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I Sverige är det kommunerna som ansvarar för att det finns bostäder, samtidigt som 
det är marknaden som står för själva bostadsbyggandet. Kommunernas roll är därför 
främst att ge förutsättningar för bostadsbyggande och att med givna verktyg påverka 
utvecklingen av bostadsbeståndet i önskad riktning. 

Kommunens övergripande mål ”Vi gör plats för växtkraft” ska synliggöras inom alla 
olika uppdrag och ansvarsområden som kommunen har.

Kommunens översiktsplan, antagen 2015 anger mål för en livskraftig kommun och 
visar de strategiska val som ger grunden för ”det goda livet” i Krokoms kommun.

Inriktningen är att alla delar av kommunen ska ges goda förutsättningar för utveck-
ling. Krokom ska växa och målet är att vi ska vara minst 16 000 invånare år 2030. För 
att kunna uppnå målet måste cirka 500 nya bostäder byggas under tiden fram till år 
2030.

Kommunen är stor till ytan, inriktningen är att hela kommunen ska ges förutsättningar 
att växa. Syftet med riktlinjerna är att identifiera de områden och peka på den inrikt-
ning inom bostadsbyggande som gör största nyttan för tillväxt i kommunen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett övergripande strategiskt styrdokument som 
fastslår kommunens mål med bostadsförsörjningen och utvecklingen av bostadsbe-
ståndet. Syftet med riktlinjerna är att bidra till en långsiktigt hållbar bostadsförsörj-
ning i kommunen. Dokumentet ska vara en länk mellan översiktsplanen – här ska vi 
bygga – och tillväxtstrategin – så ska vi växa – genom att svara på vad som behöver 
byggas.

Malin Bergman 
Kommunstyrelsens ordförande

Förord

Projektorganisation

Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Anne Dahlgren och Simon Östberg 
 

Ramböll, 
Linnea Söderholm 
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Krokoms kommun vill växa. Målet är att vi ska vara 
minst 16 000 invånare år 2030, vilket motsvarar en årlig 
ökning med omkring hundra personer. För att uppnå det 
behöver vi cirka femtio nya bostäder årligen.

För att skapa goda boendeförhållanden för äldre är 
det viktigt att planera för god tillgänglighet i den fysiska 
och digitala miljön samt bygga stimulerande miljöer 
med mötesplatser, samvaro och trygghet såväl inom- 
som utomhus. Vad gäller barnfamiljers bostadsbehov 
finns en god planeringsberedskap för att möta efterfrå-
gan på småhus. Kommunen bör dock uppmärksamma 
efterfrågan på små och stora hyreslägenheter för ensam-
stående såväl med som utan barn.

För gruppen unga vuxna är behovet av små lägenhe-
ter i centrala lägen stort. Frågan om särskilda satsningar 
på billiga lösningar för den första bostaden bör diskute-
ras vidare.

Vad gäller boenden för personer med särskilda behov 
finns planer för att tillgodose det behovet inom de när-
maste fem åren.

De boendebehov som ligger närmast i tid är:
• Boenden i attraktiva lägen med hyres- eller ägan-

derätt, för att behålla åldersgruppen 45–65 år vilka 
annars hittar den önskade bostaden utanför kom-
munen.

• Trygghetsboende med närhet till service och kom-
munikationer, för att möta behovet av boende för en 
åldrande befolkning.

• Små och stora hyreslägenheter för ensamstående 
såväl med som utan barn i centralt läge.

• För gruppen unga vuxna är behovet av små lägenhe-
ter i centrala lägen stor.

Kommunen bör:
• Profilera sig som en attraktiv pendlingskommun. 
• Satsa på att göra Krokoms kommun till en attraktiv 

kommun att bosätta sig i.
• Stötta entreprenörskap och lokal näringslivstradi-

tion.
• Stimulera till att fler externa aktörer vill bygga bo-

stads- och hyresrätter i Krokoms kommun.
• Ta vara på de möjligheter som det nya stationsläget 

i Nälden skapar.  

En aktuell sammanställning av vad gällande översikts-
plan säger samt kartläggning av vad antagna detaljpla-
ner ger för möjlighet till nya bostäder fram till år 2021 
är genomförd. Arbete med framtagande av nya detalj-
planer pågår, vilka tillsammans med antagna detaljpla-
ner ger en fingervisning om att det fram till 2023 kan 
finnas möjlighet att bygga 500 nya bostäder/lägenheter. 

Detta är förstås förenat med ett antal utmaningar och 
kostsamma investeringar såsom utbyggnad av vatten 
och avlopp, markåtkomst, förskolor och skolor samt 
idrottsanläggningar och badhus. Andra utmaningar är 
bland annat utvecklingen på bostadsmarknaden, kon-
junkturen och möjligheten för privatpersoner att låna 
kapital.

All statistik som redovisas i detta dokument är häm-
tad från Statistiska centralbyrån och avser år 2017.

Sammanfattning
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Nationellt mål för bostadspolitiken
Det övergripande målet för bostadspolitiken i Sverige 
är en långsiktig väl fungerande bostadsmarknad där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven.

Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byg-
gande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor 
i alla delar av landet en ur social synpunkt god livsmiljö 
där en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande och eko-
nomisk utveckling underlättas. (Prop.2011/12:1)

Mål för samhällsplanering
• En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en 

hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
• Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa 

sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som 
rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säker-
ställs.

• Goda förutsättningar för byggande av bostäder och 
lokaler, etablering av företag och för annat sam-
hällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryg-
gas. (prop.2011/12:1)

• Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställ-
ning på bostadsmarknaden.

• Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att 
bygga fler och billiga bostäder för unga.

• Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för 
äldre så fler äldre får möjlighet att välja en fung-
erande boendeform t.ex. trygghetsbostäder eller 
särskilt boende.

• Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge 
stimulansmedel till kommuner som erbjuder lös-
ningar för äldre att fortsätta bo tillsammans.

Mål för bostadsmarknaden
• Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven.

Regionalt tillväxtprogram
”En region att längta till och växa i” är visionen för 
Jämtland/Härjedalen 2030. Den regionala utvecklings-

strategin, lyfter fram sju delmål som grund för den 
strategi som ska göra regionen till ett tillväxtområde. 
En samordnad översiktsplanering för näringslivstillväxt 
lyfts fram som ett redan påbörjat arbete inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. Som en del av 
detta har regionen tillsammans med länets åtta kommu-
ner påbörjat ett strukturanalysarbete för Jämtlands län. 
Inom de tre kommunerna Åre-Krokom-Östersund finns 
ett intensivt stråk med mycket resande utmed E14 och 
järnvägen. Många personer pendlar till sina arbeten här. 
Stråket är attraktivt för boende och har goda utveck-
lingsmöjligheter. Genom att samordna viktiga delar i 
den översiktliga planeringen kan förutsättningarna för 
nya boendeområden och ett smidigare resande skapas.

Kommunens mål
Ett av de övergripande målen för Krokoms kommun 
är att Krokom ska verka för fler bostäder, med varierat 
utbud och upplåtelseform, för att öka rörligheten på 
bostadsmarknaden och att stärka kommunens attrak-
tionskraft. 

Krokoms kommun är positiv till bosättning i alla delar 
av kommunen. Planberedskap och lediga tomter avsed-
da för bostäder finns på flera platser i kommunen. 

En utbyggnad av bostäder längs E14/Mittbanan, ”Jämt-
landsstråket” har stora möjligheter att generera service 
och arbetsplatser. Fler bostäder och en utveckling av 
näringslivet längs E14/Mittbanan ger en tillväxt även 
inom de tätorter och landsbygdsområden som ligger 
inom pendlingsavstånd från ”stråket”.

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, antagen i februari 2015 
återfinns ett flertal mål med koppling till bostadsförsörj-
ningen. De mål i översiktsplanen som direkt anknyter 
till bostadsförsörjningen i kommunen är:
• Kommunens befolkning ska fortsätta att växa ge-

nom att skapa möjligheter för företag att etablera sig 
och för människor att bosätta sig i kommunen. 

• Näringarna, boendet och miljön på landsbygden kan 
stärkas. 

• Bostäder med olika upplåtelseformer för varierade 

Mål och riktlinjer
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behov ska erbjudas i alla kommundelar. Attraktiva 
boendemiljöer ska skapas som även lockar unga, 
vuxna till kommunen. 

• Kommunen ska bygga attraktivt boende för äldre. 
• Möjliggöra strandnära boende/fritidsboende.
• Marknadsföring av befintliga planlagda tomter ska 

förbättras.

Speciellt för Ås:
• Ge utrymme för nya bostäder i kultur- och jord-

bruksbygd.
• Planera för varierade boendeformer och boende för 

alla åldrar. Skapa ett äldreboende med centralt läge.

Speciellt för centralorten Krokom:
• Planera en tätare och högre bebyggelse attraktiv 

stadsmiljö i centralorten, Verksamheter och fler 
boende skapar en levande centralort.

Speciellt för Rödön:
• Framtida utvecklingsområde för bostäder inom 

skogsområdet vid Rödösundet sydväst om väg 609, 
samt utvecklingsområde sydväst om Rödö Kyrka.  

Speciellt för Nälden, Ytterån och Trångsviken:
• Boende i attraktiva, sjönära lägen ska planeras.
• Tåget ska åter igen stanna i Nälden. 

Mål för bostadsförsörjning
• Kommunens mål att växa till minst 16 000 personer 

år 2030, innebär ett tillskott med cirka 500 bostäder 
(2,4 personer/bostad).

• Skapa balans mellan tillgång och efterfrågan av 
bostäder.

• Erbjuda bra bostäder för alla kommuninvånare.

Verktyg:
• Planera för bostäder i ”rätt” lägen.
• Föra en aktiv markpolitik.
• Fördjupa dialogen med kommunens bostadsbolag 

och upprätta tydliga ägardirektiv.
• Fortsätta med samverkan inom Jämtlandsstråket.

Utmaningar:
• Höga kostnader för exploatering av nya områden, 

utbyggnad av VA, investeringar i kommunal ser-
vice, skolor, förskolor med mera.

• Inköp av strategiskt belägen mark.
• En sårbar bostadsmarknad.
• Utvecklingsområden är beroende av investeringar i 

vägar, kollektivtrafik med mera, där kommunen inte 
är huvudman.

Växtkraft i hela kommunen
Kommunen är positiv till bosättning i alla delar av 
kommunen. Planberedskap för nya bostäder finns i 
tätorterna. Här finns planområden som ger utrymme för 
komplettering av boende och verksamheter.

Enstaka utbyggnader av bostäder prövas också som 
enskilda bygglov utan att någon plan har upprättats.

En omfattande utbyggnad av bostäder i områden där 
avstånden till nuvarande kommunal service är långa, 
förutsätter att service kan lösas på ett hållbart sätt. En 
tillväxt av bostäder längs E14/Mittbanan genererar 
service och arbetsplatser. Fler bostäder och en utveck-
ling av näringslivet längs E14/ Mittbanan ger en tillväxt 
även inom de tätorter och landsbygdsområden som 
ligger inom pendlingsavstånd från ”stråket”. Ett annat 
”stråk” som binder samman och har positiv effekt på 
utveckling av bygder är riksgränsöverskridande stråket 
mellan Hotagen och Lierne kommun. Dessa kommuner 
är delar av Vaajma-projektet som har pågått under de 
senaste åren och har syftat till gemensamma mål för 
utveckling av arbetstillfällen.

”Stråkgemenskap” finns även mellan Föllinge-
Strömsund, som har likartade industristrukturer och till 
stora delar en gemensam marknad. Ett stråk som har 
förutsättningar att utveckla näringar, till exempel turist-
näringen är förbindelsen Änge-Nälden-Trångsviken, där 
ombyggnaden av väg 607 nu är aktuell.
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Det kommunala planmonopolet
En kommun har planmonopol och det är en kommuns 
främsta verktyg att styra bostadsbyggandet. Det är kom-
munen som bestämmer vad marken ska användas till 
och därmed var det är lämpligt att bygga bostäder. 
Det är viktigt att det finns planlagd mark tillgänglig för 
bostäder och att det finns en planeringsberedskap för att 
möjliggöra kommunens befolkningsmål. Beroende på 
konjunkturen kan antalet bostäder som byggs däremot 
variera.

Planmonopolets begränsning ligger i att säga när och 
i vilken ordning bebyggelse ska uppföras eller vilken 
upplåtelseform bebyggelsen ska ha. Aktörernas bedöm-
ning av produktionskostnader, marknadens efterfrågan 
och betalningsförmåga är faktorer som väger tungt.

Med en aktiv markpolitik med mål och strategier för 
markförvärv, markanvisningar kan kommunen påverka 
ytterligare hur bostadsbyggandet sker.  

Genom god framförhållning vid bland annat mark-
förvärv som täcker behoven för bostäder, verksamheter 
och allmänna ändamål ökar kommunens möjligheter att 
styra hur byggnationer sker i kommunen. 

Kommunen har viss påverkansmöjlighet även när 
exploatören äger marken genom så kallat exploate-
ringsavtal. Det ger kommunen rätt att reglera när och 
hur exploateringen ska genomföras. Inflytandet är dock 
väsentligt mindre än när kommunen själv äger marken. 

Kommunens bostadsbolag
Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Kro-
koms kommun. Bolaget är den största hyresvärden och 
har ett varierat utbud av bostäder och lokaler i varie-
rande storlekar och prisklasser. Ungefär vart 6:e hushåll 
i kommunen bor hos Krokomsbostäder.

Krokomsbostäder äger cirka 1 230 bostäder och cirka 
65 procent av beståndet utgörs av en- och tvårummare. 

Beroende på kommundel varierar kötiden från noll 
månader till cirka tre år. Populäraste området är Ås 
och där är även kötiden längst. Krokomsbostäder har 
även bostäder i  Krokom (Aspås, Rödön, Krokom), Ås 
(Byskogen, Ås), Nälden (Trångsviken, Alsen, Ytterån, 
Nälden), Offerdal (Kaxås, Ede, Änge), Föllinge (Laxsjö, 
Föllinge).

Möjlighet att styra

Krokomsbostäders bostadsområde på Rödön.



         

9Program för bostadsförsörjning 2019–35

Utvecklingen i riket och länet vad gäller bostadsbrist 
återfinns även i Krokom. Det råder ett underskott av 
bostäder främst i centralorten och de södra delarna av 
kommunen, i de mellersta och norra delarna finns ett 
överskott på bostäder. I Krokoms kommun är det sen 
tidigare väl känt att vi har en större utflyttning av perso-
ner mellan 45–65 år jämfört med andra kommuner. Ska 
vi behålla dem är det viktigt att bostadsmarknaden kan 
erbjuda alternativ till befintlig villa eller lägenhet, för att 
frigöra bostäder i det befintliga beståndet – det vill säga 
att stimulera flyttkedjor. Antalet äldre personer kommer 
att öka kraftigt under de kommande åren, i de mer glest 
befolkade kommundelarna kommer cirka 30 procent att 
vara över 65 år efter år 2020.

Hur framtidens äldre vill bo är en svår fråga eftersom 
äldre inte är en homogen grupp. Boendepreferenser, 
betalningsvilja och betalningsförmåga skiljer sig åt mel-
lan individer inom åldersgruppen. Men vad vi vet är att 
om fler ska kunna bo kvar hemma så ställer det krav på 
bostädernas utformning. För äldre med en nedsatt funk-
tionsförmåga är det exempelvis viktigt att bo centralt 
för att enkelt kunna ta sig till affärer, samhällsservice, 
träffpunkt för äldre etc. Bostaden behöver därtill ofta 
vara anpassad för nedsatt rörlighet, och hiss kan vara ett 
krav.

Bostadsbestånd
Antalet fastigheter som enligt taxeringen benämns be-
byggd småhusenhet uppgår till 3 471 stycken. Här ingår 
även fritidshus.   

Enligt SCB:s statistik finns det närmare 5 030 lägen-
heter i småhus i Krokoms kommun. Enligt SCB finns 
det 948 hyreslägenheter i flerbostadshus och 161 lägen-
heter i småhus som ägs av det allmännyttiga bostadsbo-
laget.   

Av småhusen är 94 procent äganderätter och av fler-
bostadshusen är 90 procent hyresrätter och 10 procent 
bostadsrätter. 

Krokoms kommun har 267 hyresrätter som klas-
sas som specialbostäder som avser bostäder för äldre/
funktionshindrade, studentbostäder och övriga speci-
albostäder (enligt SCB:s definition). Det allmännyttiga 
bostadsbolaget äger 175 specialbostäder och stat/kom-
mun/landsting äger 78. 

Kommunens hyreslägenheter ägs och hyrs ut huvudsak-
ligen av det allmännyttiga bostadsbolaget (Krokomsbo-
städer AB). Ett fåtal andra fastighetsägare finns.
Lägenheterna finns i Byskogen (Ås), centrala Ås, 
Krokom, Aspås, Rödön, Nälden, Trångsviken, Alsen, 
Ytterån, Änge, Kaxås, Ede, Föllinge och Laxsjö. 

En stor del av detta bostadsbestånd, cirka 30 procent 
är byggt innan 1930-talet. Mellan 1940 och 1970 var 
bostadsbyggandet lågt och under 1970- och 1980-talen 
gick bostadsbyggandet upp något. Från 1990-talet och 
framåt har bostadsbyggandet legat på några tiotals hus 
per år. 

Flerbostadshusen har främst byggts mellan 1970- och 
2000-talen. Vilket innebär cirka 30 färdigställda lägen-
heter per år i snitt. 

Till fritidshus räknas hus som inte har permanent 
folkbokförd befolkning och idag finns det cirka 2 850 
fritidshus i kommunen. Det är en ökning med 3 procent 
(85 fritidshus) sedan 2007. 

Dagens bostadssituation

Figur 1 Antal hushåll utifrån boendeform och hushållsstorlek
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Hushållens sammansättning
Krokoms kommun har en hög andel av ensamhushåll 
och hushåll bestående av två personer. Sammantaget 
består hushållen till 65 procent av en eller två perso-
ners hushåll. Det är generellt sett en kapitalstark grupp. 
Dessa bor till stor del i småhus.

Hushållets storlek Antal Andel hushåll (%)
1 person 2200 35
2 personer 1940 30
3 personer 740 12
4 personer 950 15
5 personer 360 6
6 personer  100 2
7 personer  35 1

Marknadsförutsättningar
Krokoms kommun har ett stort utbyte av den större 
grannkommunen Östersund. Östersunds arbetsmarknad 
är betydligt större och bostadspriserna är högre. Det 
gör att Krokoms kommun lockar många människor i en 
arbetsför ålder som arbetar i Östersund att bo i Krokom.

Ett stort problem för att möjliggöra bostadsbyggande 
är svårigheten för privatpersoner och företag att få 
banklån, vilket kan förklaras av bankernas geografiskt 
centraliserade synsätt gällande risktagande på bolåne-
marknaden. 

Kommunen har en spridd befolkningsstruktur med 
långa avstånd och en svag kollektivtrafik. Många orter i 
Jämtlands län har mist sin närservice vilket lett till ökat 
bilberoende. Arbetspendlingen i länet sker främst till 
Östersunds kommun. Dit pendlar närmare 5 400 perso-
ner varav hälften kommer från Krokoms kommun. 

Fram till år 2025 kommer länet få ett stort gap mellan 
dem som lämnar arbetsmarknaden och dem som tillträ-
der. Länsstyrelsens rapport ”Bostadsmarknaden i Jämt-
lands län 2017” menar att ökad invandring kan vara av 
stor betydelse för att fylla detta gap. Faktorer som lyfts 
fram av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 

och analyser (Tillväxtanalys) som är avgörande för 
en orts utveckling är god offentlig service, närhet till 
arbetsmarknader, attraktivt boende och bra kommunika-
tioner. 

Projekt Mittstråket
Projekt Mittstråket är ett samverkansprojekt med 
satsningar på väg och järnväg. Projektet ska medföra 
kortare restider, öka säkerheten och underlätta pendling 
i Västernorrland och Jämtlands län. Satsningen skapar 
en helhet som öppnar upp för möjligheter i hela regio-
nen. Genom att bygga bort hinder, skapa bättre flöden 
och korta restiderna blir det attraktivare att studie- och 
arbetspendla. Besöksnäringen kan blomstra, fler vill 
bo kvar och fler vill flytta till regionen. Detta i sin tur 
öppnar upp för en rörligare arbetsmarknad och ett ökat 
intresse för nya företag att vilja etablera sig i regionen.

Hållplats i Nälden
För att långsiktigt klara bostadsförsörjningen krävs att 
nya bostäder byggs i centrala delar, i närheten av järn-
vägsstationer och i kollektivtrafik försörjda områden. På 
så sätt utnyttjas befintlig infrastruktur och det stärker ar-
betsmarknadsregionen genom ökade pendlingsmöjlighe-
ter för flera. Nälden är ett gammalt stationssamhälle och 
järnvägen har haft en stor betydelse för utvecklingen av 
Nälden. Fram till år 2000 stannade tågen vid Näldens 
station men sedan dess är stationen stängd.

Industrierna på orten i Nälden och Vaplan har många 
anställda som arbetspendlar från Östersund. Utmaning-
en är att finna en attraktiv arbetspendling och ersätta 
dagens bil- och busstrafik med effektiv miljövänlig kol-
lektivtrafik.
Syftet är att skapa stabila och långsiktigt hållbara trans-
porter i kommunen som säkerställer ökad livskvalitet 
och tillgänglighet av arbetskraft till näringslivet i kom-
munen. Med en järnvägsstation i Nälden kan restiden 
mellan Östersund och Nälden minska från cirka 50 
minuter till 23 minuter (avser resor med kollektivtrafik).

Skiss över hur det planerade tågstoppet i Nälden skulle kunna se ut.
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År 2015 var 19 procent av Krokoms befolkning över 65 
år eller äldre, medan 15 procent var 10 år eller yngre. 
Medellivslängden var 84,0 år för kvinnor och 80,3 år för 
män. För den senaste femårsperioden var ökningen 1 år 
för män och 0,6 år för kvinnor jämfört med den föregå-
ende femårsperioden. 

Krokom har positiv nettoinflyttning i de åldrar som 
barnfamiljer befinner sig i. För gruppen 19–24 år gäller 
istället det omvända. De flyttar i hög utsträckning från 
Krokom och då framför allt till studieorter. Från 45 år 
och uppåt flyttar det ungefär lika många som det flyttar 
in. Krokoms kommun har som tillväxtmål att växa till 
minst 16 000 invånare till år 2030. Utifrån befolknings-
prognosen når kommunen 15 800 omkring år 2025.  

Ökningen av äldre kommer enligt befolkningsprognosen 
ske i olika delar av kommunen. Föllingebygden kommer 
att ha högre andel äldre än Åsbygden. I vilken utsträck-
ning ökningen påverkar bostadsbehoven på de platser 
där ökningen sker är osäkert eftersom många kan tänkas 
vilja flytta till centrala delar för att komma närmare 
affärer och annan samhällsservice. Redan idag finns en 
efterfrågan på centrumnära boende hos äldre

Enligt den befolkningsprognos som finns för kom-
munen som sträcker sig till 2030 kommer andelen äldre 
över 65 under denna tidsperiod vara 20 procent och an-
delen 10 år och yngre kommer fortsätta vara 15 procent. 
Dock skiljer sig detta mellan kommundelarna vilket 
redovisas i rapportens bilaga. 

Befolkningsutveckling
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Figur 2 Befolkningsutveckling uppdelad på ålder 2017–2030 (prognos)

Figur 4  Antal födda och döda 2009–2018 Figur 5 Antal ut- och inflyttade 2009–2018

Figur 3 Befolkningsutveckling 2017–2030 (prognos)
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Hur vi väljer att bo påverkas av arbetsmöjligheter, 
familj och inte minst disponibel inkomst. Landshypotek 
Bank har i en undersökning Att välja med hjärtat – så 
vill svenskarna helst bo fokuserat på vad människor 
längtar efter och önskar i ett boende om de bortser från 
kvadratmeterpriser och logistikproblem. En av de vikti-
gaste slutsatserna av undersökningen är att bara hälften 
av svenskarna har valt bostad med hjärtat och bor som 
de drömmer om. Det som framkommer tydligt i under-
sökningen är att det är väldigt viktigt för svenskar att bo 
i ett område där det är lugnt och nära till fritidsintressen 
och naturen. 

Ett problem för att möjligöra bostadsbyggande är svå-
righeten för privatpersoner och företag att få banklån, 
vilket kan förklaras av bankernas geografiskt centralise-
rade synsätt gällande risktagande på bolånemarknaden. 

Människorna som bor på landsbygden har i högre 
utsträckning än stadsborna valt sitt boende med hjärtat 
och på regional nivå är det människor i Halland följt av 
boende Kalmar, Jämtland och Gotland som är bäst på att 
välja boende efter hjärtat. 

För kommunen i planeringssammanhang blir det 
viktigt att förstå vad som gör ett bostadsområde attrak-
tivt och vad som får människor att flytta dit. Kommunen 
måste planera utifrån vad som gör ett område attraktivt 
för att fortsätta locka människor till området.

Behovsanalys

Äldre
Enligt en behovsanalys från Krokoms kommun kommer 
behovet av särskilt boende (vårdboende) att öka fram till 
2030. Totalt ökar behovet med nittio platser. Efterfrågan 
är hög på trygghetsbostäder. Kommunen har därför för 
avsikt att planera för trygghetsboende i kommunens 
tätorter. Delar av detta sker genom att återinföra tidigare 
så kallade ”servicelägenheter”, som använts som särskilt 
boende under många år, till ordinarie bostadsmarknad 
som trygghetsboende. Detta i sin tur påverkar behovet 
av nybyggnation av särskilt boende i kommunens södra 
delar. 

Vård av äldre sker i viss utsträckning i den enskil-
des hem. Det innebär att vid kommande nybyggnation 
och renovering av befintliga bostäder ska hänsyn till 
detta tas. God tillgänglighet underlättar äldres vardag 

och ökar möjligheten till eget boende även högt upp i 
åldrarna. 

Seniorerna och PRO utförde 2015 en enkätundersök-
ning bland sina medlemmar med 60 procent svarsfrek-
vens. En frågeställning var om de planerade att flytta 
inom en snar framtid. I undersökningen framkom att 
över 300 äldre inom de närmaste åren ser en potentiell 
flytt. Östersund och Krokoms tätort är de troligaste or-
terna att flytta till. Om det fanns boendemöjligheter ville 
merparten av de tillfrågade bo kvar i den ort de redan 
bodde i. 

Viktiga faktorer som beaktas vid flytt angavs vara 
närhet till livsmedelsbutik, hälsocentral, apotek, vänner/
bekanta och busshållplats. Därefter kom annan service 
som matservering, bilparkering, bank, bibliotek, kyrka/
församling och tandläkare. 

Familjer
Majoriteten av de inflyttande i vissa bostadsområden i 
Krokoms kommun är familjer. De efterfrågar boende i 
form av större lägenheter eller småhus med god tillgång 
till barnomsorg och skola och pendlingsmöjligheter 
till arbete. Med utgångspunkt i gällande detaljplaner 
bedöms att kommunens planberedskap är god. 

Ensamstående med och utan barn
För att tillgodose behovet hos ensamstående, oavsett 
ålder, är det önskvärt med mindre hyreslägenheter vilka 
är lämpliga för ensamstående. Då Krokomsbostäders 
bestånd till 65 procent består av 1–2-rummare kan detta 
behov anses vara tillgodosett.

Vuxna med utflyttade barn
I rapporten Flyttmönster Krokom (Statisticon) fram-
kommer det att det finns en stor flyttbenägenhet i 
åldersgruppen 45 år och uppåt. Där förekommer det en 
nettoutflyttning. Det kan vara ett tecken på att bostads-
marknaden inte ger personer i medelåldern och äldre 
personer möjlighet till bostadsbyte inom den egna kom-
munen. 

Den här gruppen bor troligen i ett småhus med hög 
disponibel inkomst och vill köpa sig något mindre hus 
eller lägenhet i ett attraktivt läge. För att inte tappa 
dessa invånare behöver kommunen ta reda på mer om 
gruppens behov och hur de kan tillgodose dessa.

Framtidens behov
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Ungdomar och unga vuxna
Krokomsbostäder har ett stort bestånd av 1- och 2-rum-
mare. I attraktiva lägen är dock kötiden 1–3 år vilket 
kan upplevas som lång tid för unga människor. I Kro-
kom finns inga speciella lägenheter eller annat stöd för 
unga människor som ska etablera sig för första gången 
på bostadsmarknaden. Utflyttningen av ungdomar är 
relativt hög. 

Personer med speciella behov
Kommunen fortsätter bygga för att tillgodose personer 
som behöver boende under LSS. Kommunen räknar 
med att kunna tillgodose de behov som finns inom en 
femårsperiod. 

Planerad bostadsbyggnation
Bostadsbyggandet har i Krokoms kommun de senaste 
åren till största del bestått av nybyggnation av små-
hus, vilket följer utvecklingen som har varit under hela 
1900-talet. Det är främst enskilda ägare som står för 
utökningen av bostäder i Krokoms kommun. Mellan 
åren 2012 och 2016 byggdes det totalt 147 lägenheter i 
småhus i Krokoms kommun. 

Kommunen har detaljplanerade fastigheter och arbetar 
löpande med kommunala och privata detaljplaner för 
bostadsbebyggelse. Kommunen uppmuntrar privata 
initiativ för planläggning från fastighetsägare för att 
möjliggöra ökad bostadsbebyggelse. Kommunen räknar 
med att det i snitt bör byggas femtio lägenheter per år 
fram till 2030 för att växa till minst 16 000.  

Tomter för småhus
Kommunen har en tomtkö som i dagsläget avser Ås. 
Dock har även kommunen tomter avsedda för bostäder 
i Föllinge, Krokom, Landön, Nälden, Trångsviken, Tul-
leråsen, Ytterån och Änge.   

Boende för personer med funktionsvariation
Kommunen planerar för ett utökat bestånd av grupp-
bostäder för framför allt unga vuxna som inom två år 
lämnar gymnasiesärskola och kan förväntas få en bostad 
enligt LSS. Under 2019 är det budgeterat för en ny 
gruppbostad. 

 

Familjer efterfrågar boende  form av större lägenheter eller småhus.
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