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Handlingen
Denna handling utgör Bostadsförsörjnings-
program för Kramfors kommun - Handlings-
plan 2016-2019. Den har blivit utarbetad 
under perioden augusti 2016 – november 
2016. 

Beställare
Kommunstyrelsen i Kramfors kommun.

Arbetsorganisation
Staffan Östman, chef samhällsavdelningen
Amat Jobe, samhällsplanerare, projektledare
Anders Näslund, fastighetschef på Krambo
Carina Eriksson, enhetschef på BAS
Gun Melinder, verksamhetsutvecklare BAS
Matti Heino, fysisk planerare, MoB
Peter Levin, förvaltningschef BKU

Rättigheter
Om inget annat anges gäller följande be-
träffande rättigheter till kartor: ©Kramfors 
kommun. 

I de fall fotografen inte arbetar inom Kram-
fors kommun anges källan särskilt i slutet av 
dokumentet.

För mer information om 
arbetet besök:
www.kramfors.se

Kontakt

Amat Jobe, samhällsplanerare
073 - 275 25 45
amat.jobe@kramfors.se
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Inledning

Bakgrund 
Kramfors kommun har under år 2016 arbetat fram 
ett bostadsförsörjningsprogram som antogs av kom-
munfullmäktige den femte december. Programmet 
presenterar behovet av bostäder i Kramfors kommun 
utifrån en aktuell analys av bostadsmarknaden och 
befolkningsutvecklingen. I bostadsförsörjningspro-
grammet framgår det att det under 2016 främst är i 
Kramfors stad det är brist på lägenheter, i resten av 
kommunen är det balans på bostadsmarknaden. I 
Kramfors stad är det främst ett underskott på två-, 
tre-, och fyrarumslägenheter. Bristen på bostäder har 
bland annat inneburit att det blivit svårare för vissa 
sociala grupper att få en bostad, exempelvis nyan-
lända, unga och studerande. Något dessa grupper 
har gemensamt är att de ofta inte har tillräckligt med 
kötid i bostadskön eller ekonomin till att köpa en 
bostad. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar även 
riktlinjer för hur kommunen bör arbeta med den 
framtida bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningspro-
gram Kramfors kommun - Handlingsplan 2016-2019 är en 
del i det arbetet. 
 
Bostadsförsörjningen är av strategisk betydelse för 
Kramfors kommuns tillväxt. Det är viktigt att det er-
bjuds ett varierat utbud av bostäder i attraktiva lägen. 
Detta innefattar även en god tillgång till bostäder för 
livets olika skeden, vilket skapar möjlighet till en bra 
livskvalité. Bostadsförsörjningen handlar inte bara 
om produktion av helt nya bostäder, det handlar även 
om att komplettera och förändra i det redan byggda 
beståndet. 
 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen till bostadsförsörjnings-
programmet är att presentera åtgärder på hur Kram-
fors kommun ska arbeta med att nå målet om att alla 
i kommunen ska leva i goda bostäder. Åtgärderna 
presenteras även genom en beskrivning i form av 
orsak till att åtgärden ska tas samt vem/vilka som är 
initiativtagare och involverade parter till åtgärden.

 

Läsanvisningar 
Detta dokument är en handlingsplan för Bostadsförsörj-

ningsprogram - Kramfors kommun 2016-2019 som antogs 
i kommunfullmäktige under 2016. Handlingsplanen 
presenterar åtgärder för bostadsförsörjningen i kom-
munen. Utgångspunkten i arbetet är att alla invånare i 
Kramfors kommun ska leva i goda bostäder.

Handlingsplanen är uppdelad efter sex fokusområ-
den: ökat bostadsbestånd, bostäder för äldre, bostäder för 
unga och studerande, bostäder för nyanlända, bostäder inom 
området funktionsstöd och bostäder för hemlösa. Avslut-
ningsvis presenteras kommunens detaljplaner som 
är avsedda för flerbostadshus och detaljplaner som 
kommunen ska ta fram under 2016-2019.  

Ordlista
Gruppbostad - Bostad som beviljas enligt lagen 
om stöd och service (LSS). I en gruppbostad har 
brukaren tillgång till gemensamhetsutrymmen 
och personal dygnet runt. 

Komfortbostäder - En komfortbostad känne-
tecknas av en hög standard och tillgänglighet. 
Bostaden är till exempel anpassad efter hjälpme-
del som rullator och rullstol.

Kvarboendeprincip - Kvarboendeprincipen 
innebär att äldre människor ska kunna få den hjälp 
de behöver i hemmet så att de i högre utsträck-
ning kan bo kvar hemma. 

Servicebostäder - Bostadsformen beviljas enligt 
lagen om stöd och service (LSS). Brukaren bor i 
egen lägenhet och har tillgång till gemensamma 
lokaler i närområdet. Det finns även personal dyg-
net runt och möjlighet att delta i aktiviteter. 

Vuxenutbildning - Eftergymnasial utbildning. 
Det finns cirka 700 studerande i Kramfors kom-
mun.

Lågtröskelboende - En boendeform där lägre 
krav ställs på hyresgästens historik av betalnings-
anmärkningar och störningar med mera. Lågtrös-
kelboenden vänder sig främst mot personer som 
haft problematik med missbruk och samsjuklighet.
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Ökat bostadsbestånd

Ta fram detaljplaner för 
100 bostäder i flerbo-
stadshus i attraktiva 
lägen. Det är viktigt 
att detaljplanerna är 
flexibla i sina planbe-
stämmelser.

Förslag på åtgärd Varför/därför att

Ska det byggas fler bo-
städer behöver planbe-
redskapen vara god. Ett 
gott utbud av byggklara 
detaljplanerade områ-
den främjar byggnation. 
Öppna detaljplaner 
förenklar införsäljning.

Initiativtagare

Kommunstyrelsen

Involverade parter

Miljö- och byggför-
valtningen

Uppmuntra till allmän 
bostadsbyggnation av 
villor och flerbostads-
hus genom marknads-
föring av befintliga 
tomter.

Genom att aktivt arbeta 
med att synliggöra 
befintliga tomter ökar 
möjligheterna för ny-
byggnation.

Kommunstyrelsen Samhällsavdelningen

Allmänn bostadsbygg-
nation.

Nybyggnation gynna 
flera målgrupper då det 
bland annat frigör äldre 
bostäder med lägre 
hyror.

Kommunstyrelsen Krambo, Samhällsav-
delningen

Studie: kan utrymmen 
som inte används till 
bostadsändamål idag 
omvandlas till bostä-
der? Finns det bostäder 
som bör omvandlas till 
annan typ av bostad, 
exempelvis komfortbo-
ende?

En studie över hur 
bostadsbeståndet kan 
breddas genom om-
vandling av befintlig 
utrymmen. Detta kan 
leda till ett bostadsbe-
stånd som svarar mot 
dagens och framtidens 
efterfrågan på bostäder.

Kommunstyrelsen Krambo, KIAB

Ansökan: Staten delar 
ut bidrag till kommu-
ner för sanering av 
förorenade områden för 
att bygga bostäder.

Många attraktiva lägen 
i Kramfors kommun är 
förorenade då de tidi-
gare varit industrimark. 
Genom sanering kan 
bostäder byggas i dessa 
områden.

Kommunstyrelsen Samhällsavdelningen
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Bostäder för äldre

Tillgänglighetsanpassa 
befintliga bostäder.

Förslag på åtgärd Varför/därför att

Kvarboendeprincipen 
stärks om fler bostäder 
tillgänglighetsanpassas, 
exempelvis med hiss.

Initiativtagare

Krambo

Involverade parter

BAS-förvaltningen

Komplettera bostadsbe-
ståndet med anpassade 
bostäder, t ex komfort-
bostäder.

Det skapar förutsätt-
ningar som underlättar 
att kunna bo kvar i 
sin bostad längre 
(”kvarboendeprinci-
pen”) och fördröjer 
behovet av andra boen-
deformer.

Krambo BAS-förvaltningen

Inventering av bostads-
beståndet.

Underlätta möjlighe-
ten att finna lämpliga 
bostäder i ordinarie 
bostadsbestånd. Stimu-
lera att fler bostäder 
anpassas för äldre.

Krambo Samhällsavdelningen, 
BAS-förvaltning-
en 

Utredning: en kart-
läggning av hur äldre 
kommuninvånarna på 
de olika geografiska 
områdena tänker och 
planerar sitt framtida 
boende.

En utredning skapar 
möjligheter för att ta 
målgruppens behov i 
beaktande vid planering 
av bostäder för äldre.

Kommunstyrelsen BAS-förvaltningen
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Bostäder för unga och studerande

Dialog med privata 
fastighetsägare.

Förslag på åtgärd Varför/därför att

För att underlätta för 
unga och studerande att 
komma in på bostads-
marknaden.

Initiativtagare

Kommunstyrelsen

Involverade parter

Privata fastighetsäga-
re, BKU-förvaltning-
en, BAS-förvaltning-
en

Allmän bostadsbyggna-
tion.

Nybyggnation frigör till 
viss del äldre bostäder 
med lägre hyror.

Kommunstyrelsen Krambo, Samhällsav-
delningen

Utredning: fördjupad 
studie över behovet 
av bostäder för unga i 
Kramfors kommun.

Genom kunskap om 
hur behovet ser ut 
för denna grupp kan 
kommunen ta rätt 
typ av åtgärder för att 
ungdomar ska välja att 
bo kvar i Kramfors 
kommun.

Kommunstyrelsen Samhällsavdelningen, 
Krambo

Utredning: fördjupad 
studie över behovet av 
bostäder för studeran-
de. Utredningen bör 
göras utifrån utbild-
ningsplatser och antal 
ansökningar.

Genom kunskap om 
antalet sökande och an-
talet som tackar nej på 
grund av brist på bostä-
der kan kommunen ta 
rätt typ av åtgärder. 

Kommunstyrelsen BAS-förvaltningen, 
BKU-förvaltningen, 
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Bostäder för nyanlända

Dialog med privata 
fastighetsägare

Förslag på åtgärd Varför/därför att

För att underlätta för 
nyanlända att komma in 
på bostadsmarknaden.

Initiativtagare

Kommunstyrelsen

Involverade parter

BAS-förvaltningen

Allmän bostadsbyggna-
tion.

Nybyggnation frigör till 
viss del äldre bostäder 
med lägre hyror.

Kommunstyrelsen Krambo, Samhällsav-
delningen
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Bostäder inom området funktionsstöd

Fortsatt arbete med att 
rusta upp gamla grupp-
bostäder.

Förslag på åtgärd Varför/därför att

Standarden behöver 
höjas på vissa gruppbo-
städer.

Initiativtagare

Krambo

Involverade parter

BAS-förvaltningen

Allmän bostadsbyggna-
tion.

Det är en växande 
efterfrågan på bostäder 
för denna målgrupp. 
En förutsättning för att 
brukarna ska kunna bo 
i en egen bostad är att 
de har tillgång till stöd 
och trygghet i vardagen.

Kommunstyrelsen Krambo, Samhällsav-
delningen

Kommunen tar över 
förstahandskontrakt 
för lägenheter som 
används som servicebo-
städer.

Servicebostäder behö-
ver ligga inom ett visst 
avstånd från en lokal 
med personal. Service-
bostäderna ingår idag 
(2016) i det vanliga 
bostadsbeståndet. Åt-
gärden behöver tas för 
att säkra upp tillgången 
till servicebostäder som 
ligger på rätt avstånd 
ifrån lokalen med per-
sonal.

BAS-förvaltningen Krambo

Utredning: Kartlägg-
ning av hur ungdomar 
på Särgymnasiet tänker 
och planerar sitt framti-
da boende.

Det behövs ett kun-
skapsunderlag för att 
kommunen ska kunna 
bemöta efterfrågan på 
bostäder för ungdomar 
med särskilda behov.

BKU-förvaltningen BAS-förvaltningen

Upprätta fler gruppbo-
enden.

Det kommer att be-
hövas fler platser på 
gruppboenden inom en 
snar framtid i Kramfors 
kommun.

BAS-förvaltningen Krambo, Samhällsav-
delningen
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Bostäder för hemlösa

Fortsatt dialog med 
Krambo och privata 
fastighetsägare om låg-
tröskelboenden. 

Förslag på åtgärd Varför/därför att

Lågtröskelboenden 
möjliggör det för per-
soner utan exempelvis 
goda boendereferenser 
att få en bostad.

Initiativtagare

BAS-förvaltningen

Involverade parter

Krambo, privata fast-
ighetesägare
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Planberedskap

Bonden 5, Kramfors 
stad

Plan/område Ägare/byggherre

Krambo

Antal bostäder

25

Kommentar

Bostäder och handel 
fyra våningar

Merkurius 11, Kramfors 
stad

Kramfors kommun 15 Bostäder och handel 
tre våningar

Summa:

Gällande detaljplaner för flerbostadshus

65

Hermes 14, Kramfors 
stad

25Kramfors kommun Bostäder två våningar
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Planberedskap

Öster om Babelsberg

Plan/område Ägare/byggherre

Kramfors kommun

Antal bostäder

Ca 50+

Kommentar

Påbörjad

Bruket etapp 2 Kramfors kommun Ca 80 Påbörjas under XXX

Norra Hagaparken och 
Bergom

Kramfors kommun, 
Privat

Ca 70 Arbetet börjar under 
2016

Nordingrå Församling?Nordingråvallen, 
Nordingrå 1:2

Ca 28 Påbörjad. Avser 
komfortboende/seni-
orboende

Summa:

Kommande detaljplaner

228+
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