutsättningar för att kunna köpa 
en bostad. De är alltså hänvisade till hyresmarknaden. 
Det	finns	idag	exempel	på	privatpersoner	som	hyr	ut	
tomma villor till nyanlända personer, vilket i vissa fall 
varit helt avgörande för att en person ska kunna bo 
kvar i Kramfors kommun.  
 

Bostäder för nyanlända 
När en asylsökande fått uppehållstillstånd ska den 
flytta	ut	från	Migrationsverkets	boende	och	skrivas	in	
på arbetsförmedlingen. Bristen på bostäder i Kram-
fors kommun innebär att den nyanlände ofta har 
svårt	att	finna	bostad.	Detta	betyder	att	de	i	större	
grad blir tvungna att bo kvar på Migrationsverkets 
boende. 

Antal byggda bostäder efter år och typ.

Unga är en grupp som kan ha svårt att komma in på bostadsmarknaden.
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Bostäder för äldre 
I Kramfors kommun är ambitionen att erbjuda möj-
ligheten för äldre att bo kvar hemma så länge som 
möjligt. Med stöd av hemtjänsten ska det bli lättare 
att bo kvar och känna trygghet i det egna hemmet. 
Stödet ska underlätta för personen att leva ett själv-
ständigt liv. Det individuella behovet avgör vilka 
insatser som är aktuella och hur stödet ska se ut. 

Det allmännyttiga bostadsbolaget Krambo har under 
2016 gjort en stor satsning på komfortboenden. En 
komfortlägenhet kännetecknas av en hög standard 
och tillgänglighet. Bostaden är anpassad efter hjälp-
medel som rullator och rullstol, därav har dörrbred-
derna utökats och antalet trösklar minimerats. Tan-
ken är att hyresgästen inte ska behöva byta bostad 
om denne skulle drabbas av lindrigare funktionsned-
sättningar. 
 

Särskilt boende för äldre 
Särskilt boende är till för den som inte klarar av att 
bo kvar hemma trots omfattande stöd av hemtjänst. 
Med särskilt boende menas en egen bostad med 
tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till bo-
städerna	finns	gemensamma	utrymmen	för	samvaro	
och aktiviteter. 

Idag (2016) har Kramfors 222 platser på särskilt 
boende	med	en	beläggningsgrad	för	2015	på	98,6	%.	
De	platser	som	finns	utnyttjas	väl	och	trots	en	hög	
beläggningsgrad har Kramfors under 2015 kunnat 
erbjuda	snabb	inflyttning	för	brukare	som	fått	beslut	
om särskilt boende.

 
Funktionsstöd 
Kommunen har ett ansvar att möjliggöra det för 
personer  med  någon  form  av  funktionsnedsätt-
ning att leva som andra. I jämförelse med riket har 
Kramfors kommun en större andel personer med 
funktionsnedsättning, vilket ställer krav på kommu-
nens funktionsstöd.

Generellt sett vill de som är beroende av funktions-
stöd i hög grad bo i egen bostad med stöttning i 
form av boendestöd, personlig assistans eller liknan-
de.	I	Kramfors	kommun	finns	det	även	möjlighet	
att bo i bostäder med särskild service för vuxna. 
Bostäderna erbjuds i form av gruppboende med 
gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt, 
men även servicebostäder. I en servicebostad får den 
boende tillgång till gemensamma måltider och aktivi-
teter.	Det	finns	även	personal	tillgänglig	dygnet	runt.
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Storlek Hyresrätt Bostadsrätt
Ett rum Hög efterfrågan Låg efterfrågan
Två rum Hög efterfrågan Hög efterfrågan
Tre rum Hög efterfrågan Hög efterfrågan
Fyra rum Hög efterfrågan Låg efterfrågan

Vilka typer av boende råder det brist på
 i Kramfors kommun år 2016?

Bostadsbehov

Läget i Sverige 
De	flesta	kommuner	i	landet	bedömer	att	det	råder	
ett underskott på bostäder. Det är framför allt ett 
stort behov av billiga och små bostäder. Detta tar sig 
uttryck i att det blivit svårare för bostadsmarknadens 
svagare	grupper	att	finna	bostad.	Under	den	senaste	
tiden	har	allt	fler	kommuner	uppgett	att	de	har	ett	
underskott på bostäder för ungdomar och nyanlända. 
Många kommuner menar även att de har brist på sär-
skilda boendeformer för äldre.

Läget i Västernorrland 
Efterfrågan på bostäder har ökat under de senaste 
åren i Västernorrlands län. Under 2014 rapporterade 
endast Sundsvall om en brist på bostäder i kommu-
nen. Under 2016 rapporterade alla kommuner i länet 
förutom Ånge och Sollefteå om ett underskott på 
bostäder. En optimism om ett ökat bostadsbyggande 
har dock slagit igenom. Det planeras nya projekt och 
finns	ett	ökat	intresse	från	exploatörer	i	flera	kom-
muner där det inte byggts på länge. Tre kommuner 
bedömer att de fortfarande kommer ha bostadsbrist 
om fem år.  
 
Flera av kommunerna i Västernorrland står inför 
liknande utmaningar och därför bildades ett regionalt 
bostadsförsörjningsnätverk under 2015. I nätverket 
finns	representanter	från	alla	kommuner	i	länet	och	
länsstyrelsen. Nätverkets syfte är att bidra till kunskaps-
utbyte och kompetensutveckling inom området bostads-
försörjning. 

Kramfors kommun 
Under de senaste tjugo åren har produktionen av nya 
bostäder i Kramfors kommun varit låg. Bostadsmark-
nadsläget ser i dag olika ut beroende på vilken del 
av kommunen som studeras. I Kramfors stad är det 
ett underskott på bostäder, medans det är balans på 
bostadsmarknaden i kommunens övriga delar. Under 
den	kommande	tiden	kommer	det	behövas	fler	bo-
städer i staden, främst hyresrätter men även bostads-
rätter.	Det	är	främst	två-,	tre-	och	fyrarumslägenheter	
det är ett underskott av i Kramfors stad.

En allt tydligare brist på bostäder märks genom att 
det blivit svårare för vissa grupper att hitta en bostad. 
Även i Kramfors kommun är det främst ungdomar 
och nyanlända som har svårt att få en första bostad. 
 

Hemlöshet
I	Kramfors	kommun	finns	det	även	ett	antal	hemlö-
sa. Detta är en grupp som främst har en problematik 
med missbruk, störningar och betalningsanmärk-
ningar, men lider även ofta av samsjuklighet och 
neuropyskiatriska diagnoser. Av denna grupp är det 
främst centrumnära bostäder med goda kommunika-
tioner som efterfrågas.  
 

Asylsökande 
Det	finns	goda	skäl	att	anta	att	antalet	bostadsplatser	
för asylsökande i Kramfors kommun kommer att 
ligga kvar på dagens nivå under överskådlig tid. San-
nolikt	blir	det	fler	platser,	snarare	än	färre.	
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Migrationsverket har en upphandling löpande, och 
mycket	pekar	mot	att	det	kan	tillkomma	flera	hundra	
platser till i kommunen.  
 

Nyanlända 
Kramfors kommun kommer att vara den första plats 
många	asylsökande	kommer	till	under	flera	år	framö-
ver. För att dessa ska kunna bo kvar i kommunen är 
det	viktigt	att	det	finns	bostäder.	 
 
Anledningen till att det idag är ett underskott på 
bostäder	för	nyanlända	beror	på	att	det	finns	för	få	
hyreslägenheter i kommunen. Denna grupp efterfrå-
gar främst större hyreslägenheter, vilket det är brist 
på i Kramfors kommun. 

Unga 
Underskottet på mindre bostäder i Kramfors kom-
mun innebär en försvårad situation för ungdomar 
(19-25	år)	att	ta	sig	in	på	bostadsmarknaden.	Gene-
rellt sett efterfrågar ungdomar billiga, mindre lägen-
heter lokaliserade i områden med god service och 
närhet till kommunikationer. Goda pendlingsmöjlig-
heter till arbete och studier i regionen samt ett större 
utbud av mindre bostäder är en viktigt förutsättning 
för att ungdomar ska kunna bo kvar i Kramfors 
kommun. 

 
Studerande 
För studerande på gymnasieskolorna i Kramfors 
kommun bedöms bostadsläget vara i balans. Det 
är inte många studentbostäder lediga, men utbudet 
svarar till efterfrågan.

Gällande vuxenutbildningen kommer några utbild-
ningsprogram tillkomma under 2016 och 2017, samt 

ett utökas från en studietid på två år till tre år. Detta 
innebär att det totala antalet studieplatser på vux-
enutbildningar kommer öka med cirka 112 platser. 
Behovet av bostäder kommer således att öka. 

Varje	år	flyttar	ungdomar	och	vuxna	till	Kramfors	
kommun för att läsa på gymnasieskolor och vuxenut-
bildningar. Utöver dessa behöver även tillresta lärare, 
gästföreläsare och konsulter bostäder när de arbetar i 
Kramfors. Detta ställer stora krav på bostadsutbudet. 

Funktionsstöd
Antalet	gruppbostäder	som	finns	i	Kramfors	kom-
mun motsvarar dagens (år 2016) efterfrågan, och 
enligt prognoser kommer den att ligga kvar på 
samma nivå inom de kommande åren.  Kommunen 
har därför påbörjat ett arbete med att rusta upp det 
befintliga	beståndet	av	dessa	boenden.		

Särskilt boende för äldre 
Prognosen för behovet av särskilt boende baseras på 
att behovet i respektive åldersintervall är konstant 
under	perioden.	Finns	attraktiva	senior-	och	trygg-
hetsbostäder kan omsorgen möjligtvis förskjutas från 
särskilt boende till hemtjänst, konsumtionsmönstret 
av särskilt boende kan således ändras.  

Med en åldrande befolkning och en konsumtion i 
nivå med 2015 ökar behovet av särskilda  boende-
platser  med  31  platser fram till 2030.  Detta kan 
dock  undvikas med  en  fortsatt  kvarboendeprincip, 
tillgång till trygga  boendealternativ och en väl-
fungerande hemtjänst samt hemsjukvård  med ett 
trygghetsskapande arbetssätt. Kramfors kommun 
ser därför inte ett behov av nybyggnation av särskilt 
boende för äldre.

Grupp Dagens läge på bostadsmarknaden (2016)
Nyanlända Underskott på bostäder
Unga Underskott på bostäder
Studerande Underskott på bostäder
Funktionsstöd Balans på bostadsmarknaden

Äldre med särskilda 
behov

Balans på bostadsmarknaden
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Ambition
Kramfors kommun har en ambition om en solida-
risk och modern framtid. Därför ska samhällsbyg-
gandet präglas av hög kvalitet gällande hållbarhet, 
jämställdhet och kultur. För att nå det övergripande 
målet om att alla människor i Kramfors kommun ska 
kunna leva i bra bostäder bör det skapas attraktiva 
boendemiljöer som passar människor i alla åldrar 
och familjetyper. I den kommunövergripande över-
siktsplanen förklaras det att en attraktiv boendemiljö 
kännetecknas av ett bra och varierat boende men 
även av faktorer som utbudet av service, rekreation 
och aktiviteter.

Det är viktigt att bostäder och dess närmiljöer är 
tilltalande, vilket uttrycker sig i att kommuninvånarna 
ska vilja förbli boende i kommunen samtidigt som 
nya personer ska önska bosätta sig i Kramfors kom-
mun. 

Kramfors kommun ska ha ett varierat bostadsutbud, 
för olika smaker och livets olika skeden. Ny bebyg-
gelse och förändringar av bostadsbeståndet ska bidra 
till en större variation av boendeformer. Stadsdelar 
med	flera	boendealternativ	ger	levande	miljöer	sam-
tidigt som integration främjas och den som behö-
ver byta bostad får större möjlighet att stanna i sin 
närmiljö. Nya bostäder ska koncentreras till områ-
den	med	god	service,	kollektivtrafik	och	cykelstråk.	
Genom ett större utbud av hyresrätter blir det lättare 
att få en första bostad för ungdomar och nyanlända, 
samtidigt som det förenklar att byta bostad. Byggs 
det	även	fler	bostadsrätter	ökar	variationen	av	upplå-
telseformer.

Ett ökat utbud av bostäder i kombination med fort-
satt	utveckling	av	kollektivtrafik	i	regionen	skapar	
möjligheter för Kramfors kommun att stärka sin roll 
som ”ett bra kvarter i den stora staden”. 

Utmaningar och åtgärder
Hur bör underskottet på bostäder för 
nyanlända, ungdomar och studerande vid 
vuxenutbildningar hanteras?
Det är främst unga, nyanlända och studerande på 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

vuxenutbildningar som bristen på bostäder slår hår-
dast mot. Genom en utökning av bostadsbeståndet 
i kommunen skulle situationen för dessa grupper bli 
betydligt bättre. Ungdomar och studerande efterfrå-
gar främst billiga mindre lägenheter, medan nyan-
lända efterfrågar större hyreslägenheter. En satsning 
på attraktiva boenden för den äldre befolkningen, 
exempelvis	komfortboenden,	skulle	bidra	till	flytt-
kedjor.	Skapas	flyttkedjor	kan	även	de	yngre	och	nya	
invånarna i Kramfors kommun gynnas. Det är dock 
viktigt	att	inte	ha	för	stor	tilltro	till	flyttkedjor,	då	de	
inte alltid blir lika långa som förväntat eller gynnar 
grupper som är nya på bostadsmarknaden, exempel-
vis nyanlända och unga. 

Hur påverkar den åldrande befolkningen 
Kramfors kommuns arbete med bostads-
försörjning? 
Kramfors kommun ska stimulera tillkomsten av att-
raktiva bostäder för den äldre befolkningen med god 
tillgänglighet. En sådan satsning gynnar rörligheten 
på	bostadsmarknaden,	vilket	kan	bidra	till	flyttkedjor.	
Krambos satsning på komfortbostäder under år 2016 
är ett steg i rätt riktning.

Vad bör kommunen göra i det fortsatta 
arbetet med särskilt boende för äldre?
Det	är	idag	(2016)	inget	akut	behov	av	fler	platser	på	
särskilt boende för äldre men kommunen bör arbeta 
på ett förebyggande sätt. Ett sätt att hantera denna 
utmaning är en satsning på bra bostäder för äldre, 

Skiss av det nya komfortboendet i Kramfors stad.
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exempelvis komfortbostäder. Detta är ett långsiktigt 
och mindre resurskrävande boendealternativ som 
skapar trygghet för de äldre. Boendealternativ med 
hög tillgänglighet och trygghet samt god tillgång till 
service och kommunikationer har visat sig attraktivt 
i många kommuner, då det minskar belastningen på 
särskilda boenden. 

Hur bör kommunen arbeta med bostäder 
inom området funktionsstöd? 
Det är viktigt med fortsatt strategiskt arbete både 
inom	BAS-förvaltningen	och	centralt	i	kommunen	
avseende behov av både verksamhetslokaler och 
bostäder inom funktionsstöd. Generellt upplever 
Kramfors kommun att brukare inom både LSS och 
socialpsykiatrin i större utsträckning vill bo i egen 
bostad, med stöttning i form av boendestöd, person-
lig assistans eller liknande. Därav ser vi ett behov av 
boendealternativ som istället fokuserar på att skapa 
stöd och trygghet.  
 
Hur ska Kramfors kommun se till att det 
byggs fler bostäder?
Det kommunala bostadsbolaget Krambo är ett av 
kommunens verktyg i arbetet med bostadsförsörj-
ning. Finns det ett stort behov av bostäder kan 
Kramfors kommun ge förutsättningar  för Krambo 
att bygga nya bostäder.

Kramfors kommun arbetar aktivt med att attrahera 
investerare och byggherrar för att bygga nya bostä-
der. En del i detta arbete har varit att göra en reklam-
film	som	marknadsför	attraktiva	tomter	i	kommunen	
som är planerade för bostadsbebyggelse. Detta är ett 
viktigt arbete som bör fortskrida. Finns det bostäder 
byggda av olika byggherrar ökar ofta variationen av 
boendetyper, vilket främjar integration och mångfald. 
För att möjliggöra bostadsbyggande är det viktigt att 
kommunen har ett gott samarbete med byggherrar 
och en god planberedskap.  
 
Hur ska Kramfors kommun verka för en 
god planberedskap?
Kramfors kommun ska ha en god beredskap när det 
gäller lagakraftvunna och pågående detaljplaner för 
bostadshus.	Det	är	av	stor	vikt	att	det	finns	en	bered-
skap att effektivt sätta igång och slutföra detaljplaner 
för nya bostadsbyggnadsprojekt. En tidig dialog med 

berörda parter är en grundläggande utgångspunkt för 
en effektiv process.

Att ta fram en detaljplan kan vara en tidskrävande 
process, därför är det viktigt att kommunen har en 
god framförhållning i arbetet med detaljplaner. Ett 
gott utbud av byggklara detaljplanerade områden i 
attraktiva lägen främjar byggnation. 

Vart ska nya bostäder byggas?
Det	finns	byggklara	detaljplanerade	områden	i	
Kramfors kommun, dessa presenteras i dokumentets 
bilaga. I den kommunövergripande översiktsplanen 
redovisas områden i attraktiva lägen som bör de-
taljplaneras. Det är av stor vikt att kommunen har en 
god framförhållning i detaljplanearbetet och har ett 
tillfredsställande markinnehav för bostadsbyggande. 

Även i den fördjupade översiktsplanen för Kramfors 
stad pekas nya utvecklingsområden ut för bostadsbe-
byggelse. Dessa områden är utpekade utifrån krite-
rier som attraktivitet, vilket i detta fall beskrivs som 
närhet till vatten och centrum. För att uppmuntra till 
byggnation av dessa bör de detaljplanläggas. Totalt 
redovisas utvecklingsområden för cirka 300 bostäder 
i den fördjupade översiktsplanen.

Vad är nästa steg i Kramfors kommuns 
arbete med bostadsförsörjningen?
Kramfors kommun bör arbeta fram en tydligt struk-
turerad handlingsplan som presenterar förslag på 
åtgärder, motiv, initiativtagare och involverade parter. 
Detta är en nödvändig fortsättning i arbetet med att 
nå målet om att alla invånare ska ha tillgång till en 
god bostad i Kramfors kommun. 
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