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Sammanfattning 
Detta program har arbetats fram för att skapa en gemensam bild av 

boendefrågorna i Kumla kommun. Hur ser våra utmaningar ut? Vilken är vår 

inriktning på bostadsbyggandet? 

De utmaningar som lyfts fram för Kumla kommun är Kumla 28 000, 

bostadsbrist, rätt bostäder till framtidens äldre, miljömässigt hållbart 

byggande, utveckla Kumla som bostadsort, Kumlas roll i regionen/regionens 

påverkan på Kumla och konjunkturens upp– och nedgångar. 

Programmet ger en bild av bostadsbehovet idag samt en prognos av ett 

framtida behov för vissa särskilt utpekade grupper. De grupper som avses är 

ungdomar och studenter, äldre, nyanlända, grupper med särskilda behov 

(personer med funktionsvariationer och social problematik) samt personer 

utsatta för våld i nära relation. Att just dessa grupper valts ut beror på att de 

här personerna är de som möter störst svårigheter på bostadsmarknaden. 

Parallellt med boendeplaneringen löper kommunens uppdrag om att Kumla 

ska uppnå befolkningsmålet om 28 000 invånare år 2040. Kumla kommun har 

haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren och är en av de 

kommuner i länet som stadigt växer. En stor inflyttargrupp har varit familjer 

med hemmaboende barn som främst kommer från övriga Örebro län. 

Samordningen vid framtagandet av boendeprogrammet har utförts av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens förvaltningschefer och andra 

nyckelpersoner har deltagit i framtagandet av programmet.  

Det här programmet är reviderat av samhällsbyggnadsförvaltningen inom 

ramen för mandatperioden 2019–2022.  

 

Kumla den 2021-06-14 
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Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat detta boendeprogram år 2021. 

Det som reviderats och uppdaterats är aktuella fakta, statistik och 

illustrationer, medan de politiska viljeriktningarna kvarstår så som de 

formulerats sedan tidigare. Det reviderade boendeprogrammet antas av 

fullmäktige 2021-06-14.   

Avsikten med programmet är att så långt som möjligt skapa goda 

förutsättningar för planering av bostäder och bostadsförsörjning i Kumla 

kommun. Boendeplaneringen är en viktig del av välfärden. Genom 

planeringen skapas förutsättningar och möjligheter för nya invånare och 

företag att etablera sig i kommunen vilket gynnar kommunens fortsatta 

utveckling. Genom en bra boendeplanering skapas ett gott boende för alla 

invånare i Kumla kommun. Boende är en viktig fråga för kommunens invånare 

då det handlar om livsvillkor och vardagsliv. Kumla kommun har en positiv 

befolkningsutveckling. Det finns därmed en efterfrågan och ett behov av nya 

bostäder vilket gör att detta program är ett viktigt underlag för kommunens 

arbete. 

Boendeprogrammet är också en länk i det aktiva arbetet för att nå Kumlas 

befolkningsmål. Bostadsbyggandet är en grundläggande förutsättning för att 

kommunen ska kunna nå målet. 

Programmet är antaget av kommunfullmäktige och har en koppling till 

översiktsplanen samt bör utgöra ett underlag för budgetarbetet. 

Boendeprogram (bakgrund, utmaningar, politisk viljeinriktning 

kartläggning):  antas/aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod av 

kommunfullmäktige. De politiska viljeinriktningarna ska inte följas upp utan 

vara vägledande i framtagande av handlingsplanen. 

Genomförandeplan: Lista med projekt och planer som handlingsplan och 

mål, revideras årligen, avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 

(KSAU) och till samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Beslut om    

genomförandeplanen fattas av KS/KSAU. 
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Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Som framgår av SFS 2013:866, lag om ändring av lagen (2000:1383) om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar, är kommunen ansvarig för 

bostadsförsörjningens planering och genomförande. 

Utdrag ur lagstiftningen: 

1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla 

i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ända-målsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 

berörda kommuner och ge länsstyrelsen och andra organ i länet tillfälle att 

yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska 

nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. (Lag 2013:866). 

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla 

följande uppgifter: 

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostads-beståndet, 

kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 

hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar. 
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Övergripande styrdokument 

Målsättningen i Kumla kommun utgår från visionen Framtidens Kumla år 2025 

och kommunfullmäktiges mål. Övergripande mål för byggande av bostäder 

och den fysiska planeringen, framgår också av Översiktsplan Kumla kommun 

2040 och Kumla kommuns Miljöprogram 2019 - 2022.  

Visionen 

Kommunfullmäktige antog i oktober år 2012 en vision för Kumla kommun år 

2025;  

I Kumla kommun strävar vi alltid efter att vara lite bättre. Genom att växa 

smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den 

närhet som finns blir vi lite bättre. 

Visionen lyfter fram kommunens vilja att växa och att tillväxten ska ske på ett 

hållbart sätt. Småstadskänslan framhålls som något positivt, viktigt och värt 

att bevara. I visionen understryks att vi i Kumla kommun ska ta hänsyn till 

varandras olika behov samt se till att det finns naturliga mötesplatser som alla 

upplever som trygga. I Kumla kommun finns möjlighet till attraktivt boende, 

ett aktivt liv och att utveckla sig själv och sina intressen. 

Strategiska områden och politiska målsättningar 

Visionen har brutits ned i nio strategiska områden och politiska mål-

sättningar som har antagits av fullmäktige. Av de nio områdena redovisas här 

de fyra områden som är viktiga i styrningen för boendeplaneringen. Till varje 

strategiskt område finns en politisk målformulering som i sin tur syftar till att 

skapa förutsättningar för att uppnå visionen. 

Folkhälsa, vård och omsorg 

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och stöd samt arbetar 

förebyggande i all verksamhet 

Kultur och fritidsliv 

Kumla kommun erbjuder ett brett och stimulerande utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter 

Miljö, trygghet och teknik 

Kumla kommun är en miljövänlig och trygg kommun som satsar på hållbara 

alternativ och nya tekniska lösningar 

Boende, infrastruktur och näringsliv 

Kumla kommun har en utvecklad infrastruktur och ett brett utbud av 

attraktiva boendeformer samt underlättar för företagande.  
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Kommunens verktyg för boendeplaneringen 

För att kunna påverka och ge förutsättningar för bostadsförsörjningen har 

kommunen olika verktyg som används för att driva en aktiv och strategisk 

boendeplanering. Det viktigaste verktyget för att genomföra boendeplane-

ringen är kommunens planmonopol. Genom god planberedskap i form av 

översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner kan kommunen 

styra inriktningen på byggandet och möta efterfrågan. 

Översiktsplan 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument där kommunen redovisar en 

övergripande bild av framtida mark- och vattenanvändning. Kumla kommuns 

översiktsplan, Översiktsplan Kumla kommun 2040, antogs år 2020. Kumlas 

översiktsplan innehåller även delar av boendeplaneringen.  

Befolkningsmål - 28 000 invånare år 2040 

Målsättningen kräver en kraftfull fysisk planering. Dessutom behövs större 

investeringar i markköp, planberedskap, infrastruktur och utbyggnad av 

service. Boendeplaneringen är en stor del i detta arbete. Kommunens 

översiktsplan, Översiktsplan Kumla kommun 2040 redovisar 

utbyggnadsmöjligheter för cirka 3 000–4000 bostäder med nuvarande 

bebyggelsetäthet och Trädgårdsstaden Kumla som underlag. Omkring 3 000–

4000 nya bostäder krävs för att rymma 28 000 invånare. En del av 

expansionen planeras till Kumla tätort, men även till de mindre tätorterna 

som är betydelsefulla för kommunens möjligheter att växa. I översiktsplanen 

redovisas bland annat möjliga utbyggnadsområden samt riktlinjer för 

kommunens planering och utformning av bebyggelse. 

Mål för kommunens planering enligt översiktsplanen 

Kommunen ska i sin planering verka för att: 

Utforma ny bebyggelse med hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och 

landskapsbild.  

Erbjuda ett varierat bostadsutbud med olika bostadstyper, lägenhetsstorlekar 

och upplåtelseformer. 

Koncentrera bebyggelsen i och i anslutning till tätorterna, längs 

bebyggelsestråk och till förtätningsområden på landsbygden. 

Förtäta centrala Kumla tätort. 
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Bild 1. Kumla från öster 

Detaljplan 

I detaljplanen styrs mark- och vattenanvändningen inom ett avgränsat 

område. Här regleras och preciseras bebyggelsens användning, omfattning, 

utformning med mera. Detaljplaner är juridiskt bindande och arbetet med att 

ta fram planer pågår fortlöpande. 

Övriga planer och program 

Program, planer, områdesbestämmelser, reservatsbildningar eller dylikt för 

att säkerställa värdefulla miljöer, byggnader eller annan önskvärd utveckling. 

Kulturmiljöprogrammet är ett program som även utgör ett verktyg för 

kommunens boendeplanering. 

Kommunen kan ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt 

program. Exempelvis kan ett planprogram tas fram innan en eller flera 

detaljplaner för att tydliggöra inriktningen för ett större område. 

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har 

detaljplan. Avsikten med områdesbestämmelser är att åstadkomma en 

övergripande reglering som grund för efterkommande prövningar, som 

exempelvis bygglovsprövning.  

Exploateringsavtal 

Vid planläggning av kommunal mark kan kommunen genom ett 

exploateringsavtal ställa villkor på byggherren och på så sätt styra 

inriktningen på byggandet. 

Markpriser och markinnehav 

Genom differentierade markpriser, kommunalt markinnehav samt köp och 

försäljning av mark kan kommunen påverka inriktningen på bostads-

byggandet. 
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Det kommunala bostadsbolaget  

Kommunen kan genom det kommunala bostadsbolaget, Kumla Bostäder AB, 

påverka utbud och produktion av bostäder på den lokala bostadsmarknaden. 

Sedan den 1 januari 2011 finns en ny lagstiftning för allmännyttiga 

bostadsaktiebolag. De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan 

vinstsyfte och att hyran ska sättas med utgångspunkt från en långsiktig 

självkostnadsprincip har fallit bort. I stället ska verksamheten bedrivas enligt 

affärsmässiga principer. I ägardirektiven kan kommunen ställa krav på 

ekonomi, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. 

Hyresgaranti och kommunal bostadsförmedling 

Hyresgaranti (kommunen går in som borgenär och garant för att hyran ska 

betalas) och kommunal bostadsförmedling är andra verktyg som är möjliga 

för kommuner att använda. 

Utmaningar 

Ett antal utmaningar för boendefrågorna i Kumla har pekats ut, utmaningarna 
beskrivs i kommande del. Vissa av utmaningarna är unika för Kumla, andra 
utmaningar gäller för flera kommuner i hela landet. Utmaningarna är ett 
underlag för de politiska viljeinriktningarna och genomförandet av 
boendeplaneringen. 
 

➢ Kumla 28 000 

➢ Bostadsbrist 

➢ Rätt bostäder till framtidens äldre 

➢ Miljömässigt hållbart byggande 

➢ Skapa lika förutsättningar för alla 

➢ Utveckla Kumla som bostadsort 

➢ Kumlas roll i regionen/regionens påverkan på Kumla 

➢ Konjunkturens upp- och nedgångar 

Kumla 28 000 

Målet i översiktsplanen ”Kumla 28 000 invånare” innebär att den fysiska 

planeringen ska sikta mot en befolkning som uppgår till 28 000 invånare år 

2040. Boendeplaneringen och uppdraget om 28 000 invånare bör löpa 

parallellt. Till år 2030 beräknas antalet invånare öka med cirka 130-150 per år 

fram till 2025 och därefter med cirka 100 invånare per år enligt 
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befolkningsprognos A. År 2025 ser vi därför ut att kunna vara cirka 22 700 

invånare och år 2030 är den beräknade siffran 23 300. Utgångspunkt för 

boendeplaneringen är 28 000 invånare. Mer om den prognostiserade 

befolkningsutvecklingen kommer senare i detta program.  

För att nå målsättningen om 28 000 invånare år 2040 krävs ett byggande av 

drygt 150 lägenheter/bostäder per år.  

En stor utflyttningsgrupp från Kumla kommun är gruppen unga vuxna, 

personer i ålder 20-29 år. Att de väljer att flytta från Kumla kan bero på 

många saker, till exempel att det är svårt att få bostad, man flyttar för att 

komma närmare studier, söker utbudet i en större stad eller utomlands. Det är 

ganska naturligt att lämna sin hemort några år för jobb eller studier. Vår 

utmaning i Kumla består i att få de ungdomar som en gång lämnade Kumla att 

flytta tillbaka till sin hemort. 

Politiska viljeriktningar 

 Unga vuxna flyttar tillbaka till Kumla senare i livet 

 Småstadens fördelar med stor närhet bevaras genom förtätning 

(flerfamiljshus/radhus) i centrum och glesare bostadsbebyggelse 

(villor/radhus) i stadens ytterområden. 

 I Kumla finns ett brett utbud av upplåtelseformer och hustyper 

 Kumla ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i 

Bostadsbrist 

En utmaning i många kommuner är att det byggs för lite och att behoven av 

bostäder inte täcks, så även i Kumla. Kumla kommun har under de senaste 

åren inte kommit upp i det förväntade byggandet av bostäder, varken 

avseende villor eller flerfamiljshus. Kumla kommun har under flera år svarat i 

Boverkets enkät att det råder brist på bostads– och hyresrätter i alla storlekar. 

Framför allt är det bristen på små hyresrätter som lyfts fram som ett akut 

problem. Höga produktionskostnader och hårda lånevillkor är självklart 

hinder för en god produktion av bostäder medan brist på detaljplanelagd 

mark i attraktiva lägen kan lindras genom en god kommunal planberedskap. 

För att få en väl fungerade bostadsmarknad räcker det inte med att varje 

hushåll kan få en bostad. Det behövs också en bostadsreserv. Detta beror på 

att befolkningens efterfrågan på bostadstyp, upplåtelseform, prisläge, storlek 

m.m. behöver matchas med de lediga bostäderna. Enligt bedömning i 

bostadsmarknadsenkät 2020 är det just nu underskott på lägenheter i Kumla. 

Dock väntas bostadsmarknaden inom kommunen vara i balans om tre år.  
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Enligt vad som framkommit i samband med sammanställningen av boende-

programmet, har det under de senaste åren skett en förändring av rörligheten 

på bostadsmarknaden i Kumla.  

Politiska viljeriktningar 

Förtätningar sker i befintliga områden för att undvika att tomter lämnas 

obebyggda 

Kumla har strategisk och god planberedskap 

Kommunen gör aktiva markinköp och har god tillgång på mark 

Rätt bostäder till framtidens äldre 

Äldre personer har ofta begränsad rörlighet och ställer därför generellt sett 

krav på högre fysisk tillgänglighet än yngre personer. I framtiden kommer vår 

befolkning att ha en högre medelålder än idag. Lägenheter och övriga bostäder 

från det äldre beståndet kan behöva anpassas för att öka den fysiska 

tillgängligheten. Vid nybyggnad och även i viss utsträckning vid större 

renoveringar och ombyggnader ställs krav på fysisk tillgänglighet. Krav ställs 

bland annat på hiss i hus med flera plan, tillräckligt breda dörrar och badrum 

samt att de grundläggande funktionerna ska kunna tillgodoses i ett plan i 

boendet, alternativt att den finns möjlighet att med rullstol eller rollator ta sig 

mellan de olika planen. 

Socialtjänstlagen föreskriver rätten att åldras tillsammans. Rättigheten 

påverkar vilka krav som ställs på särskilda boenden eftersom det måste finnas 

plats för fler än en person i samma lägenhet. 

Fler moderna och tillgängliga bostäder gör det möjligt för äldre att i allt högre 

ålder och med fysiska funktionsvariationer i ordinära bostäder. Möjligheten 

att få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa sin bostad bidrar också till att 

enskilda kan bo kvar längre i sin bostad. Närheten till offentlig och 

kommersiell service är av betydelse för att äldre ska kunna klara sig själva. I 

Kumla kommun bor (år 2019) 37,4 procent av personer 80 år och äldre i 

småhus, 48,9 procent bor i flerbostadshus och 9,8 procent i övrigt boende 

eller specialbostad. I relation till den äldsta tillgängliga siffran från 2012 är 

trenden att allt fler av de äldre bor i småhus jämfört med flerbostadshus, och 

andelen som bor i övrigt boende eller specialbostad är oförändrad.  

Det är dock stora skillnader mellan könen, männen bor i högre utsträckning i 

småhus och fler kvinnor bor i flerbostadshus med betoning på hyresrätter. 

Andelen invånare 80 år och äldre som har hemtjänst i ordinärt boende är 23,6 

procent. Vi får med hjälp av befolkningsprognoser uppgifter om hur 

åldersfördelningen kommer att se ut i framtiden, inte minst att antalet som är 

80 eller äldre kommer att öka med cirka 60% fram till 2030. Vad som är 

svårare att få en uppfattning om är hur länge morgondagens äldre kommer att 

vilja bo kvar ”hemma” vilket gör planeringen svårare.  
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Politiska viljeriktningar 

Tillgänglighetsfrågor har stor betydelse och inflytande vid bygglov-givningen 

Tillgängligheten ska förbättras i det befintliga bostadsbeståndet 

Det finns lägenheter i särskilda boenden för äldre där fler än en person får 

plats att bo 

Det ska byggas fler trygghetsbostäder 

Miljömässigt hållbart byggande 

Bostadsbyggande behöver ske på ett miljövänligt sätt. 

Värdefulla områden som påverkar biologisk mångfald, kulturmiljöer, 

landskapsbild, boendemiljöer etc. bevaras eller hanteras varsamt 

För det svenska miljöarbetet har 16 nationella miljökvalitetsmål tagits fram. 

Det övergripande målet är att till nästa generation kunna lämna över ett 

hållbart samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det miljökvalitetsmål 

som särskilt rör den fysiska planeringen är målet ”God bebyggd miljö” vilket 

innebär att ”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö”.  
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Bild 2. De nationella mijlömålen. Illustratör: Tobias Flygar 

År 2019 antog Kumla kommun ett miljöprogram för perioden 2019–2022 där 

målen har anpassats till lokala förutsättningar i Kumla kommun. I januari 

2015 antog kommunfullmäktige ett kulturmiljöprogram för Kumla kommun. I 

detta kulturmiljöprogram är tanken att de värdefulla kulturmiljöerna även ska 

få leva, användas och utvecklas som mänskliga miljöer alltid har gjort. Kumla 

är en kommun som växer, men tillväxten måste ske med hänsyn till sina 

värdefulla kulturmiljöer. Samtidigt är det viktigt att vi redan idag skapar 

framtidens kulturmiljöer som ärligt berättar om vår tid. 

 

Politiska viljeriktningar 

 Kumla kommun stimulerar till klimatsmart bostadsbyggande 

 Stor hänsyn till dagvattenfrågor tas vid planering av bostäder 

 Kommunen ska planera för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar i nya 

bostadsområden 
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Skapa lika förutsättningar för alla 

Alla som bor i Kumla ska ha samma grundläggande rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter – oavsett vem du är och var du än bor. En hållbar stad innebär 

att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i 

livet. Det gäller till exempel arbete, utbildning, ansvar för barn och inflytande i 

politiken.  

Barnkonventionen utgör en viktig utgångspunkt i relation till målet att skapa 

lika förutsättningar för alla. Alla barn ska ha möjlighet till rörelse och aktivitet 

i offentliga miljöer som parker och lekplatser. Det är viktigt att offentliga ytor 

och platser är inkluderande och ser till de olika behov och förutsättningar som 

finns bland barn.   

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och 

män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Den fysiska planeringen kan och bör underlätta för män och kvinnor att leva 

ett jämställt liv. Det handlar bland annat om tillgången på infrastruktur och 

fritidsaktiviteter i olika områden, för kvinnor, män och människor i olika 

åldrar och livssituationer. Kvinnor och män använder fritiden på olika sätt och 

fyller den med olika aktiviteter.  

Forskning visar att kvinnor och män gör lika många resor men att mönstren 

för resorna skiljer sig åt. Fler kvinnor än män använder sig av kollektiva 

transporter. 

Integration rör individers och gruppers förhållande till samhället. Det är en 

process som innebär att människor inkluderas och blir en del av samhället. 

Integration brukar förknippas och/eller förväxlas med segregation. 

Integration och segregation är begrepp och företeelser som ofta hänger 

samman, men som inte automatiskt följer av varandra. Ett icke integrerat 

samhälle är inte per automatik ett segregerat samhälle. Däremot kan 

segregation vara en konsekvens av misslyckad integration. Boende-

segregation innebär att olika befolkningsgrupper bor åtskilda från varandra, 

vanligen i områden med olika fysisk och social status. 

Insatser som handlar om förändring av boende och boendemiljö kan ha olika 

karaktär. Exempelvis fysiskt upprustningsarbete som innefattar förbättrad 

bostadsstandard, skapande av mötesplatser och serviceåtgärder. Förutom 

fysiska åtgärder finns socialt inriktade insatser. Forskning visar att det inte 

räcker med enbart fysiska åtgärder för att motverka segregationens negativa 

konsekvenser.  

Enbart områdesspecifika åtgärder kan inte bryta boendesegregationen, 

åtgärderna måste omfatta hela kommunen. Enligt Boverkets skrift ”Socialt 

hållbar stadsutveckling” finns det tendenser att kommuner möjliggör för en 

blandning av olika upplåtelseformer i de resurssvaga områdena snarare än att 
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skapa förutsättningar för bostäder till en lägre kostnad i de mer resursstarka 

områdena, vilket förstärker homogeniteten i de resursstarka områdena. 

Politiska viljeriktningar 

Bostadsområden planeras och utformas för att människor i olika åldrar och 

livssituationer ska känna sig trygga och säkra 

I Kumla finns en variation av upplåtelseformer, storlek på bostäder och en 

variation i hyror 

Rättvisa boendevillkor i hela kommunen bidrar till rättvisa i socioekonomiska 

förhållanden 

Kumla kommun arbetar utåtriktat med boendefrågorna 

Kumla kommun arbetar aktivt för att minska bostadssegregation genom att 

exempelvis bygga för olika upplåtelseformer i nya områden och förtäta äldre 

områden i centrala Kumla 

Utveckla Kumla som bostadsort 

När människor väljer var de vill bosätta sig söker de ett attraktivt boende med 

kvalitet, trivsel, bra läge, trygghet, närhet till service och natur. Det behöver 

finnas bostäder i olika prisnivåer eftersom hushållens inkomster är olika. Hur 

stor andel av inkomsten som hushållen vill och kan lägga på boendet varierar 

också. 

För Kumlaborna är det viktigt med närheten som råder i kommunen. Nära till 

affären, bussen/tåget och fritidsaktiviteter. För barnfamiljen är det också 

viktigt med närhet till skola och förskola. I och med förbättrade 

kommunikationer har närhet till arbetsplatsen inte längre så stor betydelse 

för var människor bosätter sig utan det är boendet i sig som styr - det vill säga 

det är för den enskilde rimligt att pendla för att kunna få rätt boende. En 

utmaning för oss i Kumla är att hitta en anledning och förklara varför det är så 

bra att bo i Kumla kommun! Att skapa bra och goda boendemiljöer handlar om 

att ta tillvara det specifika i varje område. Hur bebyggelse ska utformas och 

anpassas till befintlig bebyggelse, natur och landskapsbild behöver belysas i 

tidigt skede. 

 

Politiska viljeriktningar 

Kumla kommun ser positivt på olika typer av boenden 

I bostadsområdena skapas hela miljöer runt bostäderna, det finns parker och 

utrymme för mötesplatser exempelvis för närlek för olika åldersgrupper  

I Kumla handlar det inte bara om boende utan här skapas möjligheter för 

människor att också leva sina liv 
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Stadens/tätorternas respektive landsbygdens olika karaktärer är tydliga och 

starka 

Kumlas roll i regionen/regionens påverkan på Kumla 

kommun 

Planering sker på olika nivåer, lokalt, regionalt och globalt. Förutsättningarna 

ändras och behovet att söka samarbete utanför kommungränserna har ökat. 

Inom regionen finns Regionfullmäktige i Region Örebro län som högsta 

beslutande organ. Där fattas beslut om ekonomiska ramar och riktlinjer för 

regionorganisationens verksamhet. Inom Region Örebro län finns även nämnd 

för samhällsbyggnad. Nämnden bereder och beslutar om frågor som gäller 

infrastruktur för transporter och kommunikation, kollektivtrafik, 

samhällsplanering och miljö, energi och klimat på regional nivå. 

Flertalet uppgifter för regionen och kommunerna har en inbördes koppling till 

varandra. Därför har det regionala samverkansrådet bildats. Rådets uppgift är 

att samråda i frågor som är strategiska och viktiga för regionen, exempelvis 

frågor om tillväxt och regional utveckling.  

I juni 2015 beslutade regionala samverkansrådet att tillsätta ett tillfälligt 

specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering. 

Det tillfälligt specifika samverkansrådet har till uppgift att initiera och 

samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga, 

samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet, 

vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning 

samt utarbeta en länsplan nedbruten per kommun avseende förväntat behov 

av äldrebostäder fram till år 2030. 

Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin (RUS) antogs 2018 och har tre 

övergripande mål; Stark konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet samt 

God resurseffektivitet. Målet är att det nya programmet ska vara vägvisare för 

regionens framtidsarbete. Syftet är det samma som tidigare. 

Örebro, Kumla och Lekeberg är tre av få kommuner i länet som stadigt växer. 

Närheten till Örebro är sannolikt en avgörande faktor till att Kumlas 

befolkning ökar. 

Företagsetableringar som kommer till regionen de kommande åren påverkar 

Kumla, precis som nedläggningar av verksamheter också påverkar. I Kumla 

kommun pendlar cirka 6000 personer till ett arbete som ligger på annan ort i 

länet. De flesta pendlar till Hallsberg eller Örebro. 

Politiska viljeriktningar 

I Kumla kommun prioriterar vi arbete med bostadsförsörjning 

Regionen ska utvecklas och få fler invånare.  Kumla står för en positiv del av 

ökningen 
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Konjunkturens upp- och nedgångar 

Villabyggandet har varit en av Kumlas framgångsfaktorer och kommer i 

fortsättningen ha stor betydelse för befolkningsutvecklingen. Bankernas 

lånekrav påverkar möjligheten att bygga eftersom det krävs en relativt stor 

kontantinsats från kunden. 

Tobinsvärdet visar kvoten mellan nyproduktion av en villa och priset vid 

försäljningen av en begagnad villa. Tobinsvärdet avgör var en villa kommer att 

byggas. Den kritiska gränsen för när byggandet av villor startar är cirka 0,8. 

Kumla kommun har passerat den kritiska gränsen med en kvot strax över 1,0 

men värdet varierar inom Kumla kommun. Kvoten anger att en begagnad villa 

i genomsnitt säljs till strax över 100 procent av produktionsvärdet. 

Tobinvärdet påverkas av hur många arbetstillfällen som kan nås från platsen 

och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik kan därför bidra till att 

värdet höjs. 

Även i lågkonjunktur behöver kommunen vara väl förberedd till dess 

konjunkturen vänder. En god beredskap och lediga tomter gör att chanserna 

att få nybyggarna att välja Kumla för sitt boende ökar. 

 

Politiska viljeriktningar 

• Kumla kommun fortsätter att satsa på bostadsbebyggelse 

• Kumla kommun är beredd för byggande av bostäder även i 

lågkonjunktur 

• Satsningar på kollektivtrafiken gör att fler villor byggs 
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Bostadsbestånd och byggande  

Här redovisas kommunens bostadsbestånd, bostadsbehov och byggande. Av 

landets drygt fem miljoner hushåll bor störst andel i hyresrätter, följt av 

äganderätt och bostadsrätt. Det finns även en liten del hushåll som räknas till 

kategorin särskilt boende. 

I Kumla kommun som helhet råder det idag bostadsbrist, bostadsmarknaden i 

kommunen bedöms vara i balans om tre år.  

Det är stor efterfrågan på småhustomter i Kumla. Den vanligaste 

boendeformen för Kumlas invånare är småhus med äganderätt. 51,5 % av 

hushållen bor i småhus med äganderätt, 31,3 % bor i hyresrätt, flerbostadshus 

och 6,2 % bor i bostadsrätt, flerbostadshus. Under 2020 färdigställdes totalt 

41 bostäder i kommunen varav 17 avser flerbostadshus och 24 småhus. Under 

kommande år förväntas ett högre antal bostäder påbörjas och färdigställas. 

 

Antal färdigställda bostäder år 2017-2020  

  2017 2018 2019 2020 

Flerbostadshus (Antal lägenheter) 41 35 19 17 

Småhus 47 56 23 24 

Totalt 88 91 42 41 

Hushållen förändras 

Antalet boende per hushåll har minskat under större delen av 1900-talet. 

Förändringen beror delvis på att åldersfördelningen har förändrats men också 

på förändringar av livsmönster. Förutom demografiska förändringar förklarar 

bland annat inkomst- och prisutvecklingen samt förändrade studiemönster 

utvecklingen.  

Utvecklingen i Kumla har förändrats de senaste åren och behovet av bostäder 

för flera personer ökar. Enligt statistik från SCB för år 2019 är andelen 

enpersonshushåll 37 procent, hushåll med två personer 30 procent och 

hushåll med tre eller flera personer 33 procent. Av dessa är fem procent 

hushåll med fler än fem personer. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid 

planering för framtida boende.  

Markreserver 

I Översiktsplan Kumla kommun 2040 har man pekat ut områden som är 

lämpliga för ny bebyggelse för bostäder och verksamheter. Om man ser till de 

områden som inte redan är detaljplanelagda så är det ca 800 hektar som är 

utpekade som stadsbygd bostäder eller stadsbygd blandstad. Av dessa 800 
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hektar är kommunen markägare till 128 hektar. Vad gäller verksamheter så är 

det i översiktsplanen utpekat ca 560 hektar, varav kommunen markinnehav är 

140 hektar. För att på lång sikt kunna säkra tillgången på bostäder utan att 

vara beroende av privata fastighetsägare är det av stor vikt att kommunen 

fortsätter vara aktiv och förvärva mark. 

Efterfrågan på bostäder – villor och lägenheter 

Kumlas kommunala bostadsbolag, Kumla bostäder AB, har fortsatt stor 

efterfrågan på bostäder och läget är i stort sett oförändrat från tidigare års 

redovisning. Det som efterfrågas är varierande. Störst efterfrågan är det på 

radhus med egen trädgård och större lägenheter med låg månadshyra. 

Överlag gäller att hyresnivån inte kan vara alltför hög om bostäderna ska vara 

intressanta på hyresmarknaden. Kumla bostäder bygger till nya bostäder på 

St. Torgils väg samt rotrenoverar befintliga bostäder och det har hittills varit 

ett stort intresse för bolagets första släpp.  

Det är fortsatt stor efterfrågan på småhustomter i kommunen. Den 31 januari 

2021 var 375 personer anmälda till den kommunala tomtkön och den 8 

februari var antalet anmälda personer 384 stycken.  

Kommunens socialförvaltning redovisar inget bostadsbehov i dagsläget. 

 

 

Bild 3. Bild på den nya stadsdelen Gröna Sörby 
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Befolkningsutveckling 

Globaliseringen/regionaliseringen har lett till en ökad rörlighet i världen och i 

regionen. Invandringen är ett exempel på detta då det totalt sett invandrade 

115 805 personer till Sverige år 2019. Det är oftast fler män än kvinnor som 

invandrar. Av de som invandrade under 2019 var 61 726 män (53 procent) 

och 54 079 kvinnor (47 procent).  

Även utvandringen var fortsatt hög under år 2019. Totalt utvandrade 47 718 

personer från Sverige, vilket var 737 fler personer än under året innan. Det 

var fler män än kvinnor som utvandrade, 25 301 män och 22 417 kvinnor. 

Sedan 1964 har det aldrig utvandrat fler kvinnor än män under ett år. 

Idag har Örebro län över 300 000 invånare och detta väntas öka med cirka 

30 000 invånare till år 2030. Regionförbundet i Örebro län har i den Regionala 

Utvecklingsstrategin (RUS) för Örebro län 2018 som mål att 

bostadsmarknaden år 2030 ska vara i balans i hela länet. Vi kan erbjuda olika 

typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer och det är lättare för 

arbetsgivarna att attrahera arbetskraft med rätt kompetens. Vi har skapat 

förutsättningar för boende där befolkningen ökar och förutsättningar för 

befolkningsutveckling där befolkningen åldras och minskar.  

Två nyckelfrågor som regionförbundet har identifierat för att befolkningen i 

regionen ska öka är dels att få ungdomar och unga vuxna, som är de mest 

flyttbenägna grupperna i samhället, att välja att bo i regionen. Dels att 

förstärka integrationsarbetet för att få fler personer med utländsk bakgrund 

att välja att stanna kvar i regionen. 

Av Länsstyrelsens rapport ”Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2020” 

framgår att under år 2019 flyttade totalt 10 962 personer till länet, 8 606 

personer från andra län respektive 2 356 personer från utlandet. Samtidigt 

flyttade totalt 8 993 personer från länet, 8 199 personer till övriga Sverige och 

794 personer till utlandet. Sammanfattningsvis innebär detta ett positivt 

flyttningsnetto för länet på totalt 1 969 personer. För Kumlas del var 

flyttningsnetto 52 personer år 2019, vilket kan jämföras med moderna topp- 

och bottennoteringar på 196 (2012) respektive 9 personer (2014). 

En viktig utgångpunkt i att kunna bedöma bostadsbehovet i framtiden är att 

känna till hur befolkningsutvecklingen i Kumla kommun förväntas att se ut. 

Befolkningsprognosen är därför ett viktigt underlag för planeringen av 

bostäder eftersom vi har olika behov och önskemål i våra boenden i livets 

olika skeenden. 2018 års befolkningsprognos behandlade tre potentiella 

utfall; Prognos A (som grundar sig på de senaste tre årens genomsnitt), 

Prognos B (som justerar upp inflyttningen utifrån den planerade 

exploateringen 2018-2025 men även räknar med att den är överskattad) samt 

Prognos C (som är bästa tänkbara utfall där allt byggs exakt som planerat). 

Enligt prognos B beräknas invånarantalet år 2025 öka till 23 341 personer och 

år 2030 till 23 740 personer. 
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Kommunen har under många år haft en positiv befolkningstillväxt och det ser 

ut att fortsätta. Sedan år 2000 har Kumlas befolkning ökat med cirka 2 800 

personer, med en genomsnittlig årlig ökning på 0,7 procent. Ökningen beror 

på att det generellt flyttar in fler än det flyttar ut, och de senaste åren kan det 

anas en trend där både in- och utflyttning ökar men att utflyttningen ökar 

snabbare. 

Viktiga faktorer som påverkar befolkningsutvecklingen i kommunen är 

sysselsättningsmöjligheterna i arbetsmarknadsregionen, Kumla – Örebro – 

Hallsberg men också i länet i övrigt liksom Mälardalen. Även tillgång till bra 

bostäder med konkurrenskraftiga priser är avgörande. 

Från 1990-talets början har stora förändringar skett i åldersstrukturen, främst 

inom gruppen barn och ungdomar. Åldersgruppen 19-24 år har minskat 

genom utflyttning (främst på grund av högskolestudier) och det finns stora 

årskullar som nu kommer upp i gymnasieåldern. Åldersgruppen 60-70 år har 

ökat.  

Enligt befolkningsprognosen för Kumla kommun kommer befolknings-

utvecklingen för 2019-2030 innebära att antalet barn och ungdomar (0-15 år) 

ökar med åtta procent, medan äldre ungdomar (16-19 år) ökar med 14 

procent. Invånarantalet för åldrarna 20-64 år förväntas öka med sju procent. 

För åldrarna 65-79 år beräknas en minskning med fyra procent. I åldrarna 80 

år och uppåt beräknas antalet invånare att öka med 61 procent mellan 2019-

2030.  

Andelen barn och ungdomar upp till 19 var år 2019 cirka tre procent högre i 

Kumla än i länet och riket. En utmaning för bostadsmarknaden är den ökande 
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andelen äldre i länet som ännu inte är så markant i Kumla men ökar. Statistik 

från 2019 visar att Kumla hade färre personer än läns- och rikssnittet i 

invånargrupperna 65–79 samt 80+. 

Vem flyttar till/från Kumla? 

Inflyttningen kommer till största del från övriga Sverige, inflyttningen från 

utlandet utgör i snitt drygt åtta procent och har under perioden varierat från 

sex procent till tio procent.  

Inflyttningen från Sverige kommer främst från närområdet, cirka två 

tredjedelar flyttar in från Närke. Samma sak gäller för utflyttningen.  

Som i de flesta kommuner är det inte samma kategorier människor som flyttar 

in och ut; de största strömmarna ut finns i åldrarna 20–24 och 40-49 och de 

största strömmarna in består av personer i åldrarna 25-39 med småbarn. 
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Planering för olika grupper 

I föregående del har förutsättningarna för boendeplaneringen i Kumla 

kommun redovisats. I denna del kommer behov och efterfrågan hos olika 

grupper i Kumla kommun att presenteras.  

Behovet av bostäder beräknas med hjälp av befolkningsprognos, uppgifter om 

hushållstäthet i olika åldersklasser, förändringar av folkmängden samt 

uppgifter om det befintliga bostadsbeståndet. 

Även om en indelning av olika grupper görs nedan så innebär det inte att 

planering ska ske separat för enskilda grupper. Istället är det angeläget att 

planera för en variation av bostäder som kan tillgodose olika behov och 

förutsättningar. Bebyggelsen i Kumla behöver därför bestå av en blandning av 

hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Dock behöver vissa 

grupper uppmärksammas särskilt vilket görs i denna del. 

Ungdomar och studenter 

Ungdomar och studenter efterfrågar små lägenheter, gärna i centrala lägen. 

Unga som grupp har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än många andra 

grupper i samhället vilket gör det svårt att konkurrera med andra och få fäste 

på bostadsmarknaden. En bra bostad ökar trivseln och gör det lättare att rota 

sig i kommunen och ökar viljan att bo kvar i hemkommunen. Enligt den 

Regionala utvecklingsstrategin är en av nycklarna till befolkningsökning att få 

ungdomar att välja att bo kvar i den egna kommunen. 

När ungdomar flyttar hemifrån är hyresrätten den vanligaste boendeformen 

och den disponibla inkomsten är avgörande för val av bostad. Andelen 

hyresrätter minskar i Sverige, bland annat då hyresrätter omvandlas till 

bostadsrätter, vilket kan leda till att ungdomar och studenter får svårt att 

etablera sig på bostadsmarknaden. I Kumlas lägenhetsbestånd är en stor andel 

hyresrätter.  

Bostadsbehov 

Det finns generellt behov av mindre lägenheter med lägre hyror i Kumla 

kommun. Lägenheter kan passa både ungdomar, äldre och enpersonshushåll.  

Boende för äldre 

Allt fler äldre förväntas bo kvar i eget boende och istället få stöd och hjälp i 

hemmet. Därigenom kan vi anta att en större andel äldre kommer att behöva 

bostadsanpassa sina bostäder. Alla vill dock inte bo kvar hemma utan önskar 

istället flytta till ett boende som är anpassat för äldres behov. Enligt 

äldreboendedelegationen måste därför andra alternativ som särskilt boende 

och trygghetsboende finnas. Studier visar att om den äldre får tillgång till 
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senior- eller trygghetsbostad kan behovet av särskilt boende med heldygns-

omsorg minskas. 

En viktig aspekt att tänka på är att det finns bostäder i hela kommunen samt 

att det finns ett varierat utbud av bostäder. 

Olika typer av boende speciellt anpassade för äldre: 

Seniorbostäder  

Är ett samlingsbegrepp för en form av ordinärt boende som utmärks av god 

tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. För seniorboende krävs 

ofta en uppnådd ålder om minst 55 år för att får hyra en lägenhet. 

Seniorbostäder finns i såväl hyres- som bostadsrättsform. I Kumla kommun 

finns seniorboende i centrala Kumla, samt i Sannahed.  

Trygghetsbostäder  

Med trygghetsbostäder menas lägenheter med en hög grad av fysisk 

anpassning och gemensamhetslokaler. Trygghetsboende är en mellanform 

mellan den öppna marknadens bostadslösningar och de traditionella särskilda 

boenden som finns idag. Ett krav för att få kallas trygghetsbostad är att 

bostäderna innehas av personer som har fyllt 70 år.  

Plats på boendet söks på vanligt sätt via kösystem och är inte bundet till ett 

biståndsbeslut. Kommunens ordinarie hemtjänst sköter vård och omsorg, i 

den utsträckning det behövs. Boendeformen underlättar för personer att ”bo 

hemma” längre trots ökande vårdbehov tack vare närheten till grannar, ytor 

för gemenskap och kommunal service genom kontakt med hemtjänst. 

Trygghetsbostäder kan ha olika upplåtelseformer.  

I Kumla finns centralt belägna trygghetsboenden.  

Vård- och omsorgsboende  

Omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsboende är till för den som har behov av tillsyn, vård och omsorg 

dygnet runt. Personer med demens kommer fortsatt att behöva mycket 

omvårdnad och service och kommer huvudsakligen att vara hänvisade till 

denna typ av boende.  

I Kumla kommun finns två inriktningar av vård- och omsorgsboende; 

vårdboende och demensboende.  

Vård- och omsorgsboenden i Kumla kommun är Akvarellen, Solbacka, 

Bataljonen och Hemgården. Rivning av omsorgsboende Kungsgården pågår 

och byggnation av omsorgsboende Kungsparken med 126 lägenheter 

förväntas vara klart 2023.    
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Här ska vård- och omsorgsboende Kungsparken ta form.  

 

Korttidsboende  

Är ett boende där en person bor tillfälligt, t.ex. efter att ha varit inlagd på 

sjukhuset och där man arbetar på ett rehabiliterande sätt för att personen 

sedan ska kunna bo i sitt ordinära boende. Platserna används även för 

växelvård när brukaren (eller anhöriga) inte klarar sig i sitt boende i hemmet. 

Korttidsboendena finns på Kungsgården/Storstugan och Solbacka/Näckrosen.  

Bostadsbehov 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre över 80 år att öka 

markant, vilket också får till följd att behovet av boende för äldre kommer att 

öka. I ett perspektiv på fem till tio år, kommer det att finnas ett behov av 

ytterligare tjugo platser i särskilt boende med vård. Ökningen kommer 

troligtvis att vara inom demensvården.  

Standarden i nuvarande bostadsbestånd för eget boende är i huvudsak bra, 

men hiss saknas i flera äldre fastigheter. Genom fortsatta bostads-

anpassningar utökas möjligheten för fler att bo kvar i den egna bostaden.  
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Nyanlända 

År 2016 trädde en ny lag i kraft, lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända för bosättning. Lagen innebär att alla kommuner efter anvisning är 

skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Utöver de personer som anvisas 

till kommunen kan både asylsökande och nyanlända som fått 

uppehållstillstånd vilja ordna eget boende hos exempelvis släkt eller vänner i 

en kommun.  

Kommunen får förslag på antal anvisade nyanlända för bosättning, 

kommuntal, genom Länsstyrelsen. År 2021 är anvisat kommuntal 12 

nyanlända. Kumla kommun har inför 2021 vädjat om ett lägre mottagande av 

anvisade nyanlända på grund av den rådande bostadsbristen. Svårigheten är 

att planera åtgången på bostäder då kommunen inte får någon 

förhandsinformation om hushållens storlek.  

Bostäderna finns främst i fastigheter som ägs och hyrs ut av Kumla bostäder 

och Kumla kommunfastigheter. 

 

Ensamkommande barn och unga 

Kumla har endast stödboende för ensamkommande barn. Behovet styrs av 

hur många unga som fyller 18 år och vill bo kvar i Kumla. 

Bostadsbehov 

Det är svårt att hitta bostäder och svårigheterna bedöms bestå på både ett och 

tre års sikt. Det råder brist på små lägenheter (ettor) och lägenheter som är 

större är fyra rum och kök. Hyresnivåerna är avgörande, och vilken nivå som 

är rimlig utgår från etableringsersättningens och bostadsbidragets storlek. 

Efterfrågan är även stor på centralt belägna lägenheter. Det centrala läget är 

viktigt eftersom många nyanlända saknar tillgång till bil. 
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Grupper med särskilda behov 

Personer med funktionsnedsättning enligt Lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar de med 

funktionsvariationers rättigheter där bostad med särskild service för vuxna 

eller annan särskilt anpassad bostad ingår. I huvudsak finns det tre former av 

bostäder; servicebostad, gruppbostad och särskild anpassad bostad. För att 

följa intentionerna i LSS om behovsrelaterade boendeformer som ger stöd till 

målgruppens självständighet är det av vikt att olika boenden görs tillgängliga. 

Bostadsbehov 

För personer som räknas till unga vuxna kommer det stadigvarande finnas 

behov av servicebostäder, det vill säga boende med visst stöd under dygnet. 

Personer med funktionsvariationer blir äldre idag än tidigare vilket gör att 

behovet av ett anpassat vård- och omsorgsboende för äldre personer med 

funktionsvariationer är angeläget. Oberoende av ålder och funktionsvariation 

finns behov av korttidsboende för vuxna. Kommunen har idag ett boende för 

korttidsplatser för barn, Smedstorp, samt ett boende för barn och ungdom, 

Stenebrunn.  

Personer med social problematik 

I första hand avses personer över 18 år med en social problematik på grund av 

drogmissbruk, tyngre psykisk problematik, traumatiska uppväxtvillkor eller 

som har ett annat avvikande beteende. 

Bostadsbehov 

Oavsett social problematik är målet att den enskilde ska uppnå ett eget 

boende, det vill säga eget hyreskontrakt. För att nå målet finns behov av 

ytterligare tolv stycken bostäder under en treårsperiod. 

Kumla kommun har i dagsläget en jourlägenhet. 

Andrahandskontrakt – personer som inte själva får stå för sitt bostads-

kontrakt, är cirka 60 stycken. Behovet av dessa lägenheter varierar över tid 

men ser inte ut att minska. 

Våld i nära relationer 

En annan grupp att beakta är personer som är våldsutsatta, där den utsatta 

snabbt behöver få tillgång till eget boende. I Kumla kommun är det ca fem 

ärenden per år som gäller relationsvåld, där bostad behöver ordnas, som 

anmäls till kommunen. Personerna är ofta i behov av stöd från samhällets sida 
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för att få ett fungerande boende och för att minimera riskerna att personerna 

hamnar utanför bostadsmarknaden. Situationen är ofta akut. 

Bostadsbehov 

Kumla kommun använder sig av olika aktörer vid behov. 


