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Handling
Kramfors kommuns  
bostadsförsörjningsprogram 2021-2024 utgör 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.  
 
Programmet ska därmed vägleda bostadsbyggande 
och utvecklingen av kommunens bostadsbestånd.

Beställare
Kommunstyrelsen i Kramfors kommun.

Rättigheter 
 
Fotografier i programmet är hämtade från Kramfors 
kommuns bildbank eller har med tillåtelse hämtats från 
Krambos hemsida. Vid undantag anges källan särskilt. 

Kartor
Programmets kartmaterial bygger på geografisk data 
som har hämtats från Lantmäteriet och SCB, och har 
bearbetats av Kramfors kommun.

Statistik
All statistik som används i programmet är hämtad från 
följande källor: 
 
- Öppna data från SCB:s statistikdatabas

- SCB:s medborgarundersökning och tillhörande  
kommunspecifika tilläggsfrågor

- Befolkningsprognos 2019-2028 Kramfors kommun,  av 
Statisticon AB, med data från SCB. 

- Uppgifter inrapporterade från olika kommunala  
förvaltningar

Statistiken är bearbetad av Kramfors kommun.  
Merparten av statistiken inhämtades under hösten 
2019, vilket innebär att statistiken i huvudsak sträcker 
sig till 2018, som vid tidpunkten var det senaste  
statistiska helåret. 
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Sammanfattning

1

Kramfors kommuns bostadsförsörjningsprogram syftar till att presentera de behov av bostäder som finns i  
kommunen, grundat på demografisk utveckling och andra marknadsförutsättningar. Mål för bostadsförsörjningen 
och åtgärder för att nå uppsatt mål fastställs även, samt hur hänsyn tagits till nationella och regionala mål. 
 
En negativ befolkningsutveckling har länge präglat Kramfors kommun. Det går att se avvikelser i form av en  
befolkningsökning under år 2016, till följd av ett positivt flyttnetto som kan förklaras av en högre  
invandring. Denna har dock minskat sedan 2016 och folkmängden minskar åter. Befolkningsutvecklingen över tid 
har fått till följd att Kramfors kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet. Detta gör att hushålls- 
storlekarna är mindre i förhållande till riksgenomsnittet, och den vanligaste hushållsstorleken i kommunen utgörs 
av enpersonshushåll. Det negativa flyttnettot innebär samtidigt att antalet unga som debuterar på bostads- 
marknaden kontinuerligt minskar.  
 
I Kramfors kommun finns en stor andel småhus som överstiger andelen för riksgenomsnittet, för Västernorrland 
och även för landsbygdskommuner i stort. På motsatt vis finns lägre andelar av flerbostadshus i Kramfors kommun, 
vid samma jämförelse. Andelen bostadsrätter är särskilt liten. Detta gör att bostadsytorna i kommunens bestånd är 
förhållandevis stora. Huspriser och hyresnivåer är förhållandevis låga i kommunen. Nyproduktionen av bostäder i 
flerbostadshus upphörde efter mitten av 90-talet. Sedan dess har byggandet varit lågt, cirka 4 byggnadslovs- 
ansökningar för nybyggnad av bostadshus brukar årligen lämnas in. Ofta till följd av att en befintlig bostads- 
byggnad skadats. De senaste åren har dock denna trend förändrats, då både om- och nybyggnationer utökat  
bostadsbeståndet med cirka 80 bostäder i flerbostadshus i ordinarie bostadsbestånd. Andelen lediga lägenheter 
har under många år minskat, men under de senaste åren syns en återgång till fler outhyrda lägenheter, i takt med 
en minskande invandring.  
 
Kommunens medborgarundersökning visar på att viljan att bo i en annan boendeform är det vanligast skälet till 
att vilja byta bostad inom kommunen. Kramfors stad var den tätort flest deltagare angav att de vill bo i. I  
undersökningen ställdes även frågan om deltagarna såg några hinder i att byta bostad. En merpart svarade att de 
inte upplevde några hinder, men en stor andel angav även att det de vill flytta till inte finns tillgänglig. Närhet till 
natur/grönområden, att bostaden ligger i ett tryggt område och närheten till livsmedelsbutik var aspekter som  
många av deltagarna sa sig villiga att betala extra för vid byte av bostad. 
 
I den senaste befolkningsprognosen uppskattas att befolkningen i Kramfors kommun kommer fortsätta minska 
med 222 personer per år. Det betyder att folkmängden i kommunen antas uppgå till 16 909 personer vid år 2024 
och 16 209 personer år 2028. Utifrån dagens hushållsstorlekar kommer detta innebära att det finns 1 107 färre hus-
håll i Kramfors kommun år 2028. Ett hushåll behöver i regel en bostad, och bedömningen blir därför att bostads-
byggnadsbehovet sannolikt kommer understiga noll under en överskådlig framtid. Åtminstone rent kvantitativ. 
Det finns d.v.s. ingen bostadsbrist att ”bygga bort” då det generellt råder balans på bostadsmarknaden. Förändra-
de behov inom olika grupper kan dock ändå skapa ny efterfrågan - människor kan vilja eller behöva bo annorlun-
da i förhållande till hur de bor i dag. Andelen äldre (80+ år) uppskattas till exempel att öka med 28 % fram till år 
2028. Denna grupp efterfrågar inte sällan mindre lägenheter i centralt belägna lägen. Kramfors kommun bedömer 
att det finns behov av ett visst tillskott av hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus. När det kommer till olika grup-
per med svag ställning på bostadsmarknaden är bedömningen att bostadsbehovet tillgodoses, och kommer fort-
sätta göra så under programperioden. Undantaget är för personer med funktionsnedsättning där  
behovet av serviceboende och gruppboende kommer öka.  
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen inbegriper ett mål: Kramfors kommuns bostadsförsörjningsarbete ska verka för 
att kramforsborna ska tycka att kommunen är en bra plats att leva och bo på. Tre strategier ska verka för att upp-
nå målet: Säkerställa att bostadsbehovet för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden tillgodoses, Öka 
tillgängligheten i det befintliga beståndet och Verka för att beståndet fortsätter förnyas på sikt genom komplette-
ringar. Respektive strategi rymmer ett antal åtgärder, sammanlagt uppgår dessa 10 åtgärder som ska genomföras 
innan programperiodens slut. Slutligen innehåller riktlinjerna ett antal ställningstagande som ska bidra till att 
vägleda översikts- och detaljplanering samt lovgivning. Ställningstaganden är dels av övergripande karaktär, men 
även specifikt för flerbostadshus, småhus och fritidshus. Mål, strategier, åtgärder och ställningstaganden har tagit 
hänsyn till nationella och regionala mål och styrdokument genom att vara förenlig med och bidra till Agenda 2030, 
Mål för boende och byggande samt den Regionala utvecklingsstrategin.  



Del 1: Inledning 

2



1.1 Bakgrund
 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjnings- 
ansvar (SFS 2000:1383) säger att varje kommun
ska ange riktlinjer för bostadsförsörjning för att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder. Kommunens riktlinjer ska ta ställning
till bostadsmarknadens behov och efterfrågan på
bostäder. Sådana riktlinjer ska antas av kommun- 
fullmäktige under varje mandatperiod. Social- 
tjänstlagen (SFS 2001:453) säger att kommunen har 
ett ansvar för den enskildes rätt till bostad. Utöver 
nämnda lagar, och även andra lagar som ger  
kommunen ytterligare ansvar för boendefrågor, är  
bostadsförsörjning av strategisk betydelse för  
en kommun. 

En kommunorganisation styr dock inte ensidigt över 
utvecklingen på bostadsmarknaden. Kommunen har 
snarare en roll som innebär att analysera läget på  
bostadsmarknaden, peka ut en viljeinriktning och 
skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen.  
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett styrdokument 
som behandlar sådana frågor. Det är också en  
vedertagen form för att redovisa de riktlinjer som 
bostadsförsörjningslagen ålägger kommunen.  
 
Kommunfullmäktige i Kramfors kommun har tidigare 
beslutat om sådana riktlinjer. Det senaste bostads-
försörjningsprogrammet antogs år 2016 och löpte ut 
efter år 2019. Kommunstyrelsen i Kramfors kommun 
har därmed beslutat att ta fram denna handling - Ett 
nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2021-2024. 
 

1.2 Syfte

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att  
samordna och vägleda Kramfors kommuns arbete för 
frågor som rör bostäder och byggande och ska: 

•	 Presentera en bild av de behov av bostäder som
finns i kommunen utifrån en analys den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostads- 
behovet för särskilda grupper och marknads- 
förutsättningar. 

•	 Fastställa mål för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet. 

•	 Fastställa insatser för att nå uppsatta mål. 

•	 Visa hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program som 
är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Avsikten med detta bostadsförsörjningsprogram är 
också att det ska vara en pusselbit i arbetet att för-
verkliga kommunens Vision 2031.  

Kramfors kommuns Vision 2031:  
Tillsammans har vi mod att skapa livskraft -  
I hela vår kommun

1.3 Process
 
Denna handling har upprättats av Kramfors kommuns  
samhällsavdelning, i samarbete med kommunens inter-
na nätverk för bostadsförsörjning. I detta nätverk ingår 
tjänstepersoner inom kommunens välfärdsförvaltning och 
bildningsförvaltning och andra funktioner inom Kommun-
ledningsförvaltningen, samt representant från Krambo.  
 
Arbetet har inneburit att sammanställa statistiska underlag, 
att gemensamt bedöma kommunens bostadsbehov och 
ta fram förslag till riktlinjer. Detta har skett via samverkan 
under kontinuerliga möten.  
 
En samrådshandling till ett nytt bostadsförsörjnings- 
program för åren 2021-2024 togs fram under hösten 2020. 
Denna handling var ute på remiss under perioden  
2 oktober - 13 november 2020. Remissinstanser var Länssty-
relsen Västernorrland, Region Västernorrland,  
Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner,  
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Höga  
kusten Destinationsutveckling AB, kommunala nämnder 
och politiska partier i kommunfullmäktige. Mindre  
justeringar av handlingen har därefter gjorts. 

Bostadsförsörjningsprogrammet antas genom beslut i 
Kramfors kommunfullmäktige. 
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2.1 Hur har vår befolkning förändrats?  
I följande kapitel beskrivs hur befolkningens  
storlek och struktur har utvecklats över tid, hur detta har 
skett och hur det har påverkat dagens befolkning.
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Figur 1
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Figur 3

 
Folkmängd 

år 1950-2018 
Kramfors kommun är den  
kommun, av Sveriges 290  

kommuner, som genomgått 
störst förlust av folkmängd under 

denna period. År 2018 bor  
19 932 färre personer i 

 kommunen i förhållande till  
år 1950. Utvecklingen 

 innebär att antalet  
kramforsbor minskat med  

52 % under perioden.

 
Förändringsfaktorer 

år 1980-2018 
Utseendet av den ovan beskrivna  

befolkningsförändringen har  
berott på dessa faktorer;  inflyttningar, 

utflyttningar, antal födda och antal döda. 
Sedan 80-talet har antalet utflyttande 
generellt överstigit antalet inflyttan-
de, även om avvikelser t.ex. går att se 

2014-2016. Under perioden har antalet 
döda konstant överstigit antalet födda. 
Regelbundenheten i födelsenettot är 
märkbart tydligare än för migrations- 

nettot, som är mer oförutsägbara 
faktorer. Utvecklingen av dessa faktorer 
skapar tillsammans den totala befolk-

ningsförändring som syns i Figur 2.   

 
Befolkningsförändring 

år 1980-2018 
Förändringen av folkmängden 
går att studera närmare i detta 
linjediagram. Det går att se att 
Kramfors kommun har haft en 

mer eller mindre konstant  
negativ befolkningsförändring 
under perioden. Avvikelserna 

visar alltså i huvudsak hur  
omfattande minskningen i  

befolkningen varit, år för år. Det 
går dock att se ett tydligt  

trendbrott år 2016. 
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Figur 4

 
Invandring 

år 1980-2018 
För att förstå utvecklingen av  

förändringsfaktorerna behöver  
invandringar till Kramfors kommun  

studeras. Tillväxttopparna av inflyttning 
i Figur 3 speglar detta diagram. Dessa 
toppar är det vill säga år med högre 

invandring. Invandringens ökning och 
minskning till kommunen förhåller sig i 
sin tur till den nationella invandringen. 

Avtrycken av detta går att se i den ökade 
inflyttningen i Figur 3 och den positiva 
befolkningsförändringen i Figur 2. Det 

syns dock även hur invandringen tydligt 
börjat minska sedan år 2016. 
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Flyttnetto per ålder (genomsnitt för utlandsfödda) år 2002-2018 

De heldragna färgade linjerna visar genomsnitt av respektive flyttnetto för flyttar inom länet, utanför länet och 
utomlands, avseende utlandsfödda per ålder år 2002-2018. Den streckade blå linjen visar ett sammanvägt, 

årligt genomsnitt för alla nettoflyttningar för utlandsfödda per ålder under den givna perioden. Det är värt att 
nämna att de senaste årens invandring påverkat genomsnitten för tidsserien, och således  

linjediagrammets utseende. I diagrammet syns ett tydligt positivt genomsnittligt flyttnetto för de  
sammanvägda flyttningarna, den blå streckade linjen. Det framgår att det beror på ett överskott av  

inflyttningar från utlandet. Det högsta genomsnittet avser tonåringar och unga vuxna, med en kulmen i mitten 
av 20-årsåldern. Det positiva flyttnettot spänner generellt över åldrarna fram till 70-åringar. Detta genomsnitt 
minskar dock successivt för åldersgrupper äldre än 30 år. Trots att genomsnittet för samtliga nettoflyttningar 

är positivt syns dock inte enbart ett inflöde av människor till kommunen. Inflyttningarna från utlandet speglar 
sig i en liknande kurva av utflyttningar till övriga Sverige. Utlandsfödda flyttar alltså till Kramfors kommun, men 

samma åldersgrupper lämnar även kommunen, i huvudsak till kommuner utomläns. 

Figur 5
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Flyttnetto per ålder (genomsnitt för svenskfödda) år 2002-2018 

Denna figur visar ett liknande diagram som i Figur 5, men genomsnittliga nettoflyttningar för svenskfödda. För 
barn upp till 18 år syns ett litet överskott av utflyttning till det egna länet och ett litet överskott av inflyttning 
från övriga Sverige. Sammanvägt skapas ett jämnt flyttnetto för dessa åldersklasser, omkring noll. Vid 18 års  
ålder syns hur ett tydligt negativt flyttnetto påbörjas; allt fler börjar flytta från kommunen i förhållande till 

 inflyttare. Denna utveckling når kulmen vid 20 års ålder. Utflyttning sker främst till övriga Sverige, men även 
inom Västernorrland. Det negativa flyttnettot är fortsatt stort för unga vuxna, men för 30-åringar tar ett  

jämnare flyttnetto vid. För 45-åringar syns nästa avvikelse som innebär ett litet överskott av flyttningar, ett  
netto som generellt spänner över åldrarna upp till 65 år. Därefter syns återigen genomsnittliga underskott, 

även dessa är dock små. För 84-åringar och äldre åldrar är flyttnettot återigen jämt, då omfattningen av både 
in- och utflyttning är väldigt liten. 

Figur 6
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Födelsenetto 
år 1980-2018 

Diagrammet synliggör att Kramfors kommuns 
naturliga folkökning är negativ, och har varit 

så över hela tidsserien. Med andra ord  
minskar Kramfors kommuns befolkning 
 årligen enbart på grund av skillnaden 

mellan antal födda och döda.  Detta negativa 
födelsenetto förstärks av det ovan beskrivna 

flyttnettot för svenskfödda unga vuxna, som i 
hög takt lämnar kommunen. Utvecklingen ser 

på senare år ut att gå upp. Det bör dock  
beaktas att utvecklingen de senaste åren 

drivits på av den ovan beskrivna, höga  
inflyttningen från utlandsfödda (många i 

medelåldern för förstagångsföräldrar). Den 
uppåtgående trenden uppgår dock endast  

till att det negativa födelsenettot minskar till 
att omfatta cirka -100 personer per år. 

Figur 7
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Åldersstruktur år 1980 kontra 2018 

Ovan har förändringsfaktorerna som påverkat folkmängden i kommunen synliggjorts. Men det är också viktigt att studera hur denna utveckling  
påverkat sammansättningen av kommunens befolkning. I detta diagram visas åldersstrukturens procentuella förändring mellan år 1980 och 2018. 

 Utvecklingen av ett kontinuerligt negativt födelsenetto och stor utflyttning av unga vuxna har gjort avtryck på befolkningens åldersstruktur. I  
figuren syns att det år 1980 fanns en större andel unga i förhållande till år 2018. Stora förändringar mellan åren kan noteras för gruppen 10-14-åringar, 

20-24-åringar samt för 30-34-åringar och 34-39-åringar. Vid 40 års ålder syns en förskjutning där kommunen år 2018 generellt har en högre andel av 
befolkningen i efterföljande åldersgrupper i förhållande till år 1980. Detta är särskilt märkbart i åldrarna 55-59, 60-64 och 70-74. Kramfors kommun har 

sammanfattningsvis en äldre befolkning i dag i förhållande till 1980. 
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Folkmängd efter ålder 

år 1980 kontra 2018 
Figuren visar på samma utveckling som i Figur 7, men 

synliggör hur folkmängden förändrats i ålders- 
kategorierna barn och unga under 20 år, arbetsför  

ålder 20-64 år samt äldre över 65 år. Stapel- 
diagrammet visar att kommunens negativa  

befolkningsförändring främst påverkat 20-64- 
åringarna (vilket är naturligt, då det är den största 
gruppen). År 2018 är denna grupp 4 600 personer 
färre än vad den var 1980. Det utgör en minskning 
med 33 %. Barn och unga under 20 år har mellan 

åren minskat med 2 197 personer, vilket motsvarar en 
minskning med 37 %. Den äldre ålderskategorin har 

minskat minst, år 2018 är denna grupp 1 391 personer 
färre, en minskning med 21 %. 

Figur 9

 
Debutanter på bostadsmarknaden 

år 1968-2018 
Medianåldern för flytt från föräldrahemmet i riket 

var år 2013 21 år för kvinnor och 21,8 år för män. Den 
vedertagna metoden för att uppskatta behovet för 
debutanter på bostadsmarknaden har utifrån detta 

varit att studera utvecklingen av antal 21-åringar.  I fi-
guren synliggörs förändringen av mängden 21-åring-
ar i Kramfors kommun 1968-2018. Antalet har minskat 
från 424 personer till 149 personer. Däremellan finns 

somliga tillväxttoppar, vilka speglar den ovan beskriv-
na invandringen till kommunen. Den sammantagna 
trenden är dock att gruppen debutanter på bostads-
marknaden kontinuerligt minskar. Under tidsserien 
har antalet 21-åringar minskat med 65 %, en högre 

förändringstakt än för befolkningen som helhet. 
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18 423  

49 % 

 17,7 %  

0-17 år 18-64 år 65+ år
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Kramfors kommuns befolkning år 2018 
Resultatet av den utveckling som har beskrivits ovan illustreras i figurerna på denna sida. Kramfors kommuns folkmängd 

uppgår år 2018 till 18 423 personer. Åldersstrukturen uppvisar en åldrande befolkning, genom fördelningen av en låg 
andel unga och en hög andel äldre i förhållande till riket. Antalet äldre uppgår nästan till en tredjedel av befolkningen. 

Befolkningsutvecklingen har utmynnat i en relativt jämn könsfördelning som väl överensstämmer med rikets fördelning 
av män och kvinnor. I dag utgörs 15 % av Kramfors kommuns befolkning av personer med utländsk bakgrund och 13 % av 

dagens kramforsbor är utrikes födda. Dessa andelar är lägre än för riket som helhet. 
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2.2 Var i kommunen bor vår befolkning? 
I följande kapitel beskrivs hur befolknings- 
utvecklingen har sett ut på olika geografiska nivåer, och 
var Kramfors kommuns befolkning är bosatta i dag.  
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Figur 15

 
Förändring av folkmängd inom församlingsområden 

år 2004 kontra 2018 
För att beskriva var Kramfors kommuns befolkning bor behöver kommunytan brytas ner till mindre geografiska enheter, för att på så vis 
kunna synliggöra skillnader mellan olika delar av kommunen. För att beskriva var befolkningen bor i dag är det intressant att se hur den 

tidigare beskrivna befolkningsförändringen påverkat var människor är bosatta, det vill säga kommunens befolkningsgeografi.   
Figuren visar därför en karta över den procentuella förändringen av respektive församlingsområdes befolkningsutveckling i en jäm-

förelse mellan år 2004 och år 2018. Den negativa befolkningsutvecklingen som konstaterats i föregående avsnitt gör att det inte skett 
någon tillväxt av folkmängd i något församlingsområde. Folkmängden har dock minskat i olika omfattningar i olika områden. Färgska-

lan i kartan illustrerar grader av minskning, mörkröd färg symboliserar de största minskningarna och ljusgul symboliserar de minsta 
minskningarna. Ett mönster som framträder i kartan är att många områden i den nordvästra delen av kommunen har rödare färger. 

Dessa områden har alltså förlorat större andelar av respektive befolkning. Torsåker har förlorat större andel av sin befolkning än något 
annat församlingsområde, innebärande att det år 2018 bor 30 % färre personer i Torsåker än år 2004. Bjärtrå har genomgått en liknande 
förändring. Gudmundrå urskiljer sig i den västra delen av kommunen genom en lägre förändringstakt. Vid kusten syns att folkmängden 

i Nordingå församlingsområde minskat med 17 %. Den procentuella minskningen i resterande församlingsområden längs kusten har 
varit förhållandevis liten. 
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Förändring av folkmängd inom församlingsområden år 2004-2018 

Linjediagrammet visar på samma förändring som i föregående figur, men synliggör hur den årliga procentuella utvecklingen har sett 
ut under perioden.  I diagrammet framträder tre kluster av församlingar. Gudmundrå, Ullånger, Vibyggerå och Nora-Skog har under 
lång tid utgjort ett kluster av områden med en liknande förändringstakt genom att ha en förhållandevis långsammare minskning 

av folkmängd. Dal, Styrnäs, Nordingrå och Ytterlännes kan ses som ytterligare ett kluster av områden med en liknande, men högre, 
förändringstakt genom åren. Torsåker och Bjärtrå församlingsområden utskiljer sig som ett tredje kluster med den förhållandevis 

snabbaste procentuella minskningen av folkmängd. Det går att utläsa att somliga områden påverkats mer än andra av de senaste årens 
invandring genom en minskad förändringstakt efter 2015, exempelvis Nora-Skog. Utöver avvikelserna som följd av dessa generellt stora 

inflyttningar syns relativt tydliga trender i förändringstakt över tid för de flesta församlingsområden.

Figur 16 12
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Folkmängd inom församlingsområden 

år 2018 
Kartan visar resultatet av församlingsområdenas beskrivna förändringar, det vill säga hur många som år 2018 bor i respektive område. Det syns att folk-
mängden är störst i Gudmundrå, med stor marginal. Den näst största folkmängden återfinns i det intilliggande församlingsområdet Ytterlännes. Detta 

gör att den västra delen av kommunen inrymmer 65 % av alla kramforsbor. I församlingsområdena längs kusten syns en lägre och jämnare fördelning av 
folkmängd. Ett mönster som framträder i kartan är att det bor fler människor i kommunens södra delar, vilket delvis är beroende av områdenas storlekar.

Figur 17
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Förändring av folkmängd i tätortsområden 

år 2015 kontra 2018 
Tätortsområden är sammanhängande bebyggelser med minst 200 invånare. Kramfors kommun har en bebyggelsestruktur som kan 

beskrivas som flerkärnig. Kommunen karaktäriseras det vill säga inte av en kompakt och stor stad, men heller inte av en gles landsbygd.  
Det finns istället många koncentrationer av bebyggelse - ett flertal tätortsområden. I Sverige finns i genomsnitt 6,8 tätortsområden per 
kommun. Kramfors kommun har hela 12 tätortsområden. Kartan visar den faktiska förändringen av folkmängd i respektive tätortsområ-
de, en jämförelse mellan åren 2015 och 2018. I merparten av kommunens tätortsområden syns negativa förändringar under perioden. 

Mjällom och Lunde har de största förlusterna av folkmängder. Små ökningar i folkmängd återfinns i Sandslån och Docksta  
tätortsområde. Kramfors stad och Herrskog tätortsområde uppvisar de största ökningarna. Inflyttningar från utlandet har påverkat 

förändringar i flera tätortsområden under de senaste åren.  

Figur 18
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Befolkningstäthet 

år 2019 
Figuren visar ytterligare en 3D-karta över Kramfors kommun, sett från havet. I denna karta visas kommunens 
befolkningstäthet, det vill säga hur stor folkmängd som bor inom en kvadratkilometer. De gul-röda staplarna 
täcker alltså samtliga platser där kommunens befolkning är bosatt, och visar dess omfattning. Kartan speglar 

givetvis föregående kartbild; det är hög befolkningstäthet inom kommunens tätortsområden. Spridningen av 
kommunens befolkning synliggörs dock likaså, utöver tyngdpunkterna i tätortsområdena. Det syns exempelvis 

hur ett mönster av utspridd folkmängd framträder mot kusten och längs Ångermanälvens dalgång.   
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Folkmängd inom tätortsområden 

år 2018 
Figuren visar en 3D-karta av Kramfors kommun, sett från havet, som illustrerar skillnaden i folkmängd mellan kommunens tätorter år 
2018. Folkmängden i Kramfors stad, kommunens centralort, utmärker sig i storlek i förhållande till resterande områden. Bollstabruk, 
Nyland och Ullånger har likaså förhållandevis stora folkmängder. Somliga tätortsområden utgörs samtidigt bara av marginellt fler än 

200 personer, och kan på så vis förlora klassificeringen som tätortsområde i takt med framtida negativa befolkningsförändringar.  
Tätortsområdena utgör sammantaget de platser där cirka 70 % av Kramfors kommuns befolkning bor.  

Detta illustreras i kartans tillhörande cirkeldiagram. 
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2.3 Hur bor vår befolkning? 
I följande kapitel beskrivs hur kommunens hushåll är 
sammansatta, hur de har utvecklats över tid och vilka 
hustyper människor i olika åldrar bor i.  



 
Hushållsutveckling 

år 2012-2018 
Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad. Figuren visar utvecklingen av antalet hushåll i  

Kramfors kommun samt befolkningsförändringen under den givna perioden. Som tidigare  
beskrivet var befolkningsförändringen i kommunen endast positiv under år 2016. Antalet hushåll har dock 

ökat under perioden 2014-2016, alltså innebärande ett tillskott av hushåll under år med negativa befolknings-
förändringar. Under de senaste åren har dock antalet hushåll återigen börjat minska. Folkmängden och antal 

hushåll motsvarar ett genomsnitt på 1,9 person per hushåll i kommunen. Detta genomsnitt är lägre i förhållan-
de till riksgenomsnittet, som uppgår till 2,2 personer per hushåll. 

 
Hushållsstorlekar 

år 2012-2018 
Figuren visar utvecklingen av hushållsstorlekar under den givna tidsperioden. Andelen hushåll består till största del av 

enpersonshushåll. En- och tvåpersonshushåll utgör sammanlagt över 75 % av hushållen i Kramfors kommun. Diagrammet 
visar inte på några tydliga förändringar under tidsserien. En marginell ökning går att se i andelen enpersonshushåll. Med 

andra ord pågår en långsam minskning av hushållsstorlek i Kramfors kommun. Detta är en trend som bland annat kan 
härledas till den beskrivna ökningen av andelen äldre, då många av dessa hushåll endast består av en person. 
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År Folkmängd och förändring från  
föregående år

Antal hushåll och  
förändring från  
föregående år

Genomsnittlig  
hushållsstorlek

2012 18 516 9 261 1,9
2013 18 450 (- 66) 9 254 (-7) 1,9
2014 18 435 (-15) 9 261 (+7) 1,9
2015 18 359 (-76) 9 317 (+56) 1,9
2016 18 681 (+322) 9 443 (+126) 1,9
2017 18 610 (-71) 9 356 (-87) 1,9
2018 18 423 (-187) 9 293 (-63) 1,9

Figur 22

2.3 Hur bor vår befolkning? 
I följande kapitel beskrivs hur kommunens hushåll är 
sammansatta, hur de har utvecklats över tid och vilka 
hustyper människor i olika åldrar bor i.  
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Hushållstyper 

år 2018 
I denna figur visas fördelningen av mer specifika hushållstyper i kommunen. Sammanboende utan barn utgör den största andelen av 

hushåll. Ensamstående män under 65 år utan barn är den näst största hushållstypen. Därefter finns stora hushållsandelar bestående av 
ensamstående kvinnor över 65 år utan barn och ensamstående män över 65 år utan barn.
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Hushållstyper 
år 2012-2018 

Figuren visar fördelningen av Kramfors kommuns hushåll utifrån hushållstyper. Mer specifikt så visar diagrammet andelen 
hushåll efter antal vuxna i hushållen. Det går att utläsa att den största andelen av hushåll utgörs av ensamstående (med 

eller utan barn), det bor således endast en vuxen i mer än vartannat hushåll i kommunen. Utvecklingen under  
tidsperioden visar att skillnaden mellan hushållstyperna växer, detta genom en ökning av ensamstående hushåll.

Figur 23
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Folkmängd i tätortsområden efter hustyp 

år 2015 
Kartan visar antal personer i respektive tätortsområde efter vilken hustyp personerna bor i. Det framgår att småhus är den dominerande 
hustypen i samtliga tätortsområden, särskilt i mindre tätortsområden. Andelen boende i flerbostadshus är störst i främst Kramfors stad, 

Nyland och Ullånger, men även i Bollstabruk, Herrskog och Nordingrå. 
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Boendeformer och ålder 

år 2018 
Figuren visar i vilka boendeformer kramforsbor är bosatta utifrån åldersgrupper. Andelen personer boende i småhus, äganderätt är 

dominerande för nästan alla åldergrupper. I 20-årsåldern syns hur en lägre andel bor i småhus, äganderätt, och som följd ökar andelen 
boende i flerbostadshus, hyresrätt. Efter 20-årsåldern stegrar återigen andelen boende i småhus, äganderätt. Denna trend börjar först 

avta i 70-årsåldern, då andelen boende i flerbostadshus, hyresrätt åter börjar öka. Denna utveckling fortsätter vid åldern 80+, då  
andelarna för boendeformerna flerbostadshus, hyresrätt, flerbostadshus, bostadsrätt och specialbostad växer till följd av en minskande 

andel boende i småhus, äganderätt. 

Figur 25

Figur 26 18



2.4 Hur ser vårt bostadsbestånd ut? 
I följande kapitel beskrivs hur kommunens bostads- 
bestånd ser ut avseende hustyper, upplåtelseformer,  
storlekar, ägande och byggnadsår. 
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Figur 28

 
Hustyper och upplåtelseformer 

år 2018 
Figurens stapeldiagram visar andel hustyper i respektive bostadsbestånd för Kramfors kommun, Västernorrland, riket och 
landsbygdskommuner (en klassning som Kramfors kommun ingår i, och som innefattar kommuner med mindre än 15 000 
invånare i den största tätorten och lågt pendlingsmönster). Det syns att övriga hus och specialbostäder ligger på identiska 
nivåer för de olika geografierna. Andelen småhus är dock större i landsbygdskommuner i jämförelse med riket och Väster-
norrland. Kramfors kommun överstiger dock även nivåerna i landsbygdskommuner när det kommer till denna hustyp. Det 

motsatta förhållandet går att se gällande flerbostadshus. Cirkeldiagrammen visar fördelningen av  
upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshus för respektive geografi. Det framgår på samma sätt att 

landsbygdskommuner har en lägre andel bostadsrätter i förhållande till riket och Västernorrland, men Kramfors kommun 
understiger även landsbygdskommuner i denna aspekt.  

 
Hustyper 
år 2018 

Figuren visar antal bostäder i Kramfors kommun samt de hustyper som utgör detta bestånd. Småhus avser friliggande en- 
och tvåbostadshus samt par-, rad och kedjehus (exklusive fritidshus). Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehål-

lande tre eller flera lägenheter. Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men 
ändå innehåller vanliga bostadslägenheter. Specialbostäder avser bostäder för exempelvis äldre och funktionsnedsatta. 

Fritidshus avser ett småhus som ägs av fysisk person eller dödsbo som saknar folkbokförd befolkning.

Hustyp Bestånd
Alla hustyper 14 662 bostäder

Småhus 6 693 bostäder
Flerbostadshus 2 818 bostäder

Övriga hus 253 bostäder
Specialbostad 466 bostäder

Fritidshus 4 432 bostäder

Figur 27

Riket

2.4 Hur ser vårt bostadsbestånd ut? 
I följande kapitel beskrivs hur kommunens bostads- 
bestånd ser ut avseende hustyper, upplåtelseformer,  
storlekar, ägande och byggnadsår. 
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Bostadsytor 

år 2018 
Figuren visar andelar av Kramfors kommuns bostadsbestånd fördelat i olika bostadsareor, och hur dessa andelar förhåller sig till riket.  
 Stapeldiagrammet visar att bostadsbeståndet i riket har högre andelar små bostadsytor än Kramfors kommun. Detta gäller bostads- 
areor från <31 kvm till  71-80 kvm. Därefter ändras förhållandet, och för större bostadsareor har Kramfors kommun högre andelar än 

riket. Diagrammets utseende är en följd av att kommunen har lägre andelar flerbostadshus och högre andelar småhus än riket,  
se föregående figur.

Figur 29

 
Bostäder för särskilda grupper 

år 2019 
Figuren visar särskilda grupper och de typer och omfattningar av boende som finns avsatta för respektive 

grupp. Grupperna har generellt en svagare ställning på bostadsmarknaden och är grupper som kommunen 
har ett särskilt ansvar gentemot. Boendeformer omfattar bostäder som är särskilt avsatta för  

någon av de listade grupperna. Även om somliga grupper inte har en avsatt boendeform bistår kommunen 
ofta med annat typ av stöd för att säkerställa att gruppens behov tillgodoses.

Grupp Boendeform Bestånd
Äldre personer Särskilt boende 218 bostäder

Ungdomar och unga vuxna Ingen 0 bostäder
Studenter Studentbostäder 56 bostäder

Personer med funktionsnedsättning Gruppboende och  
serviceboende

Gruppboende  60 bostäder 
Serviceboende 27 bostäder

Nyanlända Bostäder för nyanlända 5 bostäder
Ensamkommande asylsökande barn och 

ungdomar HVB och stödboende HVB 8 bostäder 
Stödboende 20 bostäder

Hemlösa Ingen 0 bostäder
Personer i behov av skyddat boende Ingen 0 bostäder
Personer med låg betalningsförmåga Ingen 0 bostäder

21

Kramfors kommun Riket

Figur 30



 
Bostadsbeståndets byggnadsperioder 

år 2018 
Figuren visar under vilken period dagens bostadsbestånd har uppförts i Kramfors kommun. Flest småhus har byggts under byggnads-

perioden innan 1930-talet och mellan år 1931-1940. Därefter, under år 1941-1960, syns en successiv ökning av byggnationer av  
flerbostadshus. Byggnationerna av flerbostadshus stegrade under perioden 1961-1980 (en period som omfattar miljonprogrammet). 

Därefter syns en tydlig minskning av byggnationer av såväl flerbostadshus som småhus. Under perioden 1991-2000 skedde återigen en 
viss ökning i byggandet av flerbostadshus. Sedan dess har bostadsbyggandet skett i en låg utsträckning,  

omfattande ett fåtal småhus från modernare perioder. 

Figur 32
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Ägande 
år 2018 

Figuren illustrerar fördelningen av ägandet av Kramfors kommuns bostadsbestånd. Fysiska personer står för en tydlig 
merpart av ägandet. Allmännyttiga bostadsföretag är den näst största ägaren av beståndet, vilket uppgår till en fjärdedel. 
Resterande andelar ägs av svenska aktiebolag och bostadsrättsföreningar, övriga ägare samt av stad, kommun och lands-

ting. 
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2.5 Omvärldsbevakning, marknadsförutsättningar och dialog 
I följande kapitel presenteras hur ett antal aspekter i vår 
omvärld påverkar bostadsmarknaden i kommunen.  
Socioekonomisk data, samt statistik över byggnationer 
och försäljningar redovisas även. Enkätsvar från en  
genomförd medborgarundersökning presenteras slutligen.
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Omvärldsbevakning 

Bostadsförsörjning bör ses i relation till händelser i omvärlden, eftersom omfattningen och  
efterfrågan på bostadsmarknaden påverkas av utvecklingen i samhället i stort.  

 
En omvärldsbevakning görs genom att belysa ett antal faktorer i omvärlden som påverkar det egna 

bevakningsområdet (i det här fallet bostadsförsörjning). En vedertagen metod är att göra detta  
utifrån sex faktorer; sociala, ekonomiska, politiska, legala, miljömässiga och tekniska sådana.  

Nedan följer en sådan omvärldsbevakning.

Sociala aspekter 
 

Sverige har en befolkningstillväxt. Denna utveckling är dock inte homogen över riket. Toppen av 
befolkningstillväxtens spridning nåddes år 2016 då endast 7 % av Sveriges kommuner minskade sin 
befolkning. Detta har dock förändrats. Under 2018 minskade befolkningen i 26 % av kommunerna 

och under 2019 fortsatte denna utveckling då befolkningen minskade i en tredjedel av kommunerna. 

I dag bor 85 % av Sveriges befolkning i tätorter. Urbaniseringen brukar i dag beskrivas som allt mer 
komplex. Den förklaras inte längre av folkomflyttningen från land till stad. Stockholm, Göteborg och 

Malmö har under de senaste åren tappat invånare när det kommer till inrikes flyttningar. Städerna 
fortsätter dock växa ordentligt, men växer mer än vad landsbygden minskar. Detta beror på att  

tillväxten i städer främst beror på födelseöverskott och inflyttning från utlandet. Vinnarna av det nya 
flyttmönstret är framför allt kranskommuner till större städer (ju större stad desto större inflyttning), 
med stark inpendling till städerna. Landsbygdskommuner med mindre tätorter som inte ligger nära 
större städer har ett ganska oföränderligt mönster när det kommer till inrikes flyttningar, ett negativt 

mönster. Utöver urbaniseringen kring storstäder och i storstadsregioner kan också skönjas att 
befolkningen även koncentreras på mer lokala nivåer. En allt större andel av respektive läns  

befolkning samlas i länets största tätort, och i nästa steg förekommer även en inomkommunal  
urbanisering.

Valet att flytta och valet av bostadsort har länge drivits av arbetsmarknad och utbildning. Inga studier 
har lyckats påvisa att arbetsmarknadens betydelse för flyttningar har minskat. Möjligheten till  

utbildning och försörjning verkar alltjämt vara avgörande förutsättningar för att bosätta sig på en 
plats. Finns försörjningsmöjligheter på en plats kan därefter andra preferenser påverka valet av  

bostadsort. Ett flertal studier visar att familj, släkt och vänner tillskrivs stor betydelse i sammanhanget. 
Därefter finns faktorer som goda möjligheter till vård, omsorg och kommunikationer, friluftsliv och 
tillgång till vatten och natursköna omgivningar. Många av sådana faktorer kan dock anses finnas  

nästan överallt, så det går att ifrågasätta hur ”utslagsgivande” sådana faktorer faktiskt är för valet flytta 
till en annan plats. 

Vissa grupper är mer benägna att flytta från krympande kommunen än andra; singlar, ungdomar, 
kvinnor, högutbildade, kvalificerade och välavlönade hör till de som i högre grad än andra flyttar till 

större städer. Detta får till konsekvens att det sociala kapitalet förändras i utflyttningsorterna.  
Befolkningen blir därmed gradvis äldre och utbildningsnivån lägre. Det är dock inte bara  

utflyttningar som bidrar till att befolkningen minskar i vissa kommuner. Låga födelsetal är också en 
betydande anledning. Dessa faktorer hänger ihop; då invånare i familjebildande ålder flyttar ut  

påverkas födelsetalen på sikt. Det blir en effekt som förstärks med varje generation. Utöver detta 
pågår även en generell demografisk utveckling som innebär att andelen äldre i befolkningen blir allt 
större. Medellivslängden för både män och kvinnor har ökat till över 80 år och förväntas fortsätta öka. 
Tidigare forskning visar att flyttare från stad till landsbygd jämfört med andra flyttare tenderar att vara 

äldre, svenskfödda, mindre välbeställda, kortare utbildade, ensamstående och arbetslösa.

2.5 Omvärldsbevakning, marknadsförutsättningar och dialog 
I följande kapitel presenteras hur ett antal aspekter i vår 
omvärld påverkar bostadsmarknaden i kommunen.  
Socioekonomisk data, samt statistik över byggnationer 
och försäljningar redovisas även. Enkätsvar från en  
genomförd medborgarundersökning presenteras slutligen.
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Politiska aspekter

I Sverige har det länge pågått en förskjutning i värderingar mot ett ökat fokus på människors  
olikheter i form av behov och preferenser. Det har också påverkat synen på vad som är samhällets 
åtaganden, vad offentliga verksamheter ska göra och hur det ska erbjudas. Kraven på politiken har 

ökat, samtidigt som politikens möjligheter att styra samhällsutvecklingen i det egna landet har  
minskat. Detta på grund av att förutsättningarna för exempelvis tillväxt, hållbarhet och välfärd allt 

mer påverkas av globala skeenden.

 Sverige hade under många år saknat ett nationellt mål för bostadsbyggande, men i regerings- 
förklaringen 2014 presenterades ett mål om att bygga 250 000 bostäder till år 2020. I regeringsförkla-
ringen år 2019 uttrycktes ambitionen om en fortsatt hög byggtakt. För att främja bostadsbyggandet 

finns i dag olika former av statliga stöd och bidrag att söka. Det finns exempelvis stöd för hyres- 
bostäder, bostäder för studerande och bostäder för äldre. 

Ekonomiska aspekter

En avmattning har skett i den internationella konjunkturen. Detta är relaterat till de senaste årens 
handelskonflikter mellan USA och Kina samt en ihållande osäkerhet angående de framtida  

relationerna mellan Storbritannien och EU. Följaktligen har det även skett en avmattning i den  
svenska ekonomin. Många bedömer att vi går in i en period med dämpad tillväxt, vilket generellt 

kommer innebära lägre investeringsvilja. Denna prognos har förstärkts efter våren 2020, då många 
spår att en allt djupare lågkonjunktur står för dörren till följd av covid-19-pandemin.

Kommunernas ekonomier är samtidigt ansträngda och många arbetar med besparingsplaner för att 
få ihop budget. År 2019 redovisade ett nittiotal kommuner underskott och 79 % av kommunerna 

anger att ekonomin kommer vara ännu mer ansträngd under år 2020. I kommuner med minskande 
befolkning blir detta särskilt påtagligt, då den minskande och åldrande befolkningen innebär lägre 

arbetsrelaterade skatteintäkter. För bostadsföretag är det svårt att bygga på svaga marknader (i gles- 
och landsbygd), då det där är svårt att på kort sikt få lönsamhet i nyproduktioner. På svaga marknader 
är de statliga kreditgarantierna som dyrast. Privata aktörer som vill bygga på sådana platser har svårt 

att få banker att ställa upp, eller får som alternativ oförmånliga lånevillkor.

Legala aspekter

Statliga regelverk påverkar möjligheterna till bostadsbyggande. Riksintressen (skyddade områden 
som anses särskilt viktiga ur ett nationellt perspektiv) täcker i dag halva Sveriges yta. Sveriges fast-
landskust, insjöars och öars stränder har en sammanlagd längd på 424 000 km, längs dessa finns 
genom strandskyddet ett generellt byggförbud på 100 m. Dessa regelverk begränsar var och hur 

bostäder kan tillkomma. De är samtidigt viktiga skydd som säkerställer att viktiga värden i naturen 
och för människan bevaras. 

Svensk planeringslagstiftning pekas inte sällan ut som ett hinder för bostadsbyggandet och brukar 
anses vara ineffektiv, till och med onödig.  Med jämna mellanrum lyfts diskussionen om att  
förenkla och snabba på dessa processer. Det svenska planeringssystemet bygger dock på 

 demokratisk förankring och offentlig styrförmåga när det kommer till samhällets utveckling.  
Översiktsplanering och detaljplanering bidrar till att värna allmänhetens intresse i samhällsbyggnads-

processen, och att säkerställa genomtänkta boendemiljöer.
25



 
Miljöaspekter 

Byggnationer av bostäder och andra former av fastigheter har betydande klimat- och miljöpåverkan. 
Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan.  
Ungefär hälften av en fastighets klimat- och miljöpåverkan orsakas av byggnationen, medan 

 resterande kan härledas till driften av fastigheten i form av energianvändning med mera. Miljö- 
påverkan kan till relativt stor del påverkas genom materialval och byggmetoder.

Miljökraven på nybyggnationer i Sverige ökar kontinuerligt både vad gäller energiprestanda som 
exempelvis materialval. Krav på exempelvis etablering av laddinfrastruktur för elbilar vid  

nybyggnationer av bostäder och lokaler har införts enligt regler från EU och ett visst antal laddplatser 
per parkeringsplats ska etableras. Det finns statligt stöd för exempelvis energieffektiviseringsåtgärder 

för hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Statligt stöd kan även erhållas för 
investeringar i energiåtgärder i fastigheter som exempelvis byggnation av solceller och laddstationer.

Klimatförändringarna kommer att ställa andra krav på bostäder och andra fastigheter både vad gäller 
kylmöjligheter, fukttålighet samt placeringar i förhållande till stigande havsnivåer med mera.

Tekniska aspekter

Teknikutvecklingen har skapat och kommer fortsätta skapa stora förändringar i samhället. Den  
smarta telefonen har spridit sig över världen och har blivit allt mer oumbärlig. Den har ersatt en rad 

verktyg samtidigt som fler digitala tjänster vuxit fram. Allt fler föremål i vår omgivning kommer  
troligtvis få förmågan att kommunicera med varandra och med oss. Ny teknik kommer sannolikt  
påverka hur vi tar del av service och tjänster, men också hur vi kan utforma arbetslivet och även  

boendet. Ny teknik ger möjligheten att utjämna många av landsbygdens konkurrensnackdelar, som 
exempelvis långa avstånd, genom att minska behovet av att träffas fysiskt i arbetet eller vid studier. 
Detta kan komma att påverka förutsättningarna för bostadsmarknaden. En rad andra teknologier 

förväntas att på sikt att skapa stora förändringar i samhället - Självkörande och anropsstyrda fordon, 
artificiell intelligens, virtual reality, delningsekonomi, drönare, 3D-skrivare och telemedicin. 

Inom forskningen finns dock en relativt stor samstämmighet i bedömningen att ny digital teknik har 
störst potential att slå igenom i tätbefolkade områden. Snabb internetuppkoppling är en  

förutsättning för att kunna nyttja mycket av den nya tekniken, vilket kräver stora investeringar i en 
teknisk och digital infrastruktur. Glest befolkade områden med avstånd till stadskärnor står inför  
särskilda utmaningar för en sådan utbyggnad, då lönsamheten för sådana satsningar är större i  
befolkningstäta områden. Det ser exempelvis svårt ut att förverkliga 5G över hela landet. Detta  

faktum kan förstärka ojämlikheten i förutsättningarna att kunna tillgodogöra sig digitaliseringens  
värden. Redan i dag vet vi att internetvanor skiljer sig mellan individer, då cirka en halv miljon  

svenskar aldrig använder internet. Många människor, beroende på grupp och generation, lever i ett 
så kallat digitalt utanförskap. De kan eller vill inte vara uppkopplade,  

och använder således inte digitala tjänster. 
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Hushållens ekonomiska standard inom demografiska statistikområden (Deso) 

år 2017 
Figuren visar medianinkomst för hushåll inom demografiska statistikområden i Västernorrland. Grön färg i kartbilden innebär ett 

område med relativt hög medianinkomst och rött visar på en lägre medianinkomst. Det går att se att de olika utbildningsnivåerna från 
stapeldiagrammet ovan i stor utsträckning speglar inkomstskillnaderna i länet. Geografiskt går det att se hur Kramfors kommun  
urskiljer sig, då den ekonomiska standaren generellt är högre efter kusten (grön färg). Dessa inkomstnivåer återfinns dock inte i  

Kramfors kommun. Standarden i Kramfors kommun speglar istället främst inlandet, som Ånge, Sollefteå eller delar av Örnsködsvik. 
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Högutbildade* 25-64 år  

år 2018 
Figuren visar andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) fördelade efter länets kommuner, samt en jämförelse med riket. Stapel-
diagrammet visar att länets samtliga kommuner ligger under genomsnittet för riket. Det går att se relativt höga andelar i Sundsvall, 

Örnsköldsvik och Härnösand medan Sollefteå, Timrå, Kramfors och Ånge har lägre andelar, i fallande ordning. 
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Figur 33

Figur 34
* Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år. 



 
Ej förvärvsarbetande 20-64 år inom demografiska statistikområden (Deso) 

år 2017 
Figuren visar andelen ej förvärvsarbetande inom länets deso. Ju rödare färg ett område har, desto högre är andelen ej  

förvärvsarbetande. Kartan påminner om föregående kartbild, men visar snarast ett spegelvänt utseende - nivåerna är lägre kring länets 
större tätortsområden (Sundsvall och Örnsköldsvik). Merparten av områdena inom Kramfors kommun visar på relativt höga andelar av 

ej förvärvsarbetande, något som återigen är jämförbart med inlandet, även om Kramfors kommun även överstiger dessa nivåer.

 
Sociala ersättningar och bidrag 20-64 år  

December år 2018 
Figuren visar andelen helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag i länets kommuner, samt en jämförelse med 

riket. Stapeldiagrammet visar att större andelar av länet försörjs med sociala ersättningar och bidrag i förhållande till riksgenomsnittet. 
Kramfors kommun har den högsta andelen i sammanhanget, närmare 20 % av befolkningen mellan 20-64 år försörjs genom  

sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet eller ekonomiskt bistånd. 
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Figur 35

Figur 36
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Färdigställda bostäder i nybyggnationer 

år 1991-2018 
Figuren visar mer i detalj hur byggandet av bostäder utvecklats sedan 90-talet. Nybyggnationer av bostäder skedde främst under de tre 

första åren i tidsserien. Detta genom byggnationer av hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus. Mellan åren 1994-2018 färdig- 
ställdes inte någon nybyggnation i flerbostadshus. En trend av ett minskat bostadsbyggande enbart bestående av småhus har tagit vid. 

Figur 38

 
Bygglovsansökningar 

år 2010-2019 
Figuren visar antal bygglovsansökningar avseende nybyggnationer och de år respektive ärende registrerats hos Kramfors kommun. 

Av statistiken framgår ej huruvida ansökan beviljats (nekande lämnas dock sällan vid nybyggnationer). Statistiken visar heller inte hur 
många byggnationer som färdigställts men ger en indikation på intresset att bygga i Kramfors kommun, vilket i förlängningen  
påverkar kommunens bostadsbestånd. Stapeldiagrammet visar att det främst inkommer bygglovsansökningar avseende ny- 

byggnationer av fritidshus i Kramfors kommun. I snitt har cirka 18 sådana ansökningar inkommit per år under mätperioden. Bygg- 
lovansökningar avseende nybyggnation av bostadshus uppgår i snitt till cirka 4 per år. En inlämnad bygglovsansökan är inte sällan en 

följd av skada (exempelvis brand) och en ansökan om rivningslov. Bygglovsansökningar avseende nybyggnation av flerbostadshus har 
brutits ut särskilt, då dessa sällan är förekommande. En sådan ansökan inkom år 2017 och ytterligare en ansökan inkom år 2018.
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Fritidshus  

år 2007-2018 
Figuren visar utvecklingen av antal fritidshus (ägda av fysiska personer eller dödsbon) år 2007-2018. Förutom utvecklingen i Kramfors 
kommun visas även utvecklingen i de resterande kommuner som tillsammans utgör destination Höga kusten. Kramfors kommun är  

destinationens minsta kommun sett till folkmängd men har det näst största antalet fritidshus. År 2018 fanns 4 432 fritidshus i Kramfors 
kommun. Diagrammet visar även att antalet fritidshus har ökat snabbast i Kramfors kommun i förhållande till resterande kommuner.  

Det bör dock noteras att den nuvarande definitionen av fritidshus gör att så kallade ödehus, alltså småhus som står tomma, även ingår i 
statistiken.

 
Sålda småhus 
år 2000-2018 

Figuren visar antal sålda småhus (friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus)  i Kramfors kommun under perioden 
2000-2018, uppdelade mellan permanentbostad och fritidshus. Sedan millennieskiftet ökade försäljningen av permanentbostäder. 

Effekterna av finanskrisen 2007-2008 är märkbara i diagrammet, genom en kraftig minskning av sålda småhus. Under slutet av 
 mätperioden syns hur försäljningen har ökat av främst fritidshus, även om dessa nivåer har återgått under de senaste åren. 
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Köpeskilling småhus 

år 2000-2018 
Figuren visar prisutvecklingen av småhus, både permanentbostäder och fritidshus, under samma mätperiod som föregående diagram. 
Vid millennieskiftet var köpeskillingen densamma för permanentbostäder och fritidshus. Perioden har inneburit en prisutveckling där 
medelvärdet för fritidshus växt i högre takt än för permanentbostäder. En återgång till jämnare nivåer syns under det senaste mätåret, 

men trenden över tid har varit tydlig. 
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Köpeskilling småhus i regionen (exklusive fritidshus) 

år 2016-2018 
Figuren visar prisutvecklingen för småhus (permanentbostäder) i länets kommuner på senare år (2016-2018). I stapeldiagrammet går 

det att se tre distinkta grupper. Sundsvall kommun sticker ut genom höga och ökande medelvärden i köpeskilling, och kan  
betraktas utgöra en egen grupp i sammanhanget. Timrå, Örnsköldsvik och Härnösand kan därefter anses utgöra en grupp med 

 jämförbara bostadspriser. Därefter syns lägre och liknande medelvärden i köpeskilling i Kramfors, Sollefteå och Ånge. 
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Figur 41
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Medianhyra i hyreslägenhet 

år 2016-2019 
Figuren visar medianer i månadsvis hyra per kvm i hyreslägenheter i länets kommuner. Likt tidigare diagram över prisutveckling för 

småhus så återfinns även Sundsvall och Timrå kommuner i topp när det gäller hyresnivåer. Kramfors kommun hör till de av  
länets kommuner som har lägre hyresnivåer.
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Lediga lägenheter

 
Lediga lägenheter i allmännyttiga flerbostadshus 

år 2000-2017 
Figuren visar utvecklingen av andelen outhyrda lägenheter i allmännyttiga flerbostadshus i Kramfors kommun under perioden 2000-
2017. I början av mätperioden syns en tydlig minskning av andelen lediga lägenheter, vilket härrör till rivningar av delar av bostads- 

beståndet. Mönstret i övrigt är att andelen outhyrda lägenheter successivt har minskat under slutet av mätperioden. Krambo har dock 
uppgett att de under den senaste tiden sett en återgång till fler outhyrda lägenheter (2 % år 2019), vilket börjar ske i takt med  

en minskande invandring. 
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Figur 43

Figur 44



Figur 45

 
Utökat bestånd i flerbostadshus 

år 2016-2019 
Som tidigare beskrivits har Kramfors kommuns bestånd avseende flerbostadshus 

inte utökats sedan 90-talet. Det är snarare rivningar som präglat beståndet  
sedan dess. Under de senaste åren har dock både ny- och ombyggnationer utökat 

beståndet av lägenheter i flerbostadshus. Nedan följer en kort beskrivning av dessa 
projekt. Utöver dessa har även ett antal studentbostäder återgått till att bli 
 lägenheter i ordinarie bostadsbestånd. Sammanfattningsvis har cirka 80  

lägenheter tillkommit till beståndet.  

 
Ombyggnation Krammgatan  

Tidigare kallställt hyreshus på Krammgatan har restaurerats av Krambo vilket har 
medfört 10 nya lägenheter till Krambos bestånd. 

 
 
 
 
 
 
 

Ombyggnation Magistern  
Tidigare serviceboende har byggts om av Krambo och 21 nya lägenheter har 

 tillskapats. 

Nybyggnation Monarken  
Tidigare bussgarage har rivits och Krambo har byggt ett nytt flerbostadshus som 

inrymmer 24 nya lägenheter. Byggnationen färdigställdes år 2019.

 

Nybyggnation Trädgårdsmästaren 
Ett privat bostadsbolag har bebyggt den tidigare ”lucktomten” efter Limstagatan, 

flerbostadshuset inrymmer 18 nya lägenheter. Byggnationen färdigställdes år 2019.
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Källa: Husindustrier AB



 
                             SCB:s  
              medborgarundersökning 
                                   2018 

Kramfors kommun deltog under 2018 i Statistiska  
centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.  
Undersökningen genomfördes mellan den23 aug- 
usti och 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval  
på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades  
och av dessa besvarade 38 % enkäten. Medborgar- 
undersökningen är en slags attitydundersökning som ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin 
kommun.  Resultatet av undersökningen har analyserats av SCB genom modellen Nöjd-Kund-Index (NRI). 
Modellen syftar bland annat till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos  
kommuninvånare.  

Deltagarna i undersökningen gav bland annat sin syn på kommunen som plats att leva och bo på. Fråge-
området bostäder omfattade graderingar utifrån hur deltagare såg på: 

- Möjligheterna till att hitta bra boende 
- Utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc) 
- Hur trivsam bebyggelsen är 
 
Det sammanvägda, analyserade resultatet visar på att kommunen bör prioritera  
frågeområdena kommunikationer och bostäder.  Dessa två frågeområden har fått relativt låga betygsin-
dex och har förhållandevis hög effekt, de förväntas det vill säga ha stor 
påverkan på helhetsbetyget NRI. 

Utöver denna övergripande undersökning av nöjdhet ställdes även så kallade kommunspecifika tilläggs-
frågor kopplade till boende. Kramfors kommun tog med andra ord fram ett frågebatteri som omfattade 
frågor om hur deltagarna tänker kring och planerar sitt framtida boende. Utskick och sammanställning 
genomfördes av SCB, inom ramen för genomförandet av medborgarundersökningen. Svaren av dessa 
tilläggsfrågor redovisas på efterföljande sidor.  
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Planerar deltagarna att byta bostad? 

Figur 46
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Vilket är det främsta skälet till att deltagarna skulle byta bostad? 

* Merparten (78%) av deltagarna angav att 
de i dag huvudsakligen bor i småhus. 

Figur 47
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Kommer de deltagare som planerar att byta bostad att bo kvar i Kramfors kommun? 

Figur 48
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bo om de får välja fritt?
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Figur 51
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Vilka hinder upplever deltagarna finns kopplade till en flytt inom Kramfors kommun? 

Figur 53
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Vad kan deltagarna tänka sig betala extra för vid hyra och köp av bostad?

Figur 54
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                                                    Totalt  
Merparten av deltagarna i undersökningen uppgav att de inte 
planerar att byta bostad. 
 
Ett planerat byte av bostad inom 1-3 år var det mest återkommande  
svaret bland dem som svarade jakande.

De deltagare som planerar att  byta bostad eller som svarade ”vet inte”  
angav främst andra skäl till byte av bostad än de givna svarsalternativ- 
en i enkäten. Dessa skäl var inte sällan åldersrelaterade. Viljan att bo i  
en annan boendeform var det mest återkommande svaret av de övriga  
svarsalternativen i enkäten. En stor majoritet av deltagarna i undersök- 
ningen angav att de i dag antingen bor i villa, radhus eller kedjehus.

Störst andel av deltagarna uppgav att de inte har bestämt sig om huruvida de planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej. 
Kramfors stad var, med stor marginal, den tätort som flest deltagare helst vill bo i. Det näst mest återkommande svaret om- 
fattade ingen av kommunens andra tätorter, utan angav ”På annat ställe i kommunen”.  
 
Det mest återkommande svaret gällande hinder kopplade till byte av bostad, bland de som planerar att byta bostad, var att 
de inte upplevde några hinder. En fjärdedel angav dock att det de vill flytta till inte finns tillgängligt. 

De som planerar att byta bostad angav främst ”Närhet till natur/grönområden” , ”Att bostaden ligger i ett tryggt område”  och 
”Närhet till livsmedelsbutik” som något de var villiga att betala extra för vid byte av bostad. 

 
Sammanfattningar av svar

Figur 56
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                                  Boende i centralorten 
Deltagare bosatta i centralorten angav främst att de inte planerar att  
byta bostad. De jakande svaren angav främst planer på byte av bostad 
inom 4 år eller längre. 
 
Den största andelen av svaren gällande skäl till byte av bostad om- 
fattade viljan att bo i en annan boendeform. Andra skäl än de givna  
svarsalternativen var det näst mest återkommande svaret. En högre  
andel av boende i centralorten än på de andra geografiska nivåerna har  
angivit att de vill bo i ett annat område som skäl. 

Det mest återkommande svaret kopplat till huruvida de planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej var att de inte har 
bestämt sig.  

Mönstret i kartan visar att majoriteten av deltagare bosatta i centralorten vill hitta ett nytt boende inom Kramfors stad (störst 
andel i förhållande till totalen och resterande  
målgrupper). Det näst mest återkommande svaret var att de vill bo på annat ställe i kommunen (ej omfattande någon annan 
tätort).  

När det kommer till hinder var de mest återkommande svaren att bosatta i centralorten inte ser något som hindrar dem att 
byta bostad, följt av att det de vill ha ej finns tillgängligt. En högre andel boende i centralorten angivit det sistnämnda skälet i 
förhållande till boende på andra geografiska nivåer. 
 
Det mest återkommande svar boende i centralorten gav gällande vad de kan tänka sig betala mer för var närhet till natur/ 
grönområden, vattenutsikt är det näst mest återkommande svaret. En högre andel boende i centralorten i förhållande till 
boende på andra geografiska nivåer har uppgivit att de kan tänka sig betala extra för en hög standard i bostaden.

Figur 57
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                                  Boende i annan tätort 
En majoritet av deltagare boende i annan tätort än centralorten angav  
att de inte planerar att byta bostad och de jakande svaren angav främst  
planer på byte av bostad  inom 1-3 år. 
 
Den största andelen av svaren gällande skäl till byte av bostad omfattar 
viljan att bo i en annan boendeform. Andra skäl än de givna svars- 
alternativen var det näst mest återkommande svaret. En högre andel  
boende i annan tätort än på de andra geografiska nivåerna har angivit  
att de vill bo större som skäl.

 
Det mest återkommande svaret kopplat till huruvida de planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej var att de inte har 
bestämt sig. En högre andel i förhållande till totalen och resterande målgrupper har dock svarat ja.

Mönstret i kartan över preferenser av boendeort visar att det mest återkommande svaret var Kramfors stad, även om andelen 
som angivit Kramfors stad är mindre än totalen. Bollstabruk och Nyland var de näst mest återkommande svaren. 
 
När det kommer till hinder var de mest återkommande svaren att bosatta i annan tätort än centralorten inte ser något som 
hindrar dem att byta bostad (en högre andel än deltagare boende de på andra geografiska nivåer), följt av att det de vill ha ej 
finns tillgängligt. En högre andel boende i annan tätort har angivit höga priser i förhållande till boende på de andra  
geografiska nivåerna.  
 
Det mest återkommande svar gällande vad de kan tänka sig betala mer för var ett boende i ett tryggt område (en högre andel 
i förhållande till deltagare boende på de andra geografiska nivåerna), närhet till livsmedelsbutik var det näst mest åter- 
kommande svaret 

Figur 58

                                  Boende utanför tätort 
En majoritet av deltagare boende utanför tätort angav att de inte plan- 
erar att byta bostad (störst andel i förhållande till totalen och resterande 
målgrupper). De jakande svaren angav främst planer på byte av bostad  
inom 1-3 år. 
 
Den största andelen av svaren gällande skäl till byte av bostad om- 
fattade andra skäl än de givna svarsalternativen. Att bo mer lättskött är  
dock det mest angivna skälet av de givna svarsalternativen, vilket skiljer  
sig från deltagare boende på andra geografiska nivåer.   

 
Det mest återkommande svaret kopplat till huruvida boende utanför tätort planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej 
var att de inte har bestämt sig. Lika stora andelar har angivit ja och nej.  

Mönstret i kartan över preferenser av boendeort visar att det mest återkommande svaret var Kramfors stad. En stor andel har 
också angivit att de vill bo på annat ställe i kommunen (ej omfattande någon annan tätort).  

Det mest återkommande svaret angående hinder var att boende utanför tätort inte ser några hinder, följt av att de inte vet.  
 
Det mest återkommande svar gällande vad de kan tänka sig betala mer för var närhet till natur/grönområden (högst andel i 
förhållande till deltagare boende på de andra geografiska nivåerna), följt av ett boende i ett tryggt område. 

Figur 59
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                                                  Kvinnor 
Kvinnors svar angående planeringen av byte av bostad gör inga tydliga 
avsteg från det totala antal svar som angivits i undersökningen.

Merparten av kvinnor uppgav att de inte planerar att byta bostad och  
de jakande svaren angav främst planer på byte av bostad inom 1-3 år.   
 
Skäl till byte av bostad speglar till stor del det totala utfallet av enkät- 
svaren, men viljan att bo i en annan boendeform är det mest åter- 
kommande svaret. Mer än dubbelt så många kvinnor som män har  
uppgivit att de vill bo mindre. 

En majoritet av kvinnorna angav att de inte bestämt sig om huruvida de planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej, vilket 
heller inte avviker från totalen. 

Mönstret i kartan över kvinnors preferenser av boendeort utskiljer sig inte nämnvärt från totalen, det mest återkommande 
svaret var Kramfors stad, följt av ”På annat ställe i kommunen” (ej omfattande någon annan tätort).

Ungefär lika många kvinnor angav att de inte ser något hinder kopplat till en flytt inom Kramfors kommun och att det boende 
de vill flytta till inte finns tillgängligt. Dessa var de mest återkommande svaren. Tre gånger så många kvinnor som män har 
angivit att de inte får lån eller saknar den kontantinsats som krävs. 

Närhet till natur/grönområden, en bostad i ett tryggt område och närhet till livsmedels- 
butik var de mest återkommande svaren när det kom till vad kvinnor kunde tänka sig betala extra för, vilket speglar totalen. 
En högre andel kvinnor än män har angivit att de kan tänka sig betala extra för närhet till skola/förskola. 

Figur 60

                                                    Män 
Mäns svar angående planeringen av byte av bostad gör inga tydliga 
avsteg från det totala antal svar som angivits i undersökningen.

Merparten av män angav att de inte planerar att byta bostad och de  
jakande svaren angav främst planer på byte av bostad inom 1-3 år.   
 
Den största andelen av svaren gällande skäl till byte av bostad om- 
fattade andra skäl än de givna svarsalternativen. Viljan att bo i en annan  
boendeform var det mest återkommande svaret av de givna svars- 
alternativen. Mer än dubbelt så många män som kvinnor har uppgivit 
 att de vill bo större som skäl.

Det mest återkommande svaret kopplat till huruvida de planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej var att de inte har 
bestämt sig, vilket inte avviker från totalen. 

Mönstret i kartan över mäns preferenser av boendeort utskiljer sig inte nämnvärt från totalen, det mest återkommande 
svaret var Kramfors stad, följt av ”På annat ställe i kommunen” (ej omfattande någon annan tätort). Nyland, Bollstabruk och 
Nordingrå har därefter angivits, i mindre omfattningar. 

Det mest återkommande svaret, med god marginal, är att män inte ser något som hindrar dem från att byta bostad i Kramfors 
kommun. Denna andel är högre för män än vad den är för kvinnor. De näst mest återkommande svar som givits angående 
hinder är att de boende män vill flytta till inte finns tillgängligt.  

Närhet till natur/grönområden, närhet till livsmedelsbutik och en bostad i ett tryggt område var de mest återkommande sva-
ren när det kom till vad män kunde tänka sig 

Figur 61



46

                                          Ålder 18-29 år 
 
Fler unga deltagare angav att de planerar att byta bostad inom 1-3 år  
eller inom 12 månader jämfört med totalen. Det mest återkommande  
svaret var dock att de inte planerar att byta bostad.  
 
Den största andelen av svaren gällande skäl till byte av bostad om- 
fattade andra skäl än de givna svarsalternativen. Viljan att bo i en annan  
boendeform var det mest återkommande svaret av de givna svars- 
alternativen. En högre andel unga än äldre har angivit att de vill bo i ett 
annat område som skäl. 

 
Det mest återkommande svaret kopplat till huruvida de planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej var att de inte har 
bestämt sig. En större andel i förhållande till totalen har dock svarat nej.

Mönstret i kartan över unga deltagares preferenser av boendeort visar att en majoritet vill bo i Kramfors stad, med tydlig mar-
ginal. Bollstabruk och Nordingrå har därefter  
angivits, i mindre omfattningar. 

När det kommer till hinder har lika många angivit att de inte vet och att det de vill flytta till inte finns tillgängligt. Dessa är de 
mest återkommande svaren.  De näst mest återkommande svar som givits är höga priser (en betydligt högre andel än vad 
som angivits av äldre) och att de inte ser några hinder.  

Det mest återkommande svar unga deltagare gav gällande vad de kan tänka sig betala mer för var att de inte vet. Närhet till 
natur/grönområden och en bostad i ett tryggt område är därefter de mest återkommande svaren. 

Figur 62

                                    Ålder 50-64 år 
 
En majoritet av äldre deltagare angav att de inte planerar att byta bo- 
stad och de jakande svaren angav främst planer på byte av bostad  
inom 1-3 år. 
 
Den största andelen av svaren gällande skäl till byte av bostad om- 
fattar viljan att bo i en annan boendeform. Andra skäl än de givna svars- 
alternativen var det näst mest återkommande svaret. En högre andel  
äldre i förhållande till unga har angivit att de vill bo mer lättskött som  
skäl.

 
En majoritet av svar kopplat till huruvida de planerar att bo kvar i Kramfors kommun eller ej visar att de inte har bestämt sig. 
En lägre andel i förhållande till totalen har dock svarat nej.

Mönstret i kartan över äldre deltagares preferenser av boendeort visar att det mest återkommande svaret var Kramfors stad. 
En stor andel har också angivit att de vill bo på annat ställe i kommunen (ej omfattande någon annan tätort).  

När det kommer till hinder har ungefär lika många angivit att de inte ser några hinder (en högre andel  än vad som angivits av 
unga) och att det de vill ha inte finns tillgängligt. Dessa är de mest återkommande svaren.  

Det mest återkommande svar äldre deltagare gav gällande vad de kan tänka sig betala mer för var närhet till natur/grönom-
råden, vattenutsikt är det näst mest återkommande svaret. En högre andel har angivit att de i huvudsak vill bo billigare och ha 
närhet till livsmedelsbutik i förhållande till unga deltagare.

Figur 63
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Folkmängd år 2028

 

Linjediagrammet visar befolkningsutvecklingen i Kramfors kommun sedan 2010 och 
en befolkningsprognos fram till år 2028. Prognosen bygger på en metod som  
innebär att invånarnas ålder varje år ökas med ett år i taget, antalet födda och  

inflyttade läggs till, medan antalet avlidna och utflyttade dras bort. Situationen i om-
världen gör dock att många osäkra omständigheter, som exempelvis asylsökandes 

rörlighet, påverkar möjligheten till goda befolkningsprognoser.  
 

Med utgångspunkt i hur utvecklingen sett ut under tidigare år förväntas antal inflyttare 
omfatta i genomsnitt 853 personer per år under prognosperioden. Samtidigt antas att 
963 personer kommer flytta från kommunen varje år. Fram till 2028 förväntas i genom-

snitt 144 barn att födas varje år, medan 256 personer årligen antas avlida. Flyttnettot 
förväntas i genomsnitt bli - 110 personer per år och födelsenettot - 112 personer per år. 

Detta kommer totalt att innebära en befolkningsförändring med 
 - 222 personer per år. 

 
Från år 2018 och fram till prognosperioden slut förväntas således folkmängden i  

Kramfors kommun minska med 2 214 personer. Kramfors kommuns totala befolkning 
kommer därmed att minska från 18 423 (år 2018) till 16 209 personer (år 2028). I slutet 

av bostadsförsörjningsprogrammets programperiod (2024) förväntas folkmängden 
uppgå till 16 909 personer.  

 

Befolkningsutveckling Befolkningsprognos
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Figur 64
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Befolkningsförändring efter grupper år 2018 kontra år 2028 

 
I denna figur visas vilka konsekvenser föregående stapeldiagram förväntas få för kommunens 

 ålderssammansättning, genom att visa den procentuella förändringen olika åldergrupper. Gruppen unga 
antas minska med 33 %, innebärande en minskning med 1 167 personer. Den förvärvsarbetande gruppen i 

kommunen förväntas minska med 19 %, vilket utgör 1796 personer. Äldre i åldern 65-79 antas bli  
13 % färre i förhållande till i dag, en minskning som omfattar 510 personer. Äldre över 80 år förväntas öka med 

28 %, vilket innebär att denna grupp ökar med 376 personer. 

 - 19 %  
Förvärvsarbetande 19-64 år

 - 13 %  
Äldre 65-79 år

 + 28 %  
Äldre 80 + år

 
Befolkningsförändring efter ålder år 2018 kontra år 2028

Prognosen i Figur 64 visar på en fortsatt befolkningsminskning. Framtidens befolkningsutveckling  
kommer dock inte vara identisk för varje ålderklass.  

 
Stapeldiagrammet visar hur antalet personer i respektive ålder förväntas förändras

under prognosperioden utifrån åldrande och utvecklingen av flyttningar, födslar och avlidna. Det visar med 
andra ord skillnaden i åldersfördelningen mellan år 2018 och år 2028. I diagrammet syns att den förväntade 

 befolkningsminskningen är påtaglig i merparten av åldersklasserna. Det visar dock även tydligt på att de  
kommande åren kommer innebära en stor demografisk förändring. Den stora generationen av 40-talister  
kommer uppnå en ålder över 80 år, samtidigt som livslängden kommer fortsätta att öka. Detta innebär att 

 denna del av befolkningen kommer ha ökat fram till år 2028, i synnerhet åldrarna 76-84 år. 

 
                  Tillkommer nyanlända med uppehållstillstånd   
                  som anländer till kommunen i årliga kvoter
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Figur 65

Figur 66



 
Planeringsberedskap -  
Strategisk beredskap

  
Översiktsplan (ÖP) 2013  

I Sverige har kommunerna ansvar för  
planeringen av mark, vatten och den byggda 
miljön - ett planmonopol. En förutsättning för 

att möta behoven på bostadsmarknaden är att 
det finns en planeringsberedskap  

 
Den strategiska beredskapen återfinns i  

Kramfors kommuns översiktsplanering, som 
anger hur mark, vatten och det byggda 

miljön långsiktigt ska användas, utvecklas och 
bevaras. Kramfors kommuns ÖP innehåller 

ställningstaganden kring bostadsbeståndets 
utveckling. Kramfors kommunfullmäktige har 

dock beslutat att ett arbete ska påbörjas för att 
revidera denna plan. Bostadsförsörjnings- 

programmet avser vägleda denna revidering. 

 
 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för  
Kramfors stad 2016  

Kramfors kommuns översiktsplan har en FÖP 
för Kramfors stad. I denna plan preciseras den 
strategiska planeringen, exempelvis avseende 

utvecklingen av bostadsbeståndet. Nio  
utvecklingsområden för bostäder pekas ut.  

 
Två av dessa områden har bebyggts med fler-
bostadshus sedan planen fastställdes - Kungs-
gatan (område 5) och Limstagatan (område 6). 
De två områdena är de mest centrala områden 

som pekats ut, i förhållande till stadskärnan.   

Den strategiska beredskapen för området 
bedöms vara relativt god. Vid revidering av 

planen, detaljplanering i området eller annan 
efterföljande planering finns skäl att identifiera 
mer mark för bostäder i mer centrala lägen, då 

sådana områden redan har exploaterats. 

 
Tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS) 2019 
Kramfors kommuns översiktsplan har ett 

tematiskt tillägg i form av en plan för LIS. Detta 
innebär utpekanden av områden där LIS kan 

anges som skäl vid prövning av dispenser och 
upphävande av strandskyddet. Motiv för ut-

pekandena är bland annat att skapa förutsätt-
ningar för att utveckla miljöer för boende på 
landsbygden. I planen pekas nio områden ut 
för LIS. Inget område har ännu bebyggts. Pla-

nen är dock nyligen antagen, och den kommer 
ge vägledning till efterföljande planering och 

lovgivning.  
 

Kramfors kommuns strategiska beredskap  
omfattar sammanfattningsvis flera av de  

verktyg som plan- och bygglagen erbjuder, 
och denna beredskap bedöms  

generellt vara god. 
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Figur 67



 
Planeringsberedskap - Markberedskap

Planeringsberedskapen innefattar också en god markberedskap. Detta innebär bland annat att en kommun bör äga mark 
som är lämplig för bostadsändamål, vilket kan göras via prövning i detaljplan.  

 
Markberedskap omfattar att ha en strategi för markförvärv och bevaka mark som är lämplig att förvärva inom en snar 

framtid. Kramfors kommun saknar i dag markstrategier i detta avseende. I figurens kartbild syns gulmarkerade områden, 
dessa är den mark som är i kommunal ägo. Det kommunala markinnehavet återfinns främst i och kring kommunens  

tätorter, i varierande omfattning. Stora delar av markinnehavet är på så vis redan bebyggt, men det förekommer även 
oexploaterad mark.  

 
En inventering har genomförts av detaljplanelagd mark för bostäder som inte tagits i anspråk, denna återfinns i de 

textlådor som omger kartbilden. Inventeringen visar på totalt 40 detaljplaner för bostäder som är outnyttjade eller delvis 
outnyttjade. Dessa inrymmer sammanlagt 473 tomter för enfamiljshus. Detaljplanerna möjliggör en byggnadsarea om 

totalt 80 000 m² för enfamiljshus och 15 100 m² för flerbostadshus. Som illustreras i kartbilden så återfinns dessa med stor 
geografisk spridning i kommunen. Inventeringen visar på en god markberedskap med hänseende till detaljplaner. 

 
Det kan samtidigt vara så att utbudet inte överensstämmer med dagens efterfrågan. Det är därför viktigt att detalj- 

planeringen tar avstamp i vad översiktsplaneringen anger när det kommer till andra, framtida områden för  
bostadsändamål. Detaljplanerna är avgörande för förverkligandet av dessa politiska ambitioner.  

 

Lunde-Svanö
Outnyttjade detaljplaner: 3 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 24 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 25 220 m²
Kvartersmark för nya flerfamiljshus: 4 300 m² 
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 5 160 m² 
Byggnadsarea för nya flerfamiljshus: 2 000 m²

 

Kramfors stad
Outnyttjade detaljplaner: 7 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 66 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 44 900 m²
Kvartersmark för nya kedjehus: 2 100 m²
Kvartersmark för nya radhus: 6 290 m²
Kvartersmark för nya flerfamiljshus: 44 930 m² 
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 14 360 m² 
Byggnadsarea för nya flerfamiljshus: 11 100 m²

 

Nästvattnet
Outnyttjade detaljplaner: 1 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 14 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 16 660 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 1 050 m² 

 

Dynäs
Outnyttjade detaljplaner: 1 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 11 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 11 630 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 2 420 m² 

 

Bollstabruk
Outnyttjade detaljplaner: 1 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 7 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 6 700 m² 
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 1 750 m² 

 

Nyland
Outnyttjade detaljplaner: 2 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 20 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 26 130 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: ej angivet 

 

Docksta med omland
Outnyttjade detaljplaner: 2 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 44 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 80 230 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 8 010 m² 

 

Ullånger med omland
Outnyttjade detaljplaner: 1 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 12 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 15 650 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 960 m² 

 

Mjällom med omland
Outnyttjade detaljplaner: 4 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 54 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 90 720 m² 
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 8 460 m² 

 

Nordingrå med omland
Outnyttjade detaljplaner: 11 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 125 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 215 970 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 18 420 m² 

 

Nora-Skog
Outnyttjade detaljplaner: 4 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 55 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 80 940 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 7 960 m² 

 

Lungvik-Bjärtrå
Outnyttjade detaljplaner: 2 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 16 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 21 960 m²
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 4 400 m² 

 

Frånö
Outnyttjade detaljplaner: 1 st
Outnyttjade tomter för enfamiljshus: 25 st
Kvartersmark för nya fristående hus: 16 990 m²
Kvartersmark för nya radhus: 17 600 m²
Kvartersmark för nya flerfamiljshus: 13 430 m² 
Byggnadsarea för nya enfamiljshus: 7 050 m² 
Byggnadsarea för nya flerfamiljshus: 2 000 m²
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Det saknas en entydig definition av vad ett bostadsbehov är, ”behov” är ett abstrakt begrepp som är 

beroende av sitt sammanhang.  

En, av Boverket rekommenderad, modell som beräknar ett kvantitativt bostadsbyggnadsbehov  
används i det här sammanhanget. Denna modell syftar till att uppskatta antalet nya bostäder som 
kommer att behövas i framtiden. Beräkningen av ett framtida bostadsbyggnadsbehov har följande 

utgångspunkter:  

Initialt läge på bostadsmarknaden 
Att beräkna ett framtida behov av bostadsbyggande utan att ta hänsyn till hur utvecklingen sett ut 

fram till beräkningens startpunkt skulle bli missvisande. Dagens eventuella över- eller underskott på 
bostäder påverkar beräkningen av det framtida behovet av bostadsbyggande. Kramfors kommun 

har via Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät kommunicerat kommunens bedömningar avseende 
detta. Kramfors kommun har kontinuerligt under ett antal år, även år 2020, bedömt att det är balans 

på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Denna jämvikt innebär att varken över-  
eller underskott påverkar beräkningen av det framtida kvantitativa bostadsbyggnadsbehovet. 

Hushållsförändringar 
I modellen antas att ett hushåll behöver en bostad. Beräkningen av ett framtida byggbehov avgörs 

således av hur antalet hushåll kommer förändras i framtiden. 

Befolkning 
För att kunna veta hur antalet hushåll kommer förändras behövs först en uppskattning av hur befolk-
ningen kan komma att förändras över tid. Detta har presenterats genom befolkningsprognosen för 

Kramfors kommun i föregående kapitel. Tidsperspektivet i beräkningen är år 2028, då det är det sista 
året i prognosperioden. Som beskrivet förväntas Kramfors kommuns befolkning år 2028 utgöras  

av 16 209 personer.  

Hushållskvoter 
Den andra variabeln som behövs för att förutse hushållsförändringarna är hushållskvoter. En  

hushållskvot definieras som antalet hushåll dividerat med antalet individer. Antalet hushåll i Kramfors 
kommun har beskrivits tidigare i underlaget (9 293), likaså kommunens folkmängd (18 423), utfallet 

blir hushållskvoten 0,5.   
 

Beståndets påverkan på behovet 
Det framtida behovet är också beroende av förändringar i det nuvarande beståndet. Lediga  

lägenheter initialt sänker det beräknade byggbehovet på sikt. Rivningar av delar av bostadsbeståndet 
påverkar likaså det framtida behovet. År 2019 fanns 2% outhyrda lägenheter av allmännyttans  

bestånd av flerbostadshus, vilket utgör 40 lägenheter. Det finns i nuläget inga planer på rivningar 
under den givna perioden.  

Bostadsbuffert
En bostadsbuffert, förr benämnd som bostadsreserv, innebär att det finns en viss mängd lediga lä-

genheter på en bostadsmarknad som underlättar flyttningar. Omfattningen av en bostadsbuffert va-
rierar beroende på sammanhang. Det finns inget mått på en optimal sådan, den kan variera från cirka 

1-20 %. Boverket anser att det bör ingå en bostadsbuffert som andel av det bedömda behovet.  
Kramfors kommun har i dag inget fastställd nivå som anses ska vara en bostadsbuffert. Bedömningen 
av att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet gör att dagens behov (i generella 

termer) uppgår till noll, och därmed ingår ingen bostadsbuffert.  
 

Beräkningen av det kvantitativa bostadsbyggnadsbehovet i Kramfors kommun som helhet följer på 
nästa sida. 52

3.1 Bostadsbyggnadsbehov
 



 
Befolkningsförändringar 

- 2 214 (år 2028) 

X
 

Hushållskvoter 
0,5 (år 2018)

 
Hushållsförändring 

- 1 107 (år 2018-2028)

+
 

Avgångar från befintligt bestånd 
0 rivningar (år 2018-2028)

=

 
Lediga lägenheter 

40 lägenheter (2019)

+
 

Bostadsbuffert 
0 bostäder

 
Ingående över-/underskott av bostäder 

0 bostäder

=
 

Bostadsbyggnadsbehov  år 2028 
<0 (-1 147)

+

-

Figur 69
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Kvantitativt bostadsbyggnadsbehov i Kramfors kommun 
I modellen framgår att kommunen förväntas förlora 1 107 hushåll till år 2028. Utifrån beräkningen går 

det att konstatera att det inte finns ett kvantitativt bostadsbyggnadsbehov för kommunen som 
 helhet. Behovet understiger noll, och utvecklingen förväntas snarare bidra till ett överskott av  

bostäder år 2028. Detta stämmer sannolikt för de allra flesta bostadsmarknader där det förekommer  
befolkningsminskningar.  

 
Bostadsefterfrågan utifrån olika gruppers behov och preferenser 

Det är som tidigare nämnt osäkert att förutse det framtida behovet av bostäder, då det är beroende 
av vad som sker i vår omvärld. Det finns dock några fler förbehåll, då modellen är en något förenklad 
bild av verkligheten. Det kvantitativa byggbehovet beräknas utan hänsyn till att bostäder skiljer sig 

åt vad gäller storlekar och upplåtelseformer. Modellen tar inte heller hänsyn till olika gruppers behov 
på bostadsmarknaden. Den faktiska bostadsefterfrågan beror på flera faktorer, och kan överstiga eller 

understiga det kvantitativa byggbehovet. Olika gruppers efterfrågan kan medföra behov av såväl 
om- som nybyggnationer. Efterfrågan på småhus ökar exempelvis på platser där antalet yngre medel-
ålders ökar. Ett ökat antal unga och fler yngre pensionärer ökar behovet av små lägenheter. En ökning 

av äldre pensionärer kan öka behovet av äldreboendeplatser. Antalet äldre pensionärer (80+ år) är 
en viktig grupp i sammanhanget. Denna grupp påverkar det kvantitativa bostadsbyggnadsbehovet 
särskilt då hushållskvoterna i denna grupp generellt bygger på en högre andel singelhushåll. Ur ett 

kvalitativt perspektiv är gruppens påverkan också stor då andra krav ställs på bostadens tillgänglighet 
och läge (i regel centralt belägna, med nära avstånd till service). I Kramfors kommun förväntas denna 
grupp, som tidigare presenterats, öka med 28 % fram till år 2028. Detta är viktigt att beakta, och kan 

leda till en ökad efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus och särskilda boenden. En mer detaljerad 
genomgång av olika gruppers behov i Kramfors kommun följer i nästa kapitel.  

 
Det är alltså möjligt att det ändå kan finnas en bostadsefterfrågan i kommuner vars hushålls minskar, 
och vars bestånd är oförändrat - människor kan vilja eller behöva bo annorlunda i förhållande till hur 
de bor i dag. Den tidigare presenterade SCB-undersökningen visade på att merparten av deltagare 

inte planerar att byta bostad, men det fanns samtidigt en mindre andel med planer på ett nytt  
boende. Bland dessa var viljan att bo i en annan boendeform (merparten av deltagarna bodde i villa/
rad-/kedjehus) det mest återkommande skälet till en flytt. Samtidigt uppgav en relativt stor andel att 

det de efterfrågade inte fanns tillgängligt. Det finns med andra ord en indikation på att det kan finnas 
en viss efterfrågan på exempelvis hyres- och/eller bostadsrätter i flerbostadshus. Detta motiveras  

också av bostadsbeståndets förhållandevis låga andel av sådana boendeformer i Kramfors kommun.  
 

Bostadsefterfrågans geografi 
Ett tillskott av bostäder som förnyar kommunens bostadsbestånd är givetvis välkommet i alla delar av 
kommunen. Det är dock sannolikt att anta att efterfrågan av flerbostadshus kommer vara som störst i 
centrala lägen inom centralorten, Kramfors stad. Det är ett av få tätortsområden i kommunen där det 

inte skett en befolkningsminskning under de senaste åren. Det är istället den ort där  
befolkningen ökat som mest i kommunen. I SCB-undersökningen var Kramfors stad det mest åter-
kommande svaret då kramforsbor frågades var det helst ville bo i kommunen. Krambo har över tid 

sett att söktrycket på lägenheter är som störst i centrala bostadsområdena inom centralorten. Vänte-
tiderna för att få en lägenhet i områden nära torget i stadskärnan kan sträcka sig cirka 12 månader. I 
andra kommundelar kan väntetiden jämförelsevis sträcka sig mellan 1 vecka - 3 månader. Kramfors 

kommuns näringslivs- och utvecklingsenhet för kontinuerligt dialog med privata intressenter. I dessa 
dialoger uttrycks inte sällan en efterfrågan av tomter i mycket centrumnära lägen i centralorten.  
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Våldsutsatta personer i behov av skyddat boende 

 
Med våldsutsatta menas personer från 18 år och uppåt som oavsett kön utsatts för psykiskt, fysiskt och eller 
sexuellt våld i nära relationer. Här innefattas personer som utsätts för partnervåld i hetero- och samkönade 

relationer och personer som utsätts för våld från andra närstående som vid till exempel hedersrelaterat våld. 
Barn som utsatts för våld (där att bevittna våld räknas som en form av våldsutsatthet) innefattas givetvis också 

av rätten till skydd och stöd.  
 

Kraven som ställs på hyresgäster, på den som vill ställa sig i en bostadskö eller den som vill få ett bolån kan vara 
särskilt svåra att uppfylla för en person som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Många gånger finns 

ett samband mellan fysiskt våld och ekonomiskt våld. Våldsutövaren kan stå som kontraktshavare eller som 
ägare till den befintliga bostaden men även ha full kontroll över den våldsutsattas ekonomi i övrigt. Våldsutö-
varen kan genom tvång eller med fullmakt över konton exempelvis ha tagit lån och handlat varor som lett till 
skulder och betalningsanmärkningar, som i sin tur gör det svårt för en våldsutsatt att ordna bostad på egen 

hand. I kommuner som inte har avtal med bostadsbolag som prioriterar våldsutsatta kan det därför vara extra 
svårt att få tillgång till en bostad som gör det möjligt att lämna en våldsam relation.  

Behovet av bostad handlar både om skyddat boende och om stadigvarande bostad när en våldsutsatt person 
kan lämna ett skyddat boende eller när en våldsutsatt person vill flytta ifrån den som utövar våld.  

När det gäller våldsbrott i nära relationer så är mörkertalet stort. 

Kramfors kommun har inget skyddat boende i kommunal regi men i kommunen finns en kvinnojour ansluten 
till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Ett avtal mellan Kramfors kommun och  

Kramfors kvinnojour upprättas årligen och våldsutsatta hänvisas till jouren som en beviljad insats från social-
tjänsten. Kramfors kvinnojour uppskattar att cirka 70% av de boende på jouren är från Kramfors kommun men 
långt ifrån alla dem kommer till kvinnojouren via socialtjänsten. Jouren har möjlighet att ta emot tre kvinnor 

och högst sju medföljande barn vid ett och samma tillfälle. Placeringen på boendet är sedan 2019 tidsbestämd 
till högst en månad ifrån inflyttningsdagen men placeringstiden kan vid behov förlängas genom förhandling 

och uppföljning. De senaste fyra åren har jouren haft ett snitt på 560 övernattningar per år.
 

Framtida bostadsbehov för våldsutsatta i behov av skyddat boende i Kramfors kommun 
Antalet våldsärenden som aktualiseras hos socialtjänster runt om i landet ökar. Arbetet fortsätter för att minska 
mörkertalen och få än fler våldsutsatta att söka det stöd och skydd de har rätt till. Detta kräver ökad beredskap.

Kramfors kvinnojours verksamhet är viktig för kommunen. Framförallt för det stöd och skydd de ger vålds- 
utsatta, men även för att det skulle innebära stora kostnadsökningar för kommunen om kvinnojouren inte 
fanns. I skrivande stund har kommunen ett avtal med kvinnojouren och möjlighet att placera personer där. 

Våldsutsatta män har i dagsläget inte tillgång till skyddat boende i kommunen utan placeras vid behov i andra 
kommuner. En natt på skyddat boende i en annan kommun kostar dock mellan cirka 1 500-4000 kronor, bero-
ende på skyddsbehov. Utifrån Kramfors kvinnojours egen uppskattning om att 70% av kvinnorna på jouren är 

från Kramfors skulle det innebära stora kostnader för Kramfors kommun om möjligheten att placera våldsutsat-
ta hos dem försvinner.  

 
För boende på Kramfors kvinnojour uppskattas behovet att vistas på just ett skyddat boende till i snitt en eller 
ett par månader, men på grund av t.ex. bostadsbrist runt om i landet, lång ärendehantering hos socialtjänster, 
polis etc. så har samma personer tvingats bo kvar i det skyddade boendet mycket länge. En direkt konsekvens 
blir att de som är i akut behov inte får tillgång till skyddat boende i kommunen på grund av bristen på tillgång 

till vanliga bostäder. Utan möjlighet till stadigvarande boenden uppstår proppar i systemet där kvinnojour-
spersonal med specifik och livsviktig kompetens istället nyttjas som hyresvärdar och där kvinnor i behov av 

skyddat boende riskerar att avvisas.  
 

I Kramfors kommun råder ingen direkt bostadsbrist, men när det gäller att tillgodose bostadsbehoven för 
våldsutsatta kan ett gott samarbete mellan Välfärdsförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget Krambo 
spela en avgörande roll, både för våldsutsatta individer och för Kramfors kvinnojours möjlighet att bedriva sin 
verksamhet. Kommunen har i dagsläget inget avtal med det kommunala bostadsbolaget eller med ett privat 
bostadsbolag som särskilt gäller våldsutsatta personer och som kan ge våldsutsatta personer förtur och/eller 

positiv särbehandling.

3.2 Behov för olika grupper på bostadsmarknaden
 



 
Hemlösa 

 
I Kramfors kommun finns det ett antal hemlösa. Det är främst personer som har en problematik med 
missbruk, samsjuklighet och neuropsykiatriska diagnoser och som har betalningsanmärkningar som 
följd. De hemlösa i kommunen  bor inte ”på gatan” utan löser sitt boende kortsiktigt hos släkt, vänner 
och andra lösningar. För denna grupp är det främst centrumnära bostäder med goda kommunikatio-
ner som efterfrågas. Hemlös per definition kan dock många människor i en viss situation bli, exempel-

vis personer utsatta för våld i nära relation, nyanlända eller personer som  
separerat i ett förhållande. Ingen större skillnad finns gällande ålder och kön. De flesta av dessa löser 
dock sin situation på egen hand. Kommunens socialtjänst har enligt socialtjänstlagen ett ansvar att 

ge stöd  till boende för särskilt utsatta grupper, som har stora svårigheter att på egen hand skaffa 
bostad. Socialtjänsten har inget ansvar att tillhandahålla bostäder. I nuläget råder relativt god tillgång 

till bostäder i kommunen både via det kommunala bostadsbolaget och privata hyresvärdar, antalet 
hemlösa är således lågt. 

 
Framtida bostadsbehov för hemlösa i Kramfors kommun 

En överenskommelse om ett samverkansavtal mellan Kramfors kommuns Välfärdsförvaltning och 
Krambo håller på att färdigställas där samverkan formaliseras gällande möjlighet till förtur till bostad. 

Avtalet avser personer som inte har möjlighet att själva ordna bostad utifrån främst sociala och  
ekonomiska skäl. Uppskattningsvis kan det handla om 10-15 lägenheter per år. 

 
Personer med låg betalningsförmåga 

 
Både Krambo och de flesta privata hyresvärdar godtar försörjningsstöd som inkomstkälla, och således 
ges de flesta invånare i kommunen möjlighet till ett hyreskontrakt. I nuläget råder dessutom relativt 

god tillgång till bostäder i kommunen. 
 

Framtida bostadsbehov för personer med låg betalningsförmåga i Kramfors kommun 
Bostadsbehovet bedöms komma tillgodoses utifrån rådande situation. 

 
Nyanlända 

Bostadsbehovet är tillgodosett för kommunplacerade nyanlända i Kramfors kommun i dag. 
Avtalet med Migrationsverket för 2019 var på 10 personer, vilket inte fylldes. Det avtal som skrivits för 

2020 är på 5 personer, samt de 2 personer som inte kom under år 2019. Detta gör att bostads- 
försörjningen för dessa inte bedöms bli ett problem. I dagsläget har kommunen 5 lägenheter till 

förfogande, 2 via privata fastighetsägare och 3 via Krambo. När det gäller självbosatta och anhöriga 
verkar heller inte bostadsfrågan vara ett problem. Till 1/12  2019 hade det flyttat in 108 självbosatta 

till kommunen.  
 

Det bedöms för närvarande råda balans på bostadsmarknaden för självbosatta nyanlända.  

Framtida bostadsbehov för nyanlända i Kramfors kommun 
Trenden som Migrationsverket gått ut med är att antalet asylsökande minskar i Sverige, vilket i sin 

tur gör att bostadsfrågan inte kommer bli ett problem i närtid. Kramfors kommun har det upprättade 
avtalet med Krambo om 3-4 lägenheter utanför centrum i Kramfors stad som löper på.

Det är dock svårt att överblicka situationen på lång sikt och uppskatta bostadsbehovet. Det som av-
gör bostadsbehovet för Kramfors kommun och nyanlända är vad som sker i omvärlden. Historiskt har 
det kommit flyktingvågor med jämna mellanrum, inget tyder på att det inte kommer komma en ny. 
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Äldre personer 

 
”Äldre” är ingen homogen grupp. Behov och preferenser, liksom betalningsförmåga och betalnings- 
vilja, skiljer sig åt mellan åldersgrupper och individer. Somliga äldre vill länge bo kvar i ett ägt små-
hus, vilket kan ställa krav på bostädernas utformning och anpassningar för nedsatt rörlighet. Andra 

säljer villan och hyr en mindre lägenhet, vilket ofta ställer krav på lediga och tillgänglighetsanpassade 
lägenheter i centrala lägen med närhet till affärer och samhällsservice. Vissa efterfrågar ett så kallat 

mellanboende i form av exempelvis trygghetsboende, därtill fler krav kommer som gemensamhets-
lokaler och bemanning med personal på vissa tider av dygnet. En del som har ett stort omvårdnads-
behov behöver också plats på särskilt boende, med tillgång till personal dygnet runt. Särskilt boende 

är en boendeform som kommuner är skyldig att tillhandahålla enligt socialtjänstlagen, och förutsätter 
ett biståndsbeslut.  

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Så är även fallet i Kramfors kommun, som dessutom har en äldre 
befolkningsstruktur jämfört med rikssnittet, vilket tidigare har beskrivits. En åldrande befolkning  
ställer stora krav på olika former av boende från ordinärt boende till särskilt boende. I Kramfors 

kommun finns för närvarande 218 särskilda boendeplatser i tätortsområdena Nyland, Ullånger och i 
Kramfors stad. Det finns i dag inga mellanboendeformer. När det kommer till särskilt boende för äldre 

bedöms det för närvarande vara balans på bostadsmarknaden.  
 

Framtida bostadsbehov för äldre i Kramfors kommun 
Kramfors kommun kommer att ha en befolkningsminskning de kommande åren, samtidigt som  

invånare över 75 år kommer bli allt fler. Inledningsvis kommer dock invånarantalet över 90 år  
minska för att fram emot år 2030 återgå till dagens antal. En tidigare behovsanalys visar på ett behov 
av ytterligare 30 platser i särskilt boende år 2030. Samtidigt som behovet ökar har Kramfors kommun 
en väl inarbetad strategi om kvarboende i ordinärt boende och utveckling av välfärdsteknik. Med en 
väl fungerande hemtjänst och utveckling och utbyggnad av särskilt anpassade boendeformer i det 

ordinära beståndet kan trygga boendeförhållanden säkerställas. Detta bedöms bidra till att behovet 
av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser kan skjutas upp. Behovet av särskilt boende för äldre 

bedöms fortsatt vara täckt om 2 år och likaså om 5 år. 

 
Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar 

 
Antalet inkommande asylsökande ensamkommande barn och ungdomar har i princip upphört. 
Kramfors kommuns Välfärdsförvaltning har kvar ett HVB för ungdomar 13-18 år där även ensam- 
kommande unga kan placeras. Ingen ensamkommande ungdom finns på HVB i nuläget. I stöd- 

boende bor ett 20-tal ensamkommande unga. Drygt hälften av dessa uppnår 20-årsåldern under 
2020 och flyttar därmed ut i eget boende. Både HVB och Stödboende är placeringsformer där barnet/

ungdomen beviljas bistånd enligt  4:1 § Socialtjänstlagen.  
 

Framtida bostadsbehov för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i Kramfors kommun 
Ifall nuvarande flyktingpolitik i världen, Europa och Sverige fortsätter kommer kommunen under 

2021 sannolikt inte ha ensamkommande ungdom i egna boendeformer.
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Ungdomar och unga vuxna 

Att som ung kunna skaffa sig en egen bostad är avgörande för känslan av makt över sitt liv. I  
Boverkets rapport 2019:25 ”Bostäder och platser för ungdomar” beskrivs en nationell problematik 

kring ungdomars svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. I Sverige beskrivs en hel del  
ungdomar som flyttat hemifrån ha en osäker bostadssituation, som andrahands- eller inneboende 
i ett tidsbegränsat hyresförhållande eller utan skrivet kontrakt. Bostadsbrist på en bostadsmarknad 
drabbar särskilt de unga. Många kommuner bedömer att det är underskott på bostäder för unga på 

den lokala bostadsmarknaden. Det beror ofta på en generell bostadsbrist, men också på att de bostä-
der som finns att tillgå är för stora eller för dyra för ungdomar. Rapporten pekar även på vikten och 

värdet av att anpassa bostadsbyggandet för denna grupp. Detta i omfattar bland annat en bra bostad 
med, i förhållande till inkomsten, rimliga boendekostnader. Ur ett lokalt perspektiv skiljer sig Kramfors 
kommun från den nationella beskrivningen såtillvida att kommunen inte har en överhettad bostads-
marknad med stor brist på hyresrätter samt dyra bostadsrätter och villor. I Kramfors centralort är den 

genomsnittliga kötiden för en lägenhet 6 – 12 månader och i skrivande stund krympande. I övriga 
kommundelar är kötiden 3 – 6 månader och är även i dessa områden krympande. Med  

hänsyn till uppsägningstiden för en hyresrätt är 3 månader den lägsta kötid som går att nå, i  
praktiken. I Kramfors kommun finns ett relativt litet urval av lägenheter med olika standard. I närtid 

har det, som tidigare beskrivits, byggts två nya hyreshus med sammanlagt ca. 40 lägenheter. Det finns 
idag inga särskilda ungdomsbostäder i Kramfors kommun. Bruksvärdeshyrorna i Kramfors kommun är 

dock bland de lägsta i landet, likaså priserna på bostadsrätter och villor. Den tröskel till  
bostadsmarknaden som beskrivs ur ett nationellt perspektiv, för ungdomar, där storstadsområdena 
får ett stort statistiskt genomslag, är inte en realitet i Kramfors kommun. Det bedöms för närvarande 

vara balans på bostadsmarknaden för ungdomar och unga vuxna. 

Framtida bostadsbehov för ungdomar och unga vuxna i Kramfors kommun 
Utifrån rådande situation är ungdomar och unga vuxna inte en grupp som kommer kräva särskilda  
insatser. Det är dessutom en grupp som minskar i andel av den totala befolkningen. När det gäller 

barn och unga som fortfarande bor hemma finns inslag av trångboddhet. Det handlar framförallt om 
stora familjer med fler än tre barn där det är en brist på hyresrätter med fler än fem rum. 

 
Personer med funktionsnedsättning 

 
Kommunen har ett ansvar att möjliggöra det för personer med någon form av funktionsnedsättning 

att leva som andra. I jämförelse med riket har Kramfors kommun en större andel personer med
funktionsnedsättning, vilket ställer krav på kommunens funktionsstöd. Generellt sett vill de som är 

beroende av funktionsstöd i hög grad bo i egen bostad med stöttning i form av boendestöd,  
personlig assistans eller liknande. 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 finns tillgång i närheten till 

gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt. Det bedöms för närvarande råda balans på 
 bostadsmarknaden för funktionsnedsatta. 

Framtida bostadsbehov för personer med funktionsnedsättning i Kramfors kommun 
Efterfrågan av gruppboende, serviceboenden och boendestöd kommer att öka. Yngre medborgare 
har önskan att bo centralt i Kramfors stad, och där finns inte alltid tillgång till bostäder. Bostädernas 
utformning kan behöva ändras i takt med att fler blir äldre och andra behov uppstår. Behovet av sär-

skilda boendeformer för funktionsnedsatta bedöms fortsatt vara täckt om 2 år men inte om 5 år.
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Studenter 

 
Gymnasieskola 

I Kramfors kommun finns tre kommunala gymnasieenheter: Ådalsskolan, Nordviksskolan samt  
Räddningsgymnasiet. De två sistnämnda har sina egna elevbostäder/internat som tillgodoser  

bostadsbehovet. På Ådalsskolan går i första hand elever från den egna kommunen, och de bor i första 
hand kvar i sina föräldrahem. Ett antal elever pendlar från närliggande kommuner och i den gruppen 

finns en handfull elever som bor inackorderade i Kramfors kommun. 

En något större grupp elever som är i behov av bostad i kommunen är de som går på  
idrottsgymnasierna på Ådalsskolan, d.v.s. elever i tennis- och ishockeyinriktningarna. På tennis- 

gymnasiet kommer 9 av 11 elever från andra kommuner i Sverige. Hockeygymnasiet tar emot 32  
elever, 14 stycken är från andra kommuner. Dessa har behov av bostad på studieorten (Kramfors stad). 

En samlad bedömning är att ett 50-tal gymnasieelever i dag har behov av att hyra bostad.

Vuxenutbildning
Till vuxenutbildningen räknas all eftergymnasial utbildning för personer som är 20 år eller äldre. I 
kommunal regi bedrivs lagstadgad utbildning för vuxna i form av Kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, Kommunal vuxenutbildning i 
Svenska för invandrare samt Särskild utbildning för vuxna. Totalt antal studerande innevarande läsår 

är cirka 500 stycken. Behovet av studentbostäder är litet i denna grupp, då nästan alla är fast bosatta i 
kommunen. Undantaget är deltagarna i SFI (ca. 130 elever), men för denna grupp görs insatser kring 

boende utifrån bosättningslag och etableringsfas och rör alltså inte specifikt behovet av  
studentbostäder. 

Kommunen är också huvudman för sex yrkeshögskoleutbildningar: Mätningstekniker, Specialiserad 
undersköterska i demensvård, Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare, Möbelsnickare, Bygg-

nadsvårdare samt Möbeltapetserare. Totalt ca. 180 studerande läsåret 20/21. Av dessa har inte under-
sköterskeutbildningarna behov av bostad, då dessa bedrivs på distans. Sammanlagt antal studerande 
för Mät, Möbelsnickeri och Byggnadsvård är i år 55 stycken, och om man utgår från att de flesta inte är 

kramforsbor så är bedömningen att behovet av inackordering rör ca. 40 personer.
Utbildningar för vuxna i Kramfors som bedrivs med annan huvudman än kommunen är: Järnakade-
mien (yrkeshögskoleutbildning med privat huvudman) och Hola Folkhögskola (med Region Väster-

norrland som huvudman). Studieförbunden bedriver också vuxenutbildning, men i form av kortkurser 
och enbart med deltagare som är bosatta på orten.

 
Framtida bostadsbehov för studenter i Kramfors kommun

Inom gymnasieskolan tros behovet av elevbostäder ligga på samma nivå som nu, dvs 40-50 boende-
platser/år. Kramfors lockar i dagsläget fler gymnasielever utifrån än det antal av våra elever som väljer 

att gå gymnasiet i andra kommuner. I fall denna trend håller i sig och om Kramfors gymnasieskola 
upprätthåller sitt goda rykte, kan en ökning av antalet utifrån kommande elever vara möjlig, men det  

kommer troligen att vara en marginell ökning de närmaste åren.

Vuxenutbildningens behov av elevboende är också osäker. Just nu finns ett tydligt ökat intresse kring 
Yrkeshögskolan. Om intresset håller i sig och om elevplatserna fylls så kommer behovet av boende att 

öka med ca 10 per år då de flesta av de kommande studenterna kan antas komma utifrån. På längre 
sikt är prognosen svårare att göra. Vuxenutbildningens utveckling är helt beroende av såväl lokala 

politiska beslut som av statliga satsningar.



Del 4: Riktlinjer
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Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i Kramfors kommun 

(år 2021-2024 med utblick mot år 2031)
 

Kramfors kommuns bostadsförsörjningsarbete ska verka för att  
kramforsborna ska tycka att kommunen är en bra plats att bo och leva på.  

4.1 Mål, strategier, åtgärder och ställningstaganden för  
      byggande och utveckling av bostadsbeståndet  
      i Kramfors kommun  
 
Kramfors kommun vill skapa inflyttning och växa. Kommunen bedriver därför många tillväxtorienterade  
insatser. När det kommer till bostäder brukar det dock uppstå ett ”hönan-eller-ägget-dilemma”  för många 
kommuner: Genererar ett ökat utbud av bostäder befolkningstillväxt eller bör befolkningstillväxten avgöra 
behovet av bostäder? Kramfors kommuns mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet utgår 
från det sistnämnda. Som tidigare konstaterats så finns i dagsläget ingen påtaglig bostadsbrist som behöver 
”byggas bort”,  och bedömningen är att denna situation kommer vara ihållande över en överskådlig framtid. 
Detta, i kombination med de nyliga utökningar som skett av kommunens bostadsbestånd, gör att inget  
kvantitativt mål för bostadsbyggande bedöms vara motiverat för rådande programperiod (2021-2024). 

Kramfors kommun vill istället fokusera på kramforsbon, då det i första hand är våra befintliga  
kommuninvånare som vi har ett bostadsförsörjningsansvar för. Detta innebär att vi främst ska verka för att 
tillgodose kramforsbornas behov av goda bostäder och en god boendemiljö. Kort och gott 
- vi vill göra det så bra som möjligt för dem som bor här. Detta tankesätt genomsyrar 
bostadsförsörjningsprogrammets mål, strategier och åtgärder. 
 
Vi tror att det är klokt att fokusera på att skapa nöjdhet. Insatser som förbättrar medborgares betygsättning av 
bostäder är ett av två områden som medborgarundersökningen visar kan ge störst påverkan på betyg- 
sättningen av kommunen som helhet. Bilden av Kramfors som en bra plats att bo och leva på är alltså starkt 
beroende av det bostadsförsörjningsarbete som kommer bedrivas. Ökad nöjdhet kan i sin tur kan leda till  
optimism och stolthet som kramforsbor delar med sig av till andra, och som fler kommer vilja ta del av. Detta 
skapar ringar på vattnet som indirekt ökar vår attraktionskraft, vilket är en förutsättning för framtida tillväxt. 
Detta är i linje med Kramfors kommuns Vision 2031:  
 
 Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - I hela vår kommun. 
 
Riktlinjer för Kramfors kommuns bostadsförsörjning tar form av mål, strategier och tillhörande åtgärder.  
Slutligen tillkommer även ett antal ställningstaganden, i syfte att stärka programmets vägledande funktion. 
Dessa presenteras nedan:

 
 

Strategi 1:

Säkerställa att  
bostadsbehovet för grupper  

med svag ställning 
på bostads- 

marknaden tillgodoses

 
 

Strategi 2:

Öka  
tillgängligheten i det  
befintliga beståndet

 
 

Strategi 3:

Verka för att  
beståndet fortsätter  

förnyas på sikt genom  
kompletteringar
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Strategi 1: Säkerställa att bostadsbehovet för grupper med svag ställning på  
                      bostadsmarknaden tillgodoses
 
För att kunna uppfylla bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva 
i goda bostäder är det viktigt att särskilt beakta de grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Detta är 
också i linje med de nationella målet för boende och byggande, som omfattar att ge alla människor från en  
social synpunkt god livsmiljö. Detta är också en förutsättning för att alla kramforsbor ska kunna bo i bra  
bostäder. 
 
Som tidigare beskrivits är bostadsmarknaden balanserad för merparten av dess olika grupper. Strategin avser  
verka för att denna lägesbild ska bibehållas och förbättras.  
 
Följande åtgärder preciserar hur kommunen ska bedriva detta strategiska arbete inom programperioden. 
 
Åtgärder inom Strategi 1 

•	 Identifiera, projektera och bygga fler grupp- och servicebostäder genom om- eller nybyggnation.  

•	 Genomföra en utredning som klargör hur Kramfors kommun i framtiden bör förhålla sig till etablerandet av 
mellanboendeformer som exempelvis trygghetsbostäder.  

•	 Fortsätta att bevaka bostadsbehovet för de olika grupper på bostadsmarknaden som definieras i  
bostadsförsörjningsprogrammet genom kontinuerliga avstämningar i kommunens  
nätverk för bostadsförsörjning.  

 
 

 
Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i Kramfors kommun 

(år 2021-2024 med utblick mot år 2031) 
 

Kramfors kommuns bostadsförsörjningsarbete ska verka för att  
kramforsborna ska tycka att kommunen är en bra plats att bo och leva på.  

 
 

Strategi 1:

Säkerställa att  
bostadsbehovet för svaga  

grupper på bostads- 
marknaden tillgodoses

 
 

Strategi 2:

Öka  
tillgängligheten i det  
befintliga beståndet

 
 

Strategi 3:

Verka för att  
beståndet fortsätter  

förnyas på sikt genom  
kompletteringar
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Strategi 2: Öka tillgängligheten i det befintliga beståndet 
 
Denna strategi är besläktad med Strategi 1, på så vis att den är nära förknippad med att lyckas med  
kommunens kvarboendeprincip för äldre.  På samma sätt som Strategi 1 är därmed även denna strategi i linje 
med lagstiftningen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och den nationella målsättningen om  
bostäder och byggande. Att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet anses dock vara av särskild vikt då 
det omfattar hela kommunens bostadsbestånd. Strategin syftar till att möta de behov som kommer medföras 
av kommunens åldrande befolkning. Ett tillgängligt bostadsbestånd bidrar till att minska vård- och omsorgs-
behovet, vilket också är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. En ökad tillgänglighet i beståndet gynnar även  
andra grupper, då nedsatt rörlighet kan drabba alla individer, tillfälligt eller permanent. Sammantaget  
motiverar detta en egen strategi.  
 
Följande åtgärder preciserar hur kommunen ska bedriva detta strategiska arbete inom programperioden. 
 
 
Åtgärder inom Strategi 2 

•	 Tillgänglighetsinventera Krambos bostadsbestånd. 

•	 Aktivt verka för att öka antalet tillgänglighetsanpassade bostäder utifrån ovan nämnd inventering. 

•	 Informera allmänheten om möjligheten till bostadsanpassningsbidrag. 

 
 

 
Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i Kramfors kommun 

(år 2021-2024 med utblick mot år 2031)
 

Kramfors kommuns bostadsförsörjningsarbete ska verka för att  
kramforsborna ska tycka att kommunen är en bra plats att bo och leva på.  

 

 
 

Strategi 1:

Säkerställa att  
bostadsbehovet för grupper  

med svag ställning 
på bostads- 

marknaden tillgodoses

 
 

Strategi 2:

Öka  
tillgängligheten i det  
befintliga beståndet

 
 

Strategi 3:

Verka för att  
beståndet fortsätter  

förnyas på sikt genom  
kompletteringar
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Strategi 3: Verka för att beståndet fortsätter förnyas på sikt genom kompletteringar  
 
För att på sikt kunna säkerställa goda möjligheter till att hitta ett bra boende i Kramfors kommun behöver 
beståndet successivt förnyas. Som nämnt finns inget kvantitativt bostadsbyggnadsbehov i kommunen, men 
bedömningen är att nya bostäder trots detta bör tillkomma i framtiden. Detta grundar sig i den genomförd 
medborgarundersökning, som indikerar att en mängd kramforsbor vill bo i andra boendeformer, men att det 
de efterfrågar inte finns tillgängligt. Strategin utgår också från faktumet att Kramfors kommun har  
förhållandevis få hyres- och bostadsrätter. Det är slutligen ett viktigt strategiskt område att arbeta med för att 
omhänderta behoven i kommunens åldrande befolkning och lyckas möta upp kommunens kvarboende- 
princip för äldre. Som tidigare redogjorts för härrör även andra gruppers bostadsbehov ett centralt beläget 
boende. Strategi 3 är på så vis i linje med det nationella målet om bostäder och byggande, som  
omfattar en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där utbudet av bostäder svarar  
mot konsumenternas efterfrågan  
 
Följande åtgärder preciserar hur kommunen ska bedriva detta strategiska arbete inom programperioden. 
 
Åtgärder inom Strategi 3 

•	 Ge riktad information till fastighetsägare inom LIS-områden i syfte att främja byggande på kommunens 
landsbygd.  

•	 Identifiera centrala områden i Kramfors stad som är lämpliga för byggnation av flerbostadshus. 

•	 Detaljplanera områden i enlighet med ovanstående åtgärd.  

•	 Ta fram ett marknadsföringsmaterial för de detaljplanerade områdena som nämns ovan, riktade till bygg-
herrar av flerbostadshus, för både hyres- och bostadsrätter. 

 
 

 
Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i Kramfors kommun 

(år 2021-2024 med utblick mot år 2031)
 

Kramfors kommuns bostadsförsörjningsarbete ska verka för att  
kramforsborna ska tycka att kommunen är en bra plats att bo och leva på.  

 

 
 

Strategi 1:

Säkerställa att  
bostadsbehovet för grupper  

med svag ställning 
på bostads- 

marknaden tillgodoses

 
 

Strategi 2:

Öka  
tillgängligheten i det  
befintliga beståndet

 
 

Strategi 3:

Verka för att  
beståndet fortsätter  

förnyas på sikt genom  
kompletteringar
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Övergripande
•	 En tydlig röd tråd bör finnas mellan planering och byggande av bostäder i Kramfors kommun. Detaljplanering ska 

vägledas av översiktsplanering, medan handläggning av bygglov ska vägledas av detaljplanering och  
översiktsplanering.  

•	 Nybyggnation av bostäder bör främst vara inriktad på att komplettera det befintliga beståndet med 
 lägenheter i flerbostadshus som lämpar sig för små hushåll.   

•	 På mark som avsatts för framtida bostadsbebyggelse bör inga byggnationer eller verksamheter som kan försvåra ett 
framtida planeringsarbete och genomförande tillåtas. 

•	 Områden med närhet till serviceutbud, prioriterade kollektivtrafikstråk, busshållplatser och tågstationer längs dessa, 
samt till gång- och cykelvägar bör prioriteras i planeringen av ny bostadsbebyggelse. Vattenutsikt är även efter- 
strävansvärt, men underordnat faktorerna ovan.  

•	 Vid ianspråktagande av mark för bostäder ska en prövning göras av barnets bästa. 

•	 Vid detaljplanering som inrymmer bostäder bör både en barnkonsekvensanalys och en social konsekvensanalys 
genomföras i samråd med berörda funktioner i kommunen. 

•	 Vid planering av nya bostäder ska barns behov av lek och rörelse alltid beaktas i utformningen av den fysiska miljön. 
 

•	 Vid renovering, om- och nybyggnation av bostäder ska bästa möjliga miljövänliga teknik uppmuntras/eftersträvas att  
användas i alla avseenden för att möjliggöra ett långsiktigt nyttjande av bostäder.  

•	 En översyn av befintliga detaljplaner bör kontinuerligt ske för att anpassa dessa till rådande förhållanden.  

•	 Bryggor inom eller i anslutning till ett bostadsområde bör samlas till en gemensam plats inom området.  

Flerbostadshus
•	 Nybyggnation av flerbostadshus bör tillkomma genom förtätning, och i första hand lokaliseras i centrala lägen inom 

Kramfors stad.  

•	 I Kramfors stads stadsmiljö bör krav ställas på hög arkitektonisk kvalité. Noga övervägningar mellan nyskapande  
arkitektur kontra anpassningar till befintlig byggnadskultur bör ske när det kommer till form, färg och material.  

•	 Vid detaljplanering inom centrala lägen inom Kramfors stad bör markens lämplighet för nya bostäder i flerbostadshus 
alltid övervägas. 

Småhus
•	 Nybyggnation av småhus ska i första hand tillkomma genom förtätning inom kommunens tätortsområden eller inom 

utpekade LIS-områden. 

•	  Kompletteringar av småhusbebyggelse på landsbygden bör stöttas. Det krävs dock en  
noggrann lämplighetsprövning av bebyggelsens läge och utformning i enlighet med gällande  
områdesbestämmelser, förordnanden och kommunens ställningstaganden om kulturmiljöer. 

 
Fritidshus

•	 Det ska vara möjligt att omvandla befintliga fritidshus till permanentbostäder, och i och med detta utöka byggrätter, 
förutsatt att det finns möjlighet att anordna godkända VA-lösningar.  

•	 Kramfors kommun ser gärna skötsel av fritidshusområden i samfällighetsform.  

Vägledning för efterföljande planering och byggande

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 i plan- 
och bygglagen. Detta innefattar hur kommunens ska ta hänsyn till och främja det allmänna intresset  
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Strategier och åtgärder presenteras ovan, vilket väg-
leder hur kommunen aktivt ska arbeta för att uppnå kommunens uppsatta mål. Kramfors kommun anser dock 
att ytterligare vägledning är behövlig för hur kommunen ska förhålla sig vid översikts- och detaljplanering av 
bostäder och i slutändan vid lovgivning. Dessa presenteras i form av ställningstaganden nedan. 
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Ställningstaganden 



4.2 Hänsyn till nationella och regionala mål och styrdokument
 

 
Nationellt perspektiv  

 
Agenda 2030 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, 
som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sverige har höga 
ambitioner och ska vara ledande i genomförandet av 

agendan. Kommunerna har ett stort ansvar i detta  
genomförande.  

 
Det mål som är mest relevant i detta sammanhang är 

mål 11: Hållbara städer och samhällen, då detta i störst  
utsträckning berör bostäder. Målet innebär att städer, 
 bosättningar och samhällen ska vara inkluderande, 

säkra, hållbara och motståndskraftiga.

 Mål för boende och byggande 
I Sverige är det övergripande målet i för samhällspla-
nering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteri-

verksamhet att ge alla människor i alla delar av landet 
en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi främjas 
samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan 

möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

 
Regionalt perspektiv  

 
 Regional utvecklingsstrategi (RUS)

RUS pekar ut gemensamma långsiktiga målområden 
och prioriteringar inom regionen. RUS anger en vision 

som lyder:  
 

Ett Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och natur-
kraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i 

en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. 
 

I RUS beskrivs att det finns ett underskott på bostäder i 
kommunernas centralorter och en obalans på bostads-
marknaden i kommunerna. Ett av målområdena anger 
att år 2030 är Västernorrland den plats som människor 

väljer för att leva och besöka, vilket berör  
bostadsförsörjning.  

 
Kopplingar mellan riktlinjerna och det nationella målet för bostäder och byggande har redogjorts särskilt 
för inom respektive strategi. Kramfors kommun bedömer att bostadsförsörjningsprogrammet som helhet 
bidrar till de nationella målen då både analys och strategier syftar till att möta kommunens bostads- 
behov för samhällets alla grupper. Ställningstaganden i programmet stärker också möjligheten att styra 
utvecklingen ur alla hållbarhetsaspekter, vilket är i enlighet med Agenda 2030. Att komplettera bostads-
beståndet, inte minst i centralorten, bedöms vara i linje med RUS:ens ambitioner. Det uppsatta målet för 
Kramfors kommuns bostadsförsörjning bedöms i hög grad spegla målformuleringen i RUS. Bostads- 
försörjningsprogrammet anses således tagit hänsyn till nationella och regionala mål och styrdokument.
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4.3 Åtgärdsprogram 

 
Uppföljning

 
Bostadsförsörjningsprogrammets mål kommer att mätas genom deltagande i SCB:s  

medborgarundersökning. Respektive strategi och åtgärd kommer följas upp och  
utvärderas genom en samlad bedömning av kommunens nätverk för bostadsförsörjning. 

Detta kommer att ske i slutet av programperioden.  

Revidering 

Kommunfullmäktige kommer efter år 2024 besluta om huruvida föreliggande  
bostadsförsörjningsprogram ska förlängas, revideras eller om ett nytt program ska  

upprättas. Eventuella förändringar på bostadsmarknaden och i befolkningsutvecklingen 
bör ligga till grund för detta beslut.  
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