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Kort om utvecklingen till och med 2015
Befolkningsutveckling från 1950 i femårscykler

Åre kommun hade till följd av urbanisering, omstrukturering av skogs- och jordbruksnäringarna och en
allmän samhällsomvandling en nedgång i invånarantalet under många år och förlorade under perioden
1950 till 1970 ungefär 25 % av sin befolkning. 1974 bildades dagens Åre kommun.
En statlig regionalpolitisk satsning på Åre som rekreationsområde på 1970-talet blev startpunkten för att
vända befolkningskurvan. På 1980-talet tog kommunen initiativ till ett nytt samarbete med stat och
turismnäring, vilket fick till följd att invånarantalet ökade igen.

Befolkningsutveckling från 1995 till 2015 i ett årscykler

Befolkningsprognos 2016- 2026

År 1995 var ett år då kommunen hade många invånare, vilket bland annat berodde på att vi då hade
flyktingmottagning. Mellan år 1995 och 2001 minskade antalet invånare sakta men säkert, men år 2002
vände trenden igen.
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Åre kommuns befolkning har sedan 2001 ökat med nästan 1 100 personer, vilket är lika med drygt 11 %.
Befolkningsökningen startade med en inflyttning till följd av den positiva utvecklingen inom
turistnäringen, med bland annat den satsning som Åre kommun och näringen tillsammans gjorde på Åre
Strand och framför allt den ökade sommarturismen som det medförde.
Tillväxten möjliggjordes genom ett nära samarbetet mellan Åre kommun, Åre Destination AB och Skistar.
Tillsammans formerade man Vision 2020 gruppen som målmedvetet arbetat för Åre framtidsvision att bli
Europas mest attraktiva alpina året runt destination. Vision 2020 har ersatts av Vision 2035 som betonar
hållbarhetsarbetet på destinationen. År 2007 arrangerade Åre Alpina VM och Åre har åter igen utsetts som
arrangörsort för Alpina VM 2019.
Satsningen på Åre Strand vidgade destinationens utbud framför allt under andra tider på året än vintern
och skapade möjlighet till en större året runtturism. Beslutet om att få genomföra alpina VM 2007
medförde många stora investeringar både inom turismnäring och infrastruktur. Samtidigt ökade
butiksytorna i Åre avsevärt så att utbudet för shopping ökade. Tack vare detta ökade antalet arbetstillfällen
och möjligheten att försörja sig året runt.
De senaste åren har över 100 nyanlända per år också bidragit till befolkningsökningen. Kommunens
integrationsarbete är mycket målmedvetet och lyckosamt och har blivit uppmärksammat vid ett flertal
tillfällen bland annat i riksmedia.
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Under samma period som kommunens befolkning ökat med nästan 1 100 personer har Åre församling
ökat med drygt 1 050 personer, det vill säja nästan lika mycket som kommunen ökat som helhet. Det är
lika med en ökning på 35%. Undersåkers församling har ökat med cirka 260 invånare (9%). Kalls
församling är den församling som förlorat flest invånare, både i faktiska och procentuella tal. Antalet
invånare har minskat med cirka 110 personer vilket är lika med -17%.
Från och med 1 januari 2006 är de fyra församlingarna Mattmar, Mörsil, Hallen och Marby sammanslagna
till Västra Storsjöbygdens församling, men för att kunna följa utvecklingen redovisas de här som socknar.
Mörsils socken har sedan 2001 ökat med cirka 50 personer (5%). Mattmar och Marby socken har minskat
med cirka 50 personer vardera, vilket är lika med - 8% respektive -14%. Hallens socken har minskat med
nästan 95 personer, vilket är lika med -11%.
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Åldersgrupper

2001

2015

Differens

Differens i %

0 år
1 - 5 år
6 - 9 år
10 - 12 år
13 - 15 år
16 - 19 år
20 - 39 år
40 - 64 år
65 - 79 år
80 -w

94
468
517
458
441
455
2 302
3 106
1 195
571

120
578
516
356
351
448
2 880
3 483
1 447
498

26
110
-1
-102
-90
-7
578
377
252
-73

28%
24%
0%
-22%
-20%
-2%
25%
12%
21%
-13%

Totalt

9 607

10 677

1 070

11%

Den största faktiska ökningen har skett bland personer i arbetsför ålder, främst i den yngre kategorin 20 –
39 år. En stor relativ ökning har skett bland barn i förskoleåldern. Antalet födda barn per år har också
blivit högre och i Åre kommun har vi de senaste 10 åren, med undantag för 2006 och 2013, haft ett
positivt födelsenetto det vill säja att det fötts fler barn än antalet personer som avlidit. De åldergrupper
som minskat mest, både faktiskt och relativt, är barn i skolåldern.

Befolkningsprognos 2016 – 2025 för Åre kommun
Allmänt

Befolkningsprognos 2016- 2026

I början på 2016 arbetades en befolkningsprognos fram. Den bygger på antalet mantalsskriva invånare per
den 31 december 2015 och på förväntat barnafödande i de olika församlingarna, dödlighetsrisker utifrån
riksprognos, utflyttningsrisker och inflyttning utifrån fem års historik. I prognosen har vi även tagit hänsyn
till förväntat bostadsbyggande, vilket under perioden 2016 – 2020 kommer att vara omfattande. I
underlaget för prognosen finns planer för en utbyggnad av drygt 400 lägenheter. Prognosen omfattar
endast de som kommer vara mantalsskrivna i kommunen. För kommunen som helhet sträcker sig
prognosen fram till år 2025/2026.

De kommande tio åren visar prognosen att befolkningen kommer öka lika mycket som antalet invånare
ökat de senaste 15 åren, det vill säja med cirka 1 000 personer. Den största ökningen sker åren 2017 –
2019, då det mesta bostadsbyggandet kommer att ske enligt det underlag som ligger till grund för
prognosen. Under åren 2020 – 2025 är prognosen att antalet invånare ökar med i genomsnitt 70 personer
per år.
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Utveckling i ålderskategorier
Vi har sedan 2005, med undantag för åren 2006 och 2013, haft ett positivt födelsenetto, vilket är ovanligt i
en landsbygdskommun som Åre. Det innebär att antalet födda barn i kommunen är högre än antalet
personer som avlidit under ett år. I genomsnitt har det fötts 110 barn per åt med toppåret 2010 då det
föddes 132 barn. I vår befolkningsprognos kommer det att födas mellan 112 – 124 barn per år, vilket ger
ett genomsnitt på cirka 120 barn per år. Prognosen visar därmed ett högre barnafödande än vad vi
historiskt haft. Det är en sannolik utveckling eftersom den prognostiserade totala utvecklingen bland
annat bygger på antalet kvinnor i barnafödande ålder i de olika församlingarna/socknarna.

Den stora ökning av antalet förskolebarn som varit sedan 2001 kommer inte att fortsätta i samma takt de
närmaste två åren. Sedan är prognosen en ökning med 45 barn till år 2020 och ytterligare cirka 20 barn till
2026.
Antalet skolbarn i grundskoleåldern har sedan 2001 totalt sett minskat med cirka 200 barn, vilket är lika
med drygt 14 %. Det är framför allt antalet barn i mellan- och högstadieåldern som blivit färre. I
prognosen kommer gruppen 6-9 år bli något färre till 2020 för att sedan vara cirka 30 barn fler till 2026 i
förhållande till antalet idag. Både åldersgrupperna 10 – 12 år och 13- 15 år har minskat sedan 2001, men
kommer att öka successivt i prognosen. Mellanstadieeleverna kommer att bli cirka 75 barn fler till 2020 för
att sedan bli färre igen, medan högstadieungdomarna successivt kommer att bli fler. Sammantaget blir
antalet skolbarn enligt prognosen cirka 100 fler till 2020 och 135 fler till 2026.
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Åren 2007 och 2008 hade vi en ”puckel” för ungdomar i gymnasieåldern då antalet låg på över 600.
Antalet har sedan blivit färre och ligger 2015 på cirka 450 ungdomar. Gymnasieungdomarna kommer
dock att bli fler igen, till år 2020 cirka 55 fler och till 2026 börjar vi åter närma oss 600 ungdomar.
Åldergruppen i arbetsför ålder 20 – 64 år har ökat med nästan 1 000 personer sedan 2001 och framför allt
kategorin 20 – 29 år, som ökat mest både i faktiska tal och procentuellt. Den gruppen fortsätter dock inte
att öka utan kommer vara ungefär lika många de kommande tio åren. Ökningen förflyttar sig istället till
nästa ålderskategori 30 – 44 år som ökat successivt och till 2025 blir nästan 300 fler enligt prognosen.
Åldersgruppen 45 – 64 blir också fler, men inte alls i samma takt som den förgående kategorin.
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Åldersgruppen 65 – 74 år har ökat med cirka 250 personer (21 %) sedan 2001 och fortsätter att öka lika
mycket de kommande tio åren. Fram till 2020 ökar gruppen med nästan 200 personer och sedan
ytterligare med cirka 60 personer. Det är en fortsatt ökning med drygt 18 %. Gruppen 80 år och äldre,
som blivit färre sedan 2001, kommer att hålla sig på ungefär samma nivå fram till 2019 då de blir cirka 25
fler. Till 2025 kommer den ökade gruppen 65 – 74 år att märkas i den äldsta ålderskategorin som då
prognostiseras vara cirka 150 fler i förhållande till 2015.

Delområdesprognoser
I Åre kommun arbetar vi fram delområdesprognoser utifrån fem olika kriterier; församlingar/socknar,
samhällsplanering utifrån översiktsplanen, samhällsplanering tätorter, hemvårdsområden samt förskolorna
/skolornas upptagningsområden. Befolkningsprognoserna för delområdena sträcker sig till år 2020.
Församlingar/socknar
Den positiva utvecklingen fortsätter enligt befolkningsprognosen i Åre församling som till 2020 kommer
fortsätta att öka mer än vad kommunen gör som helhet. Medan kommunen ökar med ca 650 invånare så
ökar Åre församling under samma period med ca 900 invånare (22%). Det innebär att de andra
församlingarna/socknarna kommer att minska i invånarantal. I prognosen förutsätts ett visst
bostadsbyggande och de flesta av de planer som prognosen bygger på finns i tätorterna Åre och Duved,
samt i övriga Åredalen. Åre församling sträcker sig från Brattland i öster till norska gränsen i väster.
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Från och med 2006 är de fyra församlingarna Mattmar, Mörsil, Hallen och Marby sammanslagna till
Västra Storsjöbygdens församling. Det är den församling som till 2020 kommer att förlora flest invånare i
faktiska tal, drygt - 150 personer, vilket är lika med ca - 6 %. Antalet invånare kommer att minska i alla
fyra socknarna, som mest i Hallen och minst i Mörsil. Även Undersåkers församling, som inkluderar även
Järpen, förlorar ganska många invånare, cirka -45. Den församling som procentuellt sett kommer att
minska mest är Kall med cirka -10 %, vilket är lika med cirka - 60 personer.
Samhällsplanering översiktsplan
I prognosen kommer en ökning med drygt 900 personer att ske utmed stråket Åredalen och Undersåker.
Eftersom kommunen som helhet beräknas öka med 650 personer så kommer antalet invånare utanför det
stråket att bli färre.
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Samhällsplanering tätorter
Enligt prognosen är det Åre och Duveds tätorter som kommer att växa till 2020. Åre tätort, som växte
väldigt mycket under inledningen av 2000 talet, kommer att fortsätta att växa och år 2020 ha ökat med
cirka 260 invånare. Samtidigt kommer det att ske en kraftig utveckling i Duveds tätort, som kommer att få
cirka 300 fler invånare och öka från 700 till 1 000 invånare, en ökning med över 40%. Även i området
mellan tätorterna i Åredalen kommer det att ske en stor expansion så att antalet invånare till 2020 blivit
cirka 350 fler än vad det är idag.

I prognosen finns hänsyn taget till bostadsbyggande och i underlaget finns planer för en utbyggnad av
drygt 400 lägenheter, varav 100 lägenheter i Duveds centrum och cirka 125 i Tegefors. I Åre finns en
utbyggnad av cirka 100 lägenheter inlagt i underlaget för prognosen.
Observera att tidigaste data för tätorterna är från 2003.
Hemvårdsområden
För kommunen totalt kommer antalet invånare i åldersgruppen 65 – 79 år att öka med drygt 190 personer
till år 2020, vilket är en ökning med 13%. Den största ökningen kommer att ske i Åre/Duvedområdet
med drygt 150 personer, vilket är lika med en ökning på drygt 40%. I Järpen/Undersåkers området
kommer kategorin att bli ca 25 fler och i områdena Hallen/Marby och Mörsil/Mattmar mellan 5 och 15
personer fler per område. I Kallområdet kommer antalet personer att minska något. Mellan 2020 och 2026
fortsätter åldersgruppen att bli fler och 2026 kommer de att vara drygt 250 personer fler än idag.
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De som är 80 år och äldre kommer att totalt sett bli cirka 30 personer fler till år 2020. Även här sker den
största ökningen i Åre/Duveds området med nästan 40 personer. I Kall kommer det att öka med cirka 10
personer och i Mörsil/Mattmat området med cirka 5. I Järpen/Undersåkersområdet kommer antalet
personer över 80 år att bli färre och i Hallen/Marby kommer antalet att ligga på ungefär samma nivå som i
dag. Mellan 2020 och 2026 kommer antalet personer i åldersgruppen att bli väsentligt fler. I prognosen
ökar antalet personer mellan år 2020 och 2026 med cirka 120 personer så år 2026 kommer det i
ålderskategorin 80 år och äldre totalt i kommunen finnas nästan 150 personer fler än vad det är idag.
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Förskolornas och skolornas upptagningsområden
Om man tittar på utvecklingen för antalet barn i åldern 1 – 5 år kommer de i den totala prognosen att bli
45 fler till år 2020 och öka ytterligare så att det år 2026 är drygt 65 fler barn i förskoleåldern än vad det är
idag. Den största ökningen av antalet förskolebarn kommer att ske i Duvedsområdet där det kommer att
öka från 95 till 140, det vill säja med 45 barn till 2020. I Åres upptagningsområde kommer antalet barn
successivt att öka och vara drygt 25 fler år 2020. I Järpen kommer det att ske en liten ökning med drygt 5
barn, medan det i Undersåker och Hallen kommer ligga kvar på ungefär samma antal. I de andra
upptagningsområdena kommer antalet barn att bli färre, i Mörsil (-20 barn), Mattmar (-10 barn) och Kall
(-5).
När det gäller skolbarnen (inklusive 6-åringar) kommer antalet att till 2020 bli 100 fler och 2026 vara cirka
135 fler än idag. Se diagram och kommentarer för kommunen som helhet på sidan 5.
Duveds upptagningsområde kommer att påverkas av det bostadsbyggande som planeras och antalet barn i
skolåldern (inklusive 6 åringar) kommer att öka med drygt 70 barn till år 2020. Antalet 6 åringar blir i
prognosen drygt 10 fler. Skolbarnen i den lägsta åldern 7 – 9 år blir 20 fler, medan 10 – 12 åringarna blir
drygt 10 fler och 13 – 15 åringarna drygt 25 fler.
I Åre upptagningsområde kommer antalet skolbarn öka med nästan 20 barn till år 2020. Antalet 6-åringar
kommer att ligga kvar på samma nivå som idag. Barnen i ålderskategorin 7 – 9 år kommer att bli cirka 10
färre, medan de två äldre grupperna sammanlagt blir drygt 25 fler.

I Undersåkers upptagningsområde kommer antalet skolbarn öka med drygt 15 barn. Antalet 6åringar kommer ligga kvar på samma antal som idag. Antal barn 7 – 9 år kommer bli cirka 20 färre,
medan 10 – 12 åringar och 13 – 15 åringar blir 15 - 20 fler per grupp.
I Järpen kommer antalet barn i skolåldern att minska med cirka 10 barn. Antal barn i 6 års åldern
kommer att bli cirka 5 färre, medan 7 – 9 åringarna blir cirka 5 fler och antal barn i de två äldre
grupperna minskar med cirka 15 barn.
I Mörsil kommer antalet barn i skolåldern att öka lite, cirka 5 barn. Antal barn i 6 års åldern kommer
att bli drygt 5 färre, medan 7 – 9 åringarna blir 10 fler. Antalet barn i de två äldre grupperna kommer
att vara detsamma som idag eftersom antal barn i 10-12 årsåldern ökar med cirka 10 och den äldre
gruppen minska med lika många.
I Mattmarområdet ökar antalet barn i skolåldern med cirka 5. Antal 6-åringar och den äldsta kategorin
i skolan (13 – 15 år) kommer vara lika många som idag. Den yngsta kategorin i skolan (7-9 år)
kommer bli cirka 5 färre, medan 10 – 12 åringarna blir lika många fler.
I Hallens upptagningsområde kommer antalet barn i skolåldern totalt sett att bli färre med cirka 15
barn. De två yngsta kategorierna kommer sammanlagt att bli cirka 30 barn färre, medan de två äldre
kategorierna sammanlagt blir cirka 20 barn fler.
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I Kalls upptagningsområde kommer antalet barn i skolåldern att totalt sett öka med cirka 10 barn.
Antalet 6 åringar kommer år 2020 att vara ungefär lika många som idag. Antalet barn i
ålderskategorierna 7-9 år och 10 – 12 åt kommer att sammanlagt öka med knappt 10 barn, medan den
äldsta kategorin skolbarn blir något färre.
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