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Beslutsdel

Inledning
Bollnäs kommuns invånarantal har under 
många år legat relativt konstant runt 26 000 
invånare och ökade med ungefär 250 person-
er 2014. Inriktningen för vår planering är att 
invånarantalet ska växa till 27 000 personer 
år 2018 vilket innebär en befolkningstillväxt 
med ca 200 personer per år. en av de vikti-
gaste frågorna i denna utveckling är att ha ett 
bestånd som tillgodoser utbudet ochefterfrå-
gan på bostäder. 

en viktig del för att få människor att flytta 
till Bollnäs kommun är att  tillskapa attrak-
tiva bostadsmiljöer som passar alla typer av 
individer. för att skapa dessa boendemiljöer  
krävs ett brett samarbete med Länsstyrelsen, 
Region gävleborg, fastighetsägare, byggher-
rar och näringslivet.

Lag om bostadsförsörjning
I enlighet med regeringsformens första ka-
pitel så ska det allmänna trygga rätten till 
en bostad. för att ha en långsiktig plan för 
bebyggelseutvecklingen så ska kommunfull-
mäktige, under varje mandatperiod, anta rik-
tlinjer för bostadsförsörjningen. enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
så ska riktlinjerna minst innehålla följande 
uppgifter:

1. kommunernas mål för bostadsbyg-
gande och utveckling av bostads-
beståndet,

2. kommunernas planerade insatser för 
att nå uppsatta mål och,

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala 
planer och program som är av be-
tydelse för bostadsförsörjningen. 

Nationella mål, planer och program
det övergripande målet för samhällsplane-
ring, bostadsmarknad, byggande och lantmä-
teriverksamhet är 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 utveck-
ling underlättas. 

dessutom har bostadsbyggande och utveck-
lingen av bostadsbeståndet införts som ett 
allmänt intresse i Plan- och bygglagen. det 
innebär att, vid planläggning, så ska kommu-
nerna främja byggande och därmed ska även 
riktlinjerna vara vägledande. 

den nationella infrastrukturplaneringen 
påverkar delvis bostadsförsörjningen och i 
dagsläget skär två riksvägar, RV 50 och RV 
83, samt järnvägen, Norra stambanan, ge-
nom Bollnäs kommun. I den nationella pla-
nen så avsätts pengar för kapacitetshöjande 
åtgärder mellan kilafors-Holmsveden och 
Söderhamn-kilafors.  
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Regionala mål, planer och program 
Bollnäs kommun ligger strategiskt mitt i 
gävleborgs län utefter ett antal viktiga re-
gionala infrastrukturstråk vilket möjliggör 
för ett resurseffektivt byggande. dessutom 
blev Bollnäs tillsammans med det 10 andra 
kommunerna i gävleborgs län vid årsskiftet 
2014-2015 en del av regionkommunen Region 
gävleborg. 

Region gävleborg har idag tagit fram en re-
gional utvecklingsstrategi, Nya möjligheter, 
för att bidra till en långsiktig hållbar utveck-
ling socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Men 
i utvecklingsstrategin så finns ingen tydlig 
koppling till bostadsmarknaden mer än att 
det är en kommunal angelägenhet och att 
den kommunala bostadsförsörjningsplaner-
ingen kan skapa förutsättningar för socialt 
och miljömässigt hållbara samhällsstruk-
turer. Samhällsplaneringen i gävleborgs län 
bör dock utgå från ett hållbart synsätt där 
resurseffektivitet står i centrum.

Mål för bostadsförsörjningen i Bollnäs 

kommun
de målformuleringar som anges i Vision 
2020, Näringslivspolitiska programmet och 
i den nya översiktsplanen, alltså att Bollnäs 
kommun är en tillväxtkommun och som strä-
var efter en hållbar utveckling ur det sociala, 
ekonomiska och ekologiska perspektivet 
är något som ligger till grund för bostads-
försörjningen. antalet invånare ska uppgå 
till minst 27 000 personer år 2018 enligt 
Näringslivspolitiska programmet, vilket är 
en ökning med ungefär 200 personer per 
år. för att nå målsättningarna så har nio 
målformuleringar tagits fram. 
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1. alla invånare ska ges möjlighet att leva i goda bostäder och  
boendemiljöer med värdiga levnadsförhållanden. 

2. Utbudet av bostäder ska möta efterfrågan för att uppnå 
balans på bostadsmarknaden lokalt- och regionalt.

3. Bostadsförsörjningen ska stärka den sociala hållbarheten 
och i det ligger att värna om god arkitektur, gestaltning och 
tillskapandet av mötesplatser där generationsöverskri-
dande möten uppstår. 

4. alla invånare ska ges möjlighet till delaktighet och in-
flytande i boendeplaneringen. jämställdhets- och barnper-
spektivet ska  särskilt uppmärksammas.

5. förtätning kring gator, kollektivtrafikstråk, Va-nät och 
skolor ska premieras i tätorterna. 

6. det ska planeras för flerbostadshus i de centrala delarna av 
tätorterna

7. Bollnäs kommun ska stå i framkant avseende energieffek-
tivitet i hela processen såväl byggande, drift och livslängd. 

8. Bollnäs kommun ska vara proaktiva vad gäller mark- och 
planberedskap och ha minst 20 byggklara tomter och fler 
än 100 byggrätter i antagna detaljplaner. 

9. Bollnäs kommun ska utveckla och befästa ett samarbete 
med byggherrar och andra aktörer för att få till stånd en 
effektivare process. 

 MÅL
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InfoRMatIonsdel
I denna del följer informationsmaterial som lig-
ger till grund för målen och indikatorerna under 
beslutsdelen. 

Befolkning
Bollnäs kommun har haft en stabil befolkning 
från 1960-talet och fram till ungefär år 1994. Se-
dan dess har befolkningen varit relativt konstant 
på runt 26 000 invånare. År 2013 var det 26 140 
invånare i kommunen. 

den tidigare nedgången av befolkningen beror 
delvis på att människor inte föds i samma ut-
sträckning som människor dör men sen beror 
minskningen även på den inrikes utflyttningen. 
Men det positiva är att det flyttar in en hel del 
människor vilket gör att befolkningsminskningen 
inte blir extrem. Inflyttningen beror till stora 
delar på invandring från andra länder.  de som 
invandrar till Bollnäs kommun är framförallt 
mellan 0-39 år vilket gör att befolkningen, om än 
marginellt, blir yngre. 

antalet hushåll i kommunen har ökat sedan år 
2011 och det fanns år 2013 12 498 hushåll i kom-
munen. den genomsnittliga hushållsstorleken 
ligger på 2,09 personer/hushåll och kommer 
sannolikt inte att förändras nämnvärt fram till 
år 2020. det är tvåpersons- och fyrapersons-
hushållen som ökar mest samtidigt som det är 
hushållstyperna ensamstående med 3 eller fler 
barn i åldern 0-24 år samt ensamstående med 
ett eller två barn i åldern 25+ år som ökar mest. 
Ålderfördelningen har förändrats sedan 1990 då 
ungefär 17 procent av befolkningen var 50 år eller 
äldre och år 2013 var samma siffra närmare 22 
procent.

Diagram 1: Antal invånare uppdelat på år och kön. Källa:SCB.se

Diagram 2: Andel invånare i Bollnäs kommun uppdelat på 5årsklasser och 

kön år 1990. Källa: SCB.se

Diagram 3: Andel invånare i Bollnäs kommun uppdelat på 5årsklasser och 

kön år 2013. Källa:SCB.se
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enligt befolkningsprognosen kommer befolk-
ningen öka med ungefär 300 personer fram till 
år 2030 och efter det sjunka till 26 000 år 2050. 
Befolkningsutveckling är dock svår att prognosti-
sera eftersom det är många parametrar som spe-
lar in och prognoserna blir även osäkra ju längre 
tid som prognostiseras. 

Hur befolkningen kommer se ut längre fram 
spelar dock stor roll dels för bostadsbyggandet 
men även för försörjningsbördan och fram till år 
2020, enligt dagens prognoser, kommer andelen 
personer över 50 år att utgöra ungefär 47 procent 
av den totala befolkningen och samtidigt kommer 
de över 65 år utgöra ungefär 27 procent. Personer 
över 65 år är den grupp i samhället som ställer 
högre krav på tillgänglighet i sina boenden.

Boendetätheten, d.v.s. antal personer per bostad, 
har för riket som helhet inte förändrats nämnvärt 
under de två senaste decennierna, likaså i Bollnäs 
kommun där boendetätheten år 2013 uppgick till 
1,83 personer per bostad vilket är lägre i jämfö-
relse med exempelvis gävleborgs län, 1.98.

Diagram 4: Prognostiserat antal invånare. Källa:SCB.se

Diagram 5: Andel invånare i Bollnäs kommun uppdelat på 5årsklasser och 

kön år 2020. källa:SCB.se
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näringsliv
Bollnäs kommun har ett relativt diversifierat 
näringsliv och har ungefär 1 800 företagsföre-
komster med ungefär 11 300 förvärvsarbetan-
de. Sätter man detta i relation till övriga länet 
så är det endast gävle och Hudiksvall som 
har fler företagsförekomster. andel företag i 
Bollnäs var år 2012 7,7 procent vilket är högst 
i länet. dessutom ligger nyföretagandekvoten, 
antal nya företag per 1000 invånare, högst i 
Bollnäs både sett till övriga länet och sverige-
medel.

Männen arbetar framförallt inom bygg-, 
tillverkning- och utvinningssektorn samt han-
deln. kvinnorna inom vård och omsorg, utbild-
ning och handeln. 

arbetslösheten i Bollnäs kommun låg under 
2008 på ungefär 7 procent för att sedan stiga 
till ungefär 12 procent 2010. arbetslösheten 
har dock planat ut och under tre år legat 
relativt konstant på cirka 11,6 procent. Utbild-
ningsnivån är låg och ungefär 11 procent av 
befolkningen har eftergymnasial utbildning 
kortare än tre år. 

Bollnäs kommun har sedan 2004 haft fler 
utpendlare än inpendlare och ses därmed som 
en utpendlingskommun. från år 2011 till 2012 
ökade däremot antalet inpendlande kvinnor 
något. 

Pendlingsrörelserna sker framförallt inom den 
lokala arbetsmarknadsregionen som Bollnäs 
bildar tillsammans med ovanåkers och Söder-
hamns kommun. dit pendlade det från Bollnäs 
ungefär 650 respektive 600 personer år 2012 
och det pendlade ungefär 690 respektive 600 
personer till Bollnäs samma år från de två 
orterna. 

Diagram 6: Förvärvsarbetande 16+ år dagbefolkning efter kön och näringsgren. Källa:SCB.se

Diagram 7: Andel öppet arbetslösa. Källa: Ekonomifakta.  

Diagram 8: Antal förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns från 

Bollnäs kommun. Källa: scb.se

Diagram 9: Antal förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns till Boll-

näs kommun. Källa: scb.se
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Bostäder och byggande
Bollnäs bostadsbestånd präglas till största delen 
av småhus men det finns även en hel del fler-
bostadshus. Byggnadsperioden för hustyperna 
skiljer sig åt där de flesta småhusen är byggda 
innan eller under 1930-talet samtidigt som de 
flesta flerbostadshusen istället är byggda mellan 
1951-1970. 

I och med att det finns så många småhus i Boll-
näs kommun så är inte ägarkategorin särskilt 
diversifierat utan det flesta av husen ägs genom 
äganderätt av fysiska personer. Upplåtelseformen 
i flerbostadshusen är istället mestadels hyresrät-
ter och majoriteten av dessa ägs och förvaltas 
av det allmännyttiga bostadsbolaget aB Bollnäs 
Bostäder. 

I Bollnäs kommun finns även en del bostäder som 
klassas som specialbostäder. I denna kategori in-
går dels specialbostäder för äldre och/eller funk-
tionsnedsatta men även studentbostäder och så 
kallade utslussningslägenheter. Majoriteten av 
specialbostäderna är riktade till äldre och/eller 
funktionshindrade. 

Nybyggnationen i Bollnäs kommun blomstrade 
i början på 1990-talet och mellan 1990-1995 
byggdes det 786 lägenheter i nybyggda hus. Men 
sedan år 1995, och den globala finanskrisen 
som slog hårt så har det bara färdigställts sex 
lägenheter i flerbostadshus, fram till 2009 då det 
färdigställdes 20 stycken. Sedan dess har ändå 
nybyggnationerna börjat komma igång i Bollnäs 
kommun. en anledning till detta kan vara det 
tydliga ägardirektiv som aB Bollnäs bostäder fick 
om nyproduktion.  

antalet fritidshus har ökat sedan år 2007 i kom-
munen. detta kan, i och med att nybyggnationen 
av småhus inte varit i samma nivå som ökningen 
av fritidshusen, vara en indikator på att allt fler 
bostadshus blir taxerade som fritidshus och indi-
rekt att människor flyttar härifrån.  

Diagram 10: Andel lägenheter efter hustyp. Källa: SCB.se

Diagram 12: Antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus uppdelat efter hustyp och år. 

Källa: SCB.se

Diagram 11: Antal lägenheter efter byggnadsperiod. Källa: SCB.se
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särskilda grupper

Äldre utan särskilda behov
Idag är 25 procent av Bollnäs befolkning 65 år 
eller äldre och andelen beräknas öka till närmare 
29 procent år 2050. den demografiska puckel 
som fyrtiotalisterna utgör kommer under en 
period medföra stora utmaningar kring bostäder 
för äldre. Vi människor lever allt längre och dess-
utom blir vi friskare vilket gör att fler människor 
har möjligheten att bo kvar hemma trots relativ 
hög ålder. År 2013 författade PRo en rapport, 
”Äldres boende idag och i framtiden”1, om just 
äldregruppens boende. I denna rapport framhävs 
utmaningen för kommunerna att kunna erbjuda 
ett bra boende och boendemiljö som de äldre 
trivs med och som möter äldregruppens behov 
och önskningar. Äldregruppen är ingen hetero-
gen grupp utan det är människor med olika livs-
stilar och värderingar men trots det så finns vissa 
gemensamma kriterier för boendet. Majoriteten 
av äldregruppen vill bo kvar hemma så länge det 
är möjligt och för att ha möjlighet till detta krävs 
välplanerade bostäder med god tillgänglighet. I 
rapporten skrivs även att möjligheten för äldre-
gruppen att bo kvar hemma längre kan på sikt 
innebära ekonomisk lönsamhet för kommunerna 
eftersom ett särskilt boende oftast är dyrare än 
insatser från hemtjänst.

I rapporten skrivs även att den helt dominerande 
boendeformen bland äldre som bor kvar hemma 
är villa. flertalet bor i villa tills de fyller 75 år och 
sedan sjunker andelen i och med att äldre per-
soner allt oftare flyttar till flerbostadshus för att 
slippa skötsel och underhåll av hus och trädgård. 
Nära hälften av de i åldrarna 75-84 bor i flerbo-
stadshus och av dem hyr två av tre sin bostad och 
två av tre är ensamboende. 

I Bollnäs finns ett antal så kallade trygghetsbo-
städer där de boende inte behöver omvårdnad 
och uppsyn under dygnets alla timmar. Lägen-
heterna ligger i fastigheter med matsal och ge-
mensamhetsutrymmen och hyrs ut som vanliga 
lägenheter. dessa lägenheter ligger på områdena 
karlslund, Ängslunda, Ringshög och Hällagården 
där det även till viss del finns gruppboenden. 

1 http://www.pro.se/Global/PRO%20riksorganisationen/
Leva-bo/Boendepolitik/PRO_Boendekonferens1_
mars2013.pdf

Äldre med särskilda behov 
att vara äldre med särskilda behov innebär att 
behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet 
inte längre kan bli tillgodosett i det egna hem-
met utan personen kan behöva hjälp alla tider 
på dygnet. Särskilt boende för äldre beviljas 
genom socialtjänstlagen (SoL) i form av vård- och 
omsorgsboende och innebär en bostad i gruppbo-
ende som är bemannat med personal dygnet runt. 
det finns gemensamhetsutrymmen och kunden 
har eget kontrakt. 

I Bollnäs finns två olika former av särskilt boende: 
boende för personer med demenssjukdom och 
boende för äldre med funktionsnedsättning. 
Idag finns det inom kommunen totalt ungefär 
280 lägenheter i särskilt boende utspridda på 
fem områden, tre i Bollnäs, ett i arbrå och ett i 
kilafors. antalet lägenheter i särskilda boenden 
i kommunen har ökat sedan 2003 med ungefär 
15 lägenheter och det finns behov av fler. År 2012 
var den genomsnittliga väntetiden från dagen 
man ansöker om särskilt boende till dess att man 
flyttar in cirka 50 dagar.

funktionsnedsatta
det finns olika typer av funktionsnedsättning och 
de flesta människor med funktionsnedsättning 
klarar av att bo i en vanlig bostad. Men i vissa fall 
är behovet av omvårdnad och trygghet dygnet 
runt stort. dessa människor bor i boenden för 
personer med funktionsnedsättning och dessa 
boendelösningar blir beviljade enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och SoL. 

grupp- och servicebostad är ett biståndsprövat 
boende för personer med funktionsnedsättning 
och beviljas enligt LSS personkrets 1 respektive 
2 (personer med utvecklingsstörning, autism, 
aspergers syndrom respektive personer med 
förvärvad hjärnskada i vuxen ålder) vilket inne-
bär att kunden bor i en egen lägenhet och har 
tillgång till personal dygnet runt. I en gruppbo-
stad har kunden även ett eget kök/pentry och 
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badrum, lägenheten ligger i direkt anslutning till 
gemensamhetsutrymmen.  förutom personlig 
omvårdnad och praktisk hjälp så ingår det, för de 
boende i grupp- och servicebostaden, kultur och 
fritidsaktiviteter. 

Behoven och intressena hos kunden styr stödet 
från personalen.  det finns ungefär 30 lägenheter 
utspridda på 12 områden i kommunen och alla 
ligger geografiskt i Bollnäs tätort. 

grupp- eller serviceboende är ett biståndsprövat 
boende för personer med psykiska funktionsned-
sättningar och beviljas enligt SoL och är riktade 
till personer som inte längre kan få behovet av 
omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i 
det egna hemmet. ett beviljat boende enligt SoL 
innebär en bostad i ett gruppboende bemannat av 
personal dygnet runt där boendestöd ingår. Boen-
destöd är ett personligt anpassat stöd för att kun-
den ska klara av den dagliga tillvaron i hemmet, 
samhället eller vid kontakter med myndigheter. 
Bollnäs kommun har två områden för bostäder 
med särskild service enligt SoL, Hamrelund och 
Blomkransen. 

Hemlösa
ofta förknippas hemlöshet med personer som 
direkt saknar tak över huvudet, som sover ute 
eller på härbärgen. Men Socialstyrelsens kart-
läggningar visar att det inte bara finns en typ av 
hemlös utan att det handlar om ett antal situatio-
ner som man kan befinna sig i under längre eller 
kortare perioder. 

Både åtgärder och orsaker för att motverka hem-
löshet och utestängning på bostadsmarknaden 
påverkas av individuella och strukturella fakto-
rer. Men på det strukturella planet är det kom-
muner genom bostadspolitiken som är viktiga ak-
törer och även det allmännyttiga bostadsbolaget 
är ett viktigt verktyg. det är kommunen som har 
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd 
och hjälp de behöver i Bollnäs kommun genom 
Socialtjänsten. det står inte uttryckligen i lagen 
att den enskilde har rätt till en bostad men Soci-
altjänsten kan bistå med olika former av tillfälligt 
boende. Men i Socialtjänstens uppdrag ingår dä-
remot att förebygga att invånare i kommunerna 
blir avhysta och detta kan göras med exempelvis 

vräkningsförebyggande insatser och uppsökande 
verksamhet. 

Socialtjänsten i Bollnäs kommun har ingen 
övergripande plan eller strategi för att arbeta 
mot hemlöshet och man jobbade inte med upp-
sökande verksamhet under 2013 för att motverka 
att människor blir utestängda från bostadsmark-
naden. däremot finns rutiner på verksamhetsnivå 
för arbetet mot hemlöshet i enskilda ärenden och 
även för att förebygga avhysningar av barnfamil-
jer. Under 2013 hade kommunen 33 registrerade 
ansökningar om vräkning/avhysning varav 11 
som var verkställda. 

1. akut hemlös – Personen är hänvisad till här-
bärge, jourboende eller är uteliggare.

2. Boende på institutioner och i kategoriboenden 
– en person är inskriven/intagen på kriminal-
vårdsanstalt, behandlingshem, stödboende osv. 
och som planeras skrivas ut inom tre månader 
men som inte har en egen bostad ordnad inför 
utskrivning.

3. Långsiktig boendelösning – en person som bor 
i en av kommunen ordnad boendelösning på 
grund av att personen inte får tillgång till den 
ordinarie bostadsmarknaden. Boendelösningar 
med hyresavtal och där boendet är förenat med 
tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler.

4. eget ordnat kortsiktigt boende - en person 
bor kontraktslöst och tillfälligt hos kompisar/
bekanta, familj/släktingar eller är tillfälligt 
inneboende/har andrahandskontrakt hos en 
privatperson.

 fyra situationer
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Ungdomar och studenter
enligt en undersökning gjord av SkoP på uppdrag 
av Hyresgästföreningen så uppgick år 2011 ande-
len unga vuxna, 20-27 år, med egen bostad, det 
vill säga besittningsskydd genom förstahands-
kontrakt, till 52 procent vilken är en minskning 
från 2009. en ökning syns även på andelen ung-
domar som flyttar hemifrån men som bor utan 
besittningsskydd, alltså hyr en lägenhet i andra 
hand, bor i studentbostad, eller bor hos sina vän-
ner eller familj. År 2011 bodde 26 procent av ung-
domarna i Sverige utan besittningsskydd vilket 
är en ökning från 2009 med fyra procentenheter. 
Vad gäller andelen av ungdomarna som bodde 
hemma hos sina föräldrar så uppgick andelen till 
22 procent år 2011 vilket är en förändring med en 
procentenhet sedan 2009 och sju procentenheter 
sedan 1997.

Ungdomar och studenter är en känslig grupp på 
bostadsmarknaden i och med att de inte har så 
stora kapital att kunna förvärva en egen lägenhet 
eller fastighet. detta gör att ungdomar efterfrågar 
billiga hyresrätter. 

Idag finns inga bostäder i kommunen som riktar 
sig till unga specifikt men det pågår generella 
insatser för att underlätta för ungdomar att skaffa 
sig en egen bostad. 

Idag finns studentbostäder i kommunen som 
förvaltas av Bollnäs Bostäder och riktar sig både 
till gymnasieelever på Torsbergsgymnaiset, Häl-
singegymnasiet och högskolestudenter som vill 
bo kvar i Bollnäs medan de studerar på annan ort. 

Nyanlända
att komma till Sverige som nyanländ kan bero 
på många saker, majoriteten av de som kommer 
hit gör det på grund av att de är på flykt från för-
följelse i hemlandet. När människor kommer till 
Sverige och söker asyl så är det i första hand Mig-
rationsverkets uppdrag att erbjuda ett boende. I 
första hand vill Migrationsverket erbjuda boende 
i lägenheter men i och med bostadssituationen i 
Sverige så hyrs även tillfälliga boendeplatser på 
vandrarhem, stugbyar och andra anläggningar. 
enligt Migrationsverkets policy så ska familjer, 
så långt det är möjligt, få egna lägenheter medan 
ensamstående får dela lägenhet. Migrationsver-

ket ordnar endast boende till asylsökande och 
när sedan personen fått uppehållstillstånd så ska 
denne bosätta sig i en kommun. 

efter personen fått ett uppehållstillstånd är det 
många olika myndigheter, Migrationsverket, 
kommuner och landsting, länsstyrelser, försäk-
ringskassan, arbetsförmedlingen, som ansvarar 
för att mottagandet blir så bra som möjligt. 

arbetsförmedlingen har genom lagen om eta-
bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
samordningsansvar för introduktionen av nyan-
lända. kommunernas ansvar har därmed krympt 
men har trots det en viktig roll i etableringen, 
exempelvis genom sitt ansvar för mottagandet, 
bostadsförsörjningen, undervisning i svenska, 
samhällsorientering, skola och så vidare. 

När en asylsökande fått uppehållstillstånd anvi-
sar arbetsförmedlingen eller Migrationsverket 
hen till en kommun som har överenskommelse 
om flyktingmottagning. När sedan personen 
fått en bostad lämnar arbetsförmedlingen eller 
Migrationsverket över ett bosättningsunderlag 
till kommunen som personen ska bo i. Många 
personer väljer dock att skriva sig hos vänner, 
släktingar eller bekanta vilket möjliggör för dem 
att starta sin etablering via arbetsförmedlingen 
och därmed erhålla etableringsersättning. Under 
2014 tog flyktingmottagningen i Bollnäs kommun 
emot 311 personer av dessa mottogs 12 personer 
via arbetsförmedlingens bosättningsfunktion. 
övriga personer bosatte sig själva i Bollnäs kom-
mun vilket är möjligt eftersom det är fri bosätt-
ning för alla mäniskor i Sverige.

överenskommelser om mottagande och bosätt-
ning av nyanlända invandrare tecknas mellan 
Länsstyrelsen och kommunen. Samtliga kom-
muner i gävleborgs län har tecknat överenskom-
melser om mottagande och i Bollnäs kommun 
gäller 50-70 personer per år med undantag för 
2013-2014 då kvoten utökades och gällde totalt 
100-120 personer per år. from 2015 har Bollnäs 
kommunen en överenskommelse med Migra-
tionsverket om mottagande av nyanlända in-
vandrare där Bollnäs kommun åtar sig att årligen 
ta emot 40 nyanlända för bosättning i kommunen 
genom anvisning av arbetsförmedlingen och/el-
ler Migrationsverket.
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en ny överenskommelse har tecknats mellan 
Migrationsverket och Bollnäs kommun under 
2014 vad gäller anordnade av boende för asyl-
sökande ensamkommande barn där kommunen 
förbinder sig att hålla 6 boendeplatser tillgäng-
liga. dessutom förbinder sig kommunen att hålla 
35 boendeplatser tillgängliga för ensamkomman-
de flyktingbarn med uppehållstillstånd. dessa 35 
platser är uppdelade på tre enheter.  from 2015 är 
antalet asylplatser uppskrivna till 14.

Marknadsförutsättningar
Markpriserna i Bollnäs får beskrivas som relativt 
låga. orsaken är att efterfrågan på byggbar mark 
inte är så stor. Priserna på bostadsrätter och villor 
är lägre i Bollnäs än i riket som helhet vilket är 
både positivt och negativt. det positiva är att det 
är möjligt att hitta prisvärt boende för den som 
köper, alltså man får mer för pengarna än i flera 
andra kommuner. 

det negativa är att en låg prisnivå på begagnade 
bostäder gör att nyproduktion bli jämförelsevis 
mycket dyrare för hushållet. det blir därför en 
större risk för den som väljer att bygga nytt vilket 
minskar rörligheten på bostadsmarknaden och 
gör att investeringen i nybyggnation uteblir. det-
ta är något som bankerna också ser och som i sin 
tur påverkar möjligheten till lån och lånevillkor 
vilket ytterligare försvårar nyproduktion. 

Diagram 14: Begärt pris i tusen kronor på nyinkomna bostadsrätter upp-

delat på år. Källa:hemnet.se

Diagram 13: Begärt pris i tusen kronor på nyinkomna villor uppdelat på 

år. Källa: hemnet.se


