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Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Bostadsbrist	och	hårdare	krav	från	hyresvärdar	har	på	senare	år	medfört	att	fler	grupper	fått	
söka	sig	till	socialtjänsten	för	att	få	en	bostad	och	att	den	s.k.	sekundära	bostadsmarknaden	ökar	
i	omfattning	i	landet.	Ekonomiska	och	sociala	problem	kan	vara	orsaker,	men	i	hög	grad	även	
strukturella	faktorer	som	t	ex	tillgången	på	bostäder.	Borås	Stads	bostadsbyggnadsprogram	belyser	
behovet	av	bostäder	för	personer	med	svag	ställning	på	bostadsmarknaden	och	vill	lösa	det	i	första	
hand	genom	överenskommelser	med	fastighetsägare.	

Sociala	omsorgsnämnden	har	huvudansvaret	för	arbetet	mot	hemlöshet	och	de	sociala	boendelösningarna.	
Sociala	omsorgsnämnden	har	samordningsansvaret	för	det	vräkningsförebyggande	arbetet	som	
ska	ske	i	nära	samverkan	mellan	hyresvärdar,	Kronofogdemyndigheten	och	berörda	förvaltningar.

1.2 Syfte och frågeställning
Projektet	syftar	till	att	granska	om	nämnderna	arbetar	med	boendelösningar	och	vräkningsförebyggande	
arbete	på	ett	ändamålsenligt	sätt.

Huvudsakliga frågeställningar är:

• Hur	stort	är	hemlöshetsproblemet	i	Borås	Stad?
• Övergripande	lagstiftning/regler/riktlinjer	för	hemlöshet/sociala	boendelösningar
• Vad	är	kommunens	ansvar	i	förhållande	till	hemlöshet?
• Vilka	insatser	för	personer	som	i	dagsläget	inte	har	möjlighet	att	erhålla	eget	kontrakt	finns	i

Borås	Stad?
• Hur	arbetar	Borås	Stad	med	vräkningsförebyggande	arbete?
• Finns	det	avtal/överenskommelser	med	fastighetsägare?
• Hur	sker	samordningen	av	sociala	boendelösningar?
• Hur	följer	Borås	Stad	upp	sociala	boendelösningar?
• Lever	förvaltningar	och	bolag	upp	till	formuleringarna	i	lagstiftning	och	Borås	Stads	program

mot	hemlöshet?

1.3 Avgränsningar 
Ansvariga	nämnder	är;	Sociala	omsorgsnämnden,	Arbetslivsnämnden,	Stadsdelsnämnderna,	Miljö-	
och	konsumentnämnen,	Överförmyndarnämnden,	Lokalförsörjningsnämnden,	AB	Bostäder	
och	Kommunstyrelsen.	Granskningen	omfattar	de	kommunala	boendelösningar	som	rimmar	
Socialstyrelsens/Boverkets	definition	av	boendelösningar	på	den	sekundära	bostadsmarknaden.1 

1.4 Revisionskriterier 
Kommunallagen	(1991:900),	Socialtjänstlagen	(SoL)	(2001:453),	Lagen	om	bostadsförsörjning	
(2000:1383),	Förvaltningslagen	(1986:223),	Program	mot	hemlöshet	(Kommunfullmäktige	22	
aug	2013)	samt	interna	styrdokument.	Socialstyrelsens	skrifter	och	vägledningar	kan	ses	som	
normerande	utifrån	regeringsuppdraget	omkring	att	utveckla	kunskap,	regler	och	allmänna	råd	
för	vård	och	omsorg.2  

1   Se s. 5

2   Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
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1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare	Anna	Duong	och	granskningsmedarbetare	Andreas	Ekelund.

1.6 Metod 
Metoderna	för	granskningen	är	intervjuer	med	berörda	tjänstemän,	dokumentstudier	samt	insamling/
genomgång	av	relevant	statistik.	

1.7 Definitioner
Begreppen	sociala	boendelösningar/boendelösningar	används	i	rapporten	som	samlingsbegrepp	
avseende	boendelösningar	på	den	sekundära	bostadsmarknaden	i	enlighet	med	Boverkets/
Socialstyrelsens	definition.	

Begreppet	missbruk	används	i	rapporten	som	ett	samlingsbegrepp	för	missbruk/beroende	av	alkohol 
eller	andra	substanser.3

2 Granskningsresultat
2.1 Definition av hemlöshet och den sekundära     
bostadsmarknaden
Socialstyrelsens hemlöshetsdefinition
Socialstyrelsens	definition	av	hemlöshet	omfattar	olika	situationer	som	personer	kan	befinna	sig	i	för	
en	kortare	eller	längre	tid.	De	olika	hemlöshetssituationerna	nedan	omfattar	både	personers	akuta	
brist	på	tak	över	huvudet	och	mer	långvariga	boendeformer	som	beträffande	kontraktsform	inte	kan	
jämställas	med	eget	boende.	Socialstyrelsen	förändrade/förtydligade	definitionen	av	hemlöshet	2011.4 

Borås	Stad	använder	socialstyrelsens	definition	av	hemlöshet	vid	kartläggning	av	hemlöshet	i	
enlighet	med	nedanstående:5

• Situation 1:	En	person	är	hänvisad	till	akutboende,	härbärge,	jourboende	eller	är	uteliggare.

• Situation 2:	En	person	är	intagen/inskriven	på	antingen;	kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet
eller	stödboende	inom	socialtjänst/landsting/privat	vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution
och	planeras	att	skrivas	ut	inom	tre	månader	efter	mätperioden,	men	har	inte	någon	egen
bostad	ordnad	inför	utskrivningen/utflyttningen.	Hit	räknas	även	de	personer	som	skulle
ha	skrivits	ut/flyttat	ut,	men	som	är	kvar	på	grund	av	att	de	inte	har	någon	egen	bostad
ordnad.

• Situation 3:	En	person	bor	i	en	av	kommunen	ordnad	boendelösning	(t	ex.	försökslägenhet/
träningslägenhet/socialt	kontrakt/kommunalt	kontrakt)	på	grund	av	att	personen	inte	får
tillgång	till	den	ordinarie	bostadsmarknaden.	Det	handlar	om	boendelösningar	med	någon
form	av	hyresavtal	där	boendet	är	förenat	med	tillsyn	och/eller	särskilda	villkor	eller	regler.	

• Situation 4:	En	person	bor	tillfälligt	och	kontraktslöst	hos	kompisar/bekanta/familj/
släktingar	eller	har	ett	tillfälligt	(kortare	än	tre	månader	efter	mätperioden)	inneboende-	eller
andrahandskontrakt	hos	privatperson.	Den	uppgiftslämnande	verksamheten	har	haft	kontakt	med
personen	av	detta	skäl	och	känner	till	att	denna	hemlöshetssituation	gäller	under	mätperioden.	

3   Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015: s 16f. 

4   Socialstyrelsen, Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, 2011

5   Borås Stad, Kartläggning av hemlöshet, 2016
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• Situation 5:	Ett	barn	eller	ungdom	(18	år	eller	yngre)	lever	av	olika	skäl	under	”hemlösa
förhållanden”	utanför	familjen,	vilket	innebär	att	han/hon	befinner	sig	i	en	gråzon	mellan
familjen	och	vård-	och	omsorgssystemet.	Detta	gäller	inte	barn	och	ungdomar	(18	år	eller
yngre)	som	är	placerade	utanför	hemmet	av	socialtjänsten	enligt	SoL	eller	lagen	om	vård
av	unga	(LVU).

Definition av boendelösningar och den sekundära bostadsmarknaden 
Boverket	och	Socialstyrelsen	definierar	den	sekundära	bostadsmarknaden	som	Kommunernas	
utbud	av	boendelösningar	för	personer	som	inte	själva	kan	skaffa	sig	en	bostad,	eftersom	de	av	olika	
anledningar	inte	blir	godkända	som	hyresgäster	på	den	ordinarie	bostadsmarknaden.	Det	handlar	
om	boendelösningar	som	är	kopplade	till	någon	form	av	hyresavtal,	vanligtvis	andrahandskontrakt,	
där	boendet	är	förenat	med	tillsyn	och/eller	särskilda	villkor	eller	regler.	Olika	former	av	sociala	
kontrakt	har	ofta	det	gemensamt	att	kommunen	går	in	som	förstahandshyresgäst	och	hyr	ut	lägenheten	
i	andra	hand.	Kommunernas	utbud	av	boendelösningar	kan	delas	in	i	tre	kategorier: 6

Akutboenden som	syftar	till	att	bistå	personer	som	hamnat	i	ett	akut	läge.	Akutboenden	finns	i	
olika	former	så	som	exempelvis	härbärgen,	jourlägenheter	eller	hotellrum/vandrarhem.	

Genomgångslägenheter används	 för	 särskilda	 målgrupper	 som	 inte	 bedöms	 klara	 av	 ett	
förstahandskontrakt.	Ofta	rör	det	sig	om	lägenheter	inhyrda	i	grupp	via	blockhyresavtal.	Den	som	
bor	i	en	genomgångslägenhet	kan	inte	ta	över	hyreskontraktet.	Lägenheterna	inom	denna	kategori	
används	ofta	som	träningslägenheter,	träningsboenden	eller	trappstegsboenden.	Genomgångsboendet	
är	ofta	förenat	med	många	regler	som	de	boende	måste	följa.

Övergångslägenheter	avser	lägenheter	som	ingår	i	begreppet	sociala	andrahandskontrakt	(kallas	
även	bostadssociala	kontrakt,	sekundära	kontrakt	eller	kommunkontrakt).	Det	är	lägenheter	
som	hyrs	ut	till	personer	som	bedöms	ha	förutsättningar	att	klara	av	ett	förstahandskontrakt.	
Även	denna	bostadslösning	är	förenad	med	särskilda	regler.	Det	kan	betyda	att	den	som	beviljas	
ett	socialt	andrahandskontrakt	måste	ta	emot	boendestöd	eller	acceptera	vissa	inskränkningar	
i	besittningsskyddet.	Målet	hos	de	flesta	kommuner	är	att	andrahandshyresgästen	ska	ta	över	
lägenheten och få ett vanligt hyreskontrakt. 

Socialstyrelsens kunskapsöversikt och vägledning
Inom	ramen	för	regeringens	hemlöshetsstrategi	har	Socialstyrelsen	2009	genomfört	en	systematisk	
kartläggning	av	effektutvärderingar	om	boendelösningar	för	hemlösa	personer.7	Kartläggningen	
ligger	till	grund	för	socialstyrelsens	vägledning	2010	om	boendelösningar	för	hemlösa	personer.8 

Vägledning	om	boendelösningar	anger	ett	antal	hållpunkter	i	syfte	att	underlätta	kommunernas	
arbete	med	att	motverka	hemlöshet.	Dessa	är	bl.a.9

• Hemlöshet	är	både	en	socialpolitisk	och	bostadspolitisk	fråga.	Gruppen”	hemlösa	personer”	är
heterogen	och	olika	insatser	behövs	–	både	individuellt	inriktade	och	strukturella	förändringar
– för	att	kunna	möta	deras	skiftande	behov.

• Bostaden	är	ett	grundläggande	behov,	oavsett	eventuellt	andra	behov	som	en	person	kan	ha.

6   Boverket, Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie hyresmarknaden,

     Rapport 2015:31 s5, s12 f. Socialstyrelsen, Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, 2011. Socialstyrelsen,  

     Den sekundära bostadsmarknaden, 2015 s 9. 

7   Socialstyrelsen, Boendelösningar för hemlösa personer, en kunskapsöversikt, 2009

8   Socialstyrelsen, En fast punkt, vägledning om boendelösningar för hemlösa personer, 2010

9   Ibid s 44 
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• Kunskapsöversikten	ger	stöd	för	att	så	permanenta	boendelösningar	som	möjligt	är	den	bästa
metoden	för	att	långsiktigt	motverka	hemlöshet.	Därför	bör	bostaden	inte	villkoras	med	till
exempel	deltagande	i	behandling.

• Barnets	bästa	ska	alltid	sättas	i	första	rummet.	Utgångspunkten	i	arbetet	med	hemlösa	familjer
är	att	ett	barn	alltid	behöver	en	bostad.

• Ett	effektivt	arbete	mot	hemlöshet	underlättas	av	handlingsplaner	som	innehåller	tydliga
och	mätbara	mål	som	följs	upp	och,	vid	behov,	revideras.	Bostadsförsörjning	är	en	viktig
komponent	i	sådana	planer.

• Det	är	viktigt	att	det	tydligt	framgår	vilka	aktörer	i	kommunen	som	är	involverade	i	bostadsfrågorna	
samt	deras	roll	och	ansvar.	Väsentligt	är	att	det	tydligt	framgår	vad	det	i	praktiken	innebär
att	kommunen	har	det	yttersta	ansvaret	för	sina	medborgare	i	fråga	om	bostäder.	Ett	viktigt
kommunalt	uppdrag	är	att	se	till	att	bostäder	fördelas	även	till	dem	som	har	svårt	att	hävda
sig	på	bostadsmarknaden.

• Regelbundna	kartläggningar	är	en	förutsättning	för	att	få	kunskap	om	hur	gruppen	”hemlösa
personer”	ser	ut	och	för	att	kunna	möta	behovet	av	bostäder.

• Frågan	om	bostaden	som	mål	eller	medel	är	central	för	att	särskilja	de	bärande	idéerna	bakom
huvudgrupperna	av	boendelösningar.

• Oavsett	valet	av	boendeform	är	det	viktigt	att	individen	erbjuds	stöd	efter	behov.

• Det	är	viktigt	att	sträva	mot	att	de	boendeinsatser	som	erbjuds	är	evidensbaserade	samt	att
metoderna	dokumenteras,	följs	upp	och	utvärderas.

2.2 Lagstiftning och lokala styrdokument
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  
Kommunerna	har	ett	stort	ansvar	för	att	behovet	av	bostäder	ska	kunna	tillgodoses.
Lagen	om	kommunernas	bostadsförsörjningsansvar	fastställer	att	varje	kommun	ska	planera	för	
bostadsförsörjningen	och	redovisa	detta	i	riktlinjer	som	ska	antas	av	kommunfullmäktige.10  

Målet	är	att	skapa	förutsättningar	för	alla	i	kommunen	att	leva	i	goda	bostäder.	Bostadsbyggande	
och	utveckling	av	bostadsbeståndet	har	samtidigt	blivit	ett	allmänt	intresse	i	plan-	och	bygglagen	
(2010:900),	där	kommunens	riktlinjer	ska	vara	vägledande	i	tillämpningen	av	det	allmänna	intresset.11

Socialtjänstlagen (2001:453)
Enligt	socialtjänstlagen	ansvarar	kommunerna	för	socialtjänsten	och	har	det	yttersta	ansvaret	
för	att	enskilda	får	det	stöd	och	den	hjälp	som	de	behöver.	Den	som	inte	själv	kan	tillgodose	sina	
behov	eller	kan	få	dem	tillgodosedda	på	annat	sätt	har	rätt	till	bistånd	av	socialnämnden	för	sin	
försörjning	och	för	sin	livsföring	i	övrigt.	Den	enskilde	ska	genom	biståndet	tillförsäkras	en	skälig	
levnadsnivå.	Biståndet	ska	utformas	så	att	det	stärker	möjligheterna	att	leva	ett	självständigt	liv.	
Enskilda	kan	alltså	vända	sig	till	socialtjänsten	i	sin	kommun	och	ansöka	om	bistånd	om	de	inte	
förmår	lösa	sitt	behov	av	bostad	på	egen	hand.	

10   Se även; Lag om ändring i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar (2013:866)

11   Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1 januari 2014)
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I	lagen	anges	också	att	socialnämnden	ska	göra	sig	väl	förtrogen	med	levnadsförhållandena	i	
kommunen.	Socialnämnden	ska	i	sitt	arbete	främja	den	enskildes	rätt	till	arbete,	bostad	och	utbildning. 
Socialtjänsten	har	inte	bara	ett	ansvar	för	att	ge	enskilda	stöd	utan	ska	enligt	socialtjänstlagen	delta	i	
samhällsplaneringen.	Enligt	förarbetena	till	lagen	innebär	detta	att	socialtjänsten	ska	tillföra	underlag	
till	planeringen,	delta	i	planeringen,	yttra	sig	över	färdiga	planförslag	samt	delta	i	uppföljningen.12

Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 
Kommunfullmäktige	fastställde	den	22	augusti	2013	Borås	Stads	Bostadsbyggnadsprogram.	I	
programmet	framgår	det	att	ny	bostadsbebyggelse	ska	vara	ekonomiskt,	ekologiskt	och	bostadssocialt	
långsiktigt	hållbar	samt	av	hög	arkitektonisk	och	byggteknisk	kvalitet.	Kommunen	eftersträvar	ett	
integrerat	boende	med	varierat	utbud	av	upplåtelseformer,	bostadstyper	och	storlekar.	Kommunen	
ska	vidare	ta	ansvar	för	att	underlätta	för	svaga	grupper	på	bostadsmarknaden.	De	kommunala	
bostadsbolagen	är	enligt	fullmäktige	kommunens	verktyg	för	att	tillgodose	efterfrågan	på	nya	
bostäder	med	hyresrätt.13	Kommunstyrelsen	fastställde	den	21	mars	2016	en	handlingsplan	för	
bostadsbyggande	2016-2020.	Handlingsplanen	består	av	en	tabell	och	en	karta	över	vilka	områden	
som	beräknas	bygga	flerbostadshus,	villor	samt	radhus/parhus	samt	under	vilka	upplåtelseformer.14 

Borås Stads ägardirektiv till de kommunala bostadsbolagen
Bolagens	uppgifter	och	ansvar	uttrycks	i	ägardirektiven.	Kommunerna	har	enligt	lag	ett	ansvar	
för	bostadsförsörjningen	generellt	och	ett	särskilt	ansvar	för	vissa	grupper.	Bostadsbolagen	är	
ett	verktyg	för	att	Borås	Stad	ska	uppfylla	detta	ansvar.	Bostadsbolagen	ska	enligt	ägardirektiven	
medverka	till	att	det	finns	bostäder	för	utsatta	och	svaga	grupper.15 

Borås Stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Arbetslivsnämnden	fastställde	30	januari	2012	Borås	Stads	riktlinjer	för	försörjningsstöd.	Dokumentet	
gällde	till	och	med	2015.16 	Riktlinjerna	har	inte	följts	upp	eller	reviderats,	och	gällande	riktlinjer	för	
ekonomiskt	bistånd	saknas	efter	2015.	Enligt	Arbetslivsförvaltningen	reviderades	inte	riktlinjerna	
eftersom	Stadskansliet	angett	att	sådana	inte	ska	upprättas	när	det	gäller	biståndbedömning	utifrån	
lagstiftning.

Försörjningsenhetens	ledningsgrupp	har	2014	antagit	rutin	för	ekonomiskt	bistånd.	I	rutinen	
framgår	avseende	akut	hjälp	till	bostad	bl.a.	följande:17

”Det finns inget lagstadgat stöd för allas rätt till bostad, men socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp de behöver enligt SoL 2 kap 1§. Först och främst gäller det egna ansvaret. 
Försörjningsenheten kan hänvisa vuxna personer till att behovet kan tillgodoses genom natthärbärget Kastanjen. 
Missbrukare hänvisas till att söka bistånd hos IFO Vuxen för jourboende på Biskopsmössan. Vid akut 
bostadslöshet hos barnfamiljer gäller samma frågor som i övrigt. Vad har hänt och varför? Vilken var den egna 
planeringen? Vad har man själv vidtagit för åtgärder och vad har man själv för förslag. Den enskilde får själv 
ordna sitt boende genom att hitta en kompis att bo hos, vandrarhem, rum, stuga eller dylikt via exempelvis 
Turistbyrån eller Bostadsportalen.se. Det kan även bli aktuellt med sådant boende i annan kommun. Jourlägenhet 
skall användas mycket restriktivt. Särskild uppmärksamhet ska iakttas kring att bostadslösheten kan ha sin 
grund i våldsutsatthet, kan gälla både män, kvinnor och minderåriga/ungdomar. Om det finns barn i hushållet 
skall barnperspektivet beaktas vid bedömningen av en akutansökan. Om den akuta situationen uppstått på grund 
av bristande ansvar/planering och om det finns barn i hushållet skall anmälan till Barn och Familj övervägas.”

12   Prop. 1979:80:1

13   Borås Stad, Bostadsbyggnadsprogrammet, antagits av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, programmet

       fick förlängd giltighetstid 2016-10-20 och gäller under hela 2017, 2016/KS0589 270. 

14   Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2016-2020, antagits av Kommunstyrelsen 21 mars

       2016

15   Ägardirektiv för bolagen, antagna av Kommunfullmäktige 2016-03-17 och i respektive bolagsstämma. 

16   Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 2012-2015

17   Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen, Försörjningsenheten, Rutin för ekonomiskt bistånd, 2014 s 7
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Vidare	framgår	avseende	skulder	b.la	följande:18 

”Ekonomiskt bistånd till betalning av skulder bör ges endast om det är den enda möjligheten för den enskilde 
att uppnå skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd till skulder kan, efter individuell prövning ges när det enligt 
nämndens bedömning skulle få allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas.  Det 
kan finnas skäl att bevilja bistånd till skuld som har uppstått under tid som den enskilde inte fått bistånd till 
kostnaden, men hade fått bistånd om han eller hon ansökt om det. Det kan i så fall handla om hyresskuld, 
elskuld, skuld till barnomsorg, medlemskap i A-kassa. Samma sak gäller skulder som uppstått i väntan 
på besökstid (gäller främst i mottagningsgruppen). Innevarande månads ej betalda hyra är ingen hyresskuld. 
Försörjningsenheten ska ha ett barnperspektiv och ett kvinnofridsperspektiv vid bedömningen och viss hänsyn 
ska tas till personer med psykiska funktionshinder. Man kan hänvisa till Konsument Borås för ekonomisk 
rådgivning och hjälp med att ansöka om skuldsanering.” 

Borås Stads program mot hemlöshet
Kommunfullmäktige	fastställde	22	augusti	2013	Borås	Stads	program	mot	hemlöshet	och	programmet	
gäller	fram	till	och	med	2016.19	I	programmet	framgår	att	hemlösheten	är	ett	allt	mer	centralt	
problem	för	socialtjänsten.	I	dagligt	tal	används	begreppet	hemlös	för	en	person	som	sover	ute,	
eller	är	hänvisad	till	akutboende	eller	härbärge.	Socialstyrelsens	definition	är	bredare	och	inkluderar	
personer	som	på	olika	sätt	har	en	osäker	boendesituation.	Inte	alla	som	är	hemlösa	enligt	den	
defini	tionen	ingår	i	socialtjänstens	ansvar.	Vidare	framgår	att	Socialtjänstlagen	ger	kommunen	
det	yttersta	ansvaret	för	att	de	som	vistas	i	kommunen	efter	prövning	får	det	stöd	och	den	hjälp	de	
behöver.	Socialtjänsten	har	inte	en	ovillkorlig	skyldighet	att	bistå	med	bostad.	

Regeringen	har	fyra	mål	för	att	motverka	hemlösheten	nationellt.20	Borås	Stad	utgår	från	dessa	mål	
i	nedanstående	målformulering	i	programmet	mot	hemlöshet:

• Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov.
Borås	Stad	kan	erbjuda	sociala	hyreskontrakt,	som	sedan	kan	leda	till	ett	eget	kontrakt.	Vi 
har	akutplatser	som	ger	stöd	och	hjälp	för	hemlösa	med	missbruksproblem.	Vi	har	möble-
rade	jourlägenheter	som	kan	beviljas	som	insats.	De	lägenheterna	är	i	första	hand	avsedda 
för	familjer	med	barn.	Den	som	är	akut	hemlös	kan	få	ett	personligt	ombud.	Ombudet 
kan	stödja	och	vara	språk	rör	i	kontakten	med	myndigheter.

Borås	Stad	vill	i	enligt	programmet	utveckla;	fler	bostäder	för	dem	som	har	svårt	att	få 
hyreskontrakt	på	den	ordinarie	bostadsmark	naden	t	ex	övergångsbostäder,	ett	härbärge	som	
tillfälligt	kan	ge	sängplats,	mat	och	tvättmöjligheter,	ytterligare	samarbete	med	frivillig-	
och	brukarorganisationerna	och	en	överenskommelse	med	de	idéburna	organisationerna 
inom	det	sociala	området.

• Mål 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller 
behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.
Borås	Stad	stödjer	frivilligorganisationer	med	bidrag	till	lägenheter	för	utskrivna.	Det 
stödet	ska	fortsätta.

Borås	Stad	vill	enligt	programmet	utveckla;	utslussningslägenheter	för	kortare	tid	efter 
utskrivning	och	ytterligare	samarbete	med	frivillig-	och	brukarorganisationerna.

• Mål 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 
träningslägenheter eller liknande boenden.
Borås	Stad	vill	enligt	programmet	utveckla;	samverkansformer	internt	och	externt	för 
att	underlätta	övergången	till	den	ordi	narie	bostadsmarknaden,	t	ex	med	”boskolor”	och	

18   Ibid. s. 48f

19   Borås Stad, Program mot hemlöshet, 2013, Dnr: 2012/KS0283

20   Socialstyrelsen, Hemlösheten -  många ansikten, mångas ansvar, 2010 s 7 f.  
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uppföljning	sex	månader	efter	eget	kontrakt.	Arbete	efter	metoden	”bostad	först”,	som	
utgår	från	att	bostad	med	förstahandskon	trakt	är	den	trygghet	som	behövs	för	att	gå	vidare	
med	sina	övriga	problem.	

• Mål 4: Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas.
Det	framgår	i	programmet	att	Sociala	omsorgsnämnden	har	samordningsansvaret	för 
det	vräkningsförebyggande	arbe	tet,	som	sker	i	nära	samverkan	mellan	hyresvärdar, 
Kronofogdemyndigheten	och	berörda	förvaltningar.	Detta	har	varit	framgångsrikt	genom 
tidiga	hembesök	som	skapar	förtroende	hos	den	enskilde	och	kan	medverka	till	en	lösning,	tidig	
dialog	med	hyresvärdar,	och	”en	väg	in”	för	hyresvärdar	där	Sociala	omsorgsnämnden står	
för	alla	kontakter.	Borås	Stad	arbetar	utifrån	regeringens	nollvision.	I	Borås	Stad	ska inga	
barn	vräkas.	Det	vräkningsförebyggande	samarbetet	ska	fortsätta.

Borås	Stad	vill	enligt	programmet	utveckla;	ökat	stöd	att	hantera	den	egna	ekonomin.	

Sociala	omsorgsnämnden	har	enligt	programmet	det	primära	ansvaret	för	arbetet	mot	hemlöshet	i	
Borås	Stad.	Sociala	omsorgsnämnden	ansvarar	också	för	att	i	samverkan	med	andra	nämnder	driva	
arbetet	med	att	utveckla	de	nya	insat	ser	mot	hemlöshet	som	beskrivs	i	programmet.	Det	förutsätter	
en	samsyn,	och	Sociala	omsorgsnämnden	har	där	ett	samord	ningsansvar.

I	Sociala	omsorgsnämndens	samordningsansvar	för	den	sociala	boendesituationen	ingår	att	årligen	
beskriva	behoven	för	att	hindra	att	hemlöshet	uppstår.	Detta	inkluderar	att	föreslå	behövda	bostäder	
i	lokalresursplanen.	Sociala	omsorgsnämnden	ska	årligen	kartlägga	hemlösheten,	analysera	om	
kommunens	insatser	har	konkreta	effekter,	och	ge	förslag	på	åtgärder	till	Kommunfullmäktige.

Sociala	omsorgsnämnden	håller	på	att	ta	fram	ett	nytt	program	mot	hemlöshet	som	ska	gälla	från	
och	med	2017.

2.3 Borås Stads organisation och verksamhet i arbetet 
mot hemlöshet
Borås	Stad	organiserar	socialtjänstens	ansvarsområden	i	förhållande	till	hemlöshet	och	boende- 
lösningar	i	fem	olika	nämnder;	Sociala	omsorgsnämnden,	Arbetslivsnämnden	och	tre	Stadsdels-
nämnder.21	Därutöver	bedrivs	arbete	omkring	bostadsförsörjning	vid	Kommunstyrelsen/
Stadsledningskansliet,	skuldrådgivning	på	Miljö-	och	konsumentnämnden	och	med	ställföreträdare	
på	Överförmyndarnämnden.	Nedanstående	beskriver	olika	former	av	boende	och	verksamhet	i	
förvaltningar	och	bolag.	Framställningen	visar	på	den	mångfald	och	komplexitet	som	kännetecknar	
området	med	utgångspunkt	från	de	många	aktörerna	och	boendeformerna.

Sociala omsorgsförvaltningen/Individ- och familjeomsorgs förvaltningen
Sociala	omsorgsförvaltningen	har	samordningsansvaret	och	det	primära	ansvaret	för	arbetet	
mot	hemlöshet	i	Borås	Stad.22	Förvaltningen	verkställer	genom	den	boendesociala	enheten	alla	
biståndsbeslut	som	gäller	boendeärenden	i	form	av	sociala	kontrakt	och	övergångslägenheter.	

Boendesociala enheten
Den	boendesociala	enheten	ansvarar	för	lägenhetsanskaffning	till	de	olika	boendelösningarna	samt	
kontraktskrivning,	underhåll	och	kostnader	i	samband	med	otillbörligt	slitage,	tillsyn/boendestöd	
i	bostaden	och	i	förekommande	fall	för	inventarier	i	lägenheterna.	Enheten	ordnar	även	med	
att	iordningställa	lägenheterna	ex.	städning	vid	utflyttning	i	lägenheterna	och	har	hand	om	det	
praktiska	kring	in-	och	utflytt.	

21   Efter 2017-01-01 finns en ny nämnd och förvaltningsorganisation

22   Borås Stad, Program mot hemlöshet, 2013 s 5. Efter 2017-01-01 har ansvaret flyttats till Individ och  

        familjeomsorgsnämnden. Reglemente för Borås Stads individ- och familjeomsorgs nämnd, dnr: 2015 KS0657
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Den	boendesociala	enheten	samverkar	med	hyresvärdar	i	Borås	i	syfte	att	få	fram	lägenheter	som	
motsvarar	behoven	för	de	biståndsbedömda	boendeinsatserna	och	tillgången	till	 jourlägenheter.	
Merparten	 av	 lägenheterna	 som	 enheten	 skaffar	 fram	 kommer	 från	 AB	Bostäder,	 men	 det	
finns	 även	 en	 stor	 del	 från	 övriga	 hyresvärdar.23	 Särskild	 samverkan	 finns	med	 AB	 Bostäder.	
Borås	Stad	hyr	samtliga	lägenheter	i	första	hand	och	riskerar	likt	andra	hyresgäster	vräkning	om	
personerna	som	kommunen	hyr	ut	i	andra	hand	till	inte	sköter	lägenheten.	Hyrorna	betalas	alltid	
in	direkt	från	kommunen	till	hyresvärdarna	medan	hyresgästen	betalar	hyra	till	Borås	Stad.	

Boendesociala enheten	anger	att	det	inte	finns	några	större	svårigheter	att	ordna	fram	tillräckligt	med	
lägenheter	för	att	tillmötesgå	behoven	av	övergångsbostäder,	sociala	kontrakt	och	jourlägenheter.	
Det	är	inga	problem	att	verkställa	beviljade	bistånd	i	dessa	former	inom	tre	månader	menar	man,	och	
under	det	senaste	året	har	det	gått	snabbt	att	verkställa	de	bistånd	som	beslutats.	Detta	framhålls	till	
en	del	bero	på	att	boendelösningar	i	form	av	sociala	kontrakt	har	minskat	drastiskt	de	senaste	åren.

Övergångslägenheter
Sociala	omsorgsförvaltningen,	IFO	Vuxen,	fattar	biståndsbeslut	för	övergångslägenheter	för	personer	
med	missbruksproblem	och	vårdinsatser	med	kontinuerlig	tillsyn,	som	den	boendesociala	enheten	
verkställer.	Det	finns	idag	omkring	80	övergångslägenheter	som	är	spridda	över	olika	delar	av	
Borås.24	Övergångslägenheter	är	alltid	en	beviljad	insats	enligt	Socialtjänstlagen	(SoL)	av	IFO	
Vuxen	och	målgruppen	är	personer	som	är	20	år	eller	äldre	och	har	problem	med	missbruk	eller	är	
beroende	av	alkohol	eller	droger,	och	som	av	olika	anledningar	inte	har	möjlighet	att	på	egen	hand	
ordna	ett	boende.	I	övergångslägenheter	ingår	regelbunden	tillsyn	och	kontakt	med	socialtjänsten.	
Sociala	omsorgsnämnden	hyr	lägenheter	av	bostadsbolaget/hyresvärden,	och	personen	som	beviljats	
bistånd	hyr	sedan	i	andra	hand	av	kommunen	med	tilläggsavtal	som	b.la	innebär	att	personen	
avsäger	sig	besittningsrätt	för	lägenheten.	När	en	bostad	beviljas	ingår	oftast	en	planering	för	hur	
andrahandskontraktet	ska	övergå	till	ett	eget	kontrakt.

Bostad först
Bostad	först	är	en	modell	för	att	erbjuda	hemlösa	personer	en	långsiktig	boendelösning.	Till	skillnad	
från	bostadslösningar	som	bygger	på	att	den	hemlösa	personen	först	ska	”bevisa”	att	man	klarar	
av	att	sköta	ett	eget	boende,	bygger	Bostad	först	på	att	personen	i	fråga	erbjuds	ett	eget	boende	
utan	restriktioner.	Sociala	Omsorgsförvaltningen	har	i	nuläget	tre	till	fyra	pågående	ärenden	av	
Bostad	först.	

Lägenhet via Socialpsykiatrin
Sociala	omsorgsförvaltningen,	Socialpsykiatri	har	möjlighet	att	bevilja	andrahandskontrakt	enligt	
SoL	till	personer	med	dokumenterad	psykisk	ohälsa	och	som	av	olika	anledningar	inte	har	möjlighet	
att	på	egen	hand	ordna	ett	boende.	Personerna	ska	bedömas	kunna	klara	av	ett	eget	boende	med	
hjälp	av	boendestöd.	Socialpsykiatrin	har	i	dagsläget	nio	pågående	andrahandskontrakt.	Beviljat	
bistånd	verkställs	avseende	lägenheten	av	den	boendesociala	enheten.	Socialpsykiatrin	har	efter	
2017-01-01	inte	längre	delegation	till	att	fatta	beslut	om	andrahandskontrakt	som	en	följd	av	
organisationsförändringen	i	Borås	Stad.		

Utslussningslägenheter - Träningslägenheter/Blocklägenheter
Sociala	omsorgsnämnden	har	fem	små	möblerade	lägenheter	med	regelbunden	tillsyn.	Lägenheterna	
ordnar	den	boendesociala	enheten	fram	genom	samverkan	med	stadens	hyresvärdar.	Lägenheterna	
beviljas	som	bistånd	enligt.	SoL	av	IFO	Vuxen.	Träningslägenheter/Blocklägenhet	ger	en	möjlighet	
till	bostad	i	väntan	på	en	långsiktig	bostadslösning	för	de	som	saknar	boendereferenser	och/eller	
kommer	ifrån	institution	utan	att	bostadsfrågan	är	löst.

23   Verksamhetsstatistik från boendesociala enheten visar att enheten 2016-11-11 hade sammanlagt 82 lägenheter från 

       AB bostäder och 69 lägenheter från övriga hyresvärdar. 

24  2016-10-31 fanns 83 övergångslägenheter i Borås Stad. Se även figur 2.
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Natthärbärget Kastanjen 
Kastanjen	är	ett	natthärbärge	som	riktar	sig	till	personer	som	är	över	18	år,	hemlösa	och	vistas	i	
Borås.	Härbärget	drivs	av	Sociala	omsorgsförvaltningen.	På	härbärget	finns	16	sängplatser	fördelat	
på	fyra	sovsalar,	åtta	platser	är	avsedda	för	gruppen	övriga	som	i	praktiken	beläggs	till	största	
delen	av	EU-medborgare	och	i	mindre	omfattning	av	andra,	exempelvis	personer	från	andra	
kommuner.	Härbärget	har	öppet	under	perioden	1	Oktober	–	1	April	och	tar	emot	personer	för	
övernattning	20:30	-	22:00	på	kvällen,	och	stänger	08:00	på	morgonen.	LP-Sjuhärad25	bedriver	
under	dagtid	daglig	verksamhet	i	härbärgets	lokaler.	Den	dagliga	verksamheten	öppnar	en	timma	
efter	att	härbärget	stängt. 26

Biskopsmössan
Biskopsmössan	är	ett	boende	som	riktar	sig	till	personer	som	är	20	år	eller	äldre	och	har	problem	
med	missbruk	och	hemlöshet.	På	Biskopsmössan	erbjuds	ett	tillfälligt	boende	i	avvaktan	på	en	mer	
långsiktig	lösning.	Biskopsmössan	har	personal	dygnet	runt. Biskopsmössan	är	en	biståndsbedömd	
SoL-insats	och	har	plats	för	totalt	19	personer.	Sju	av	dessa	platser	gäller	akut	övernattning.

Kaptensgatans boende
Kaptensgatan	riktar	sig	till	de	som	är	20	år	eller	äldre	och	har	problem	med	missbruk	eller	beroende	
av	alkohol	eller	droger	och	som	har	en	fysisk	eller	psykisk	funktionsnedsättning	som	utifrån	ett	
missbruk	innebär	behov	av	stöd	för	att	klara	ett	boende.	Kaptensgatan	är	en	biståndsbedömd	
SoL-insats.	Hyresgäster	på	Kaptensgatan	tecknar	ett	andrahandskontrakt.	Kaptensgatans	boende	
omfattar	40	lägenheter	och	det	finns	personal	dygnet	runt. 

Badhusgatans boende
Badhusgatans	boende	riktar	sig	till	personer	som	är	20	år	eller	äldre	och	som	har	problem	med	
missbruk	och	med	psykisk	ohälsa	(s.k.	dubbeldiagnos)	som	utifrån	båda	problemområdena	har	
behov	av	stöd	för	att	klara	av	ett	boende.	Badhusgatan	är	en	biståndsbedömd	SoL-insats.	Boende	på	
Badhusgatan	tecknar	ett	andrahandskontrakt.	Badhusgatans	boende	omfattar	totalt	14	lägenheter	
vara	två	lägenheter	enligt	avtal	är	till	för	mer	komplexa	behov.	Driften	av	Badhusgatan	och	hjälp-	
och	stödinsatser	på	boendet	drivs	via	entreprenad	av	Nytida.27  

Vräkningsförebyggande arbete
Vräkningsförebyggande28 arbetar	med	att	förhindra	att	personer	blir	vräkta.	Grundtanken	är	att	
hyresgästen	har	ett	eget	ansvar	för	att	lösa	sin	situation	så	långt	som	möjligt.	Verksamheten	får	
in	ärenden	i	form	av	betalningsföreläggande,	störningar	och	avhysningar	och	sedan	kontaktar	de	
hyresgästen.	Målet	är	att	hyresgästen	ska	betala	med	egna	medel.	Vid	behov	kan	vräkningsförebyggande	ha	
möten	med	hyresgäst	och	hyresvärd	för	att	gemensamt	komma	överens	om	lösningar	för	att	
hyresgästen	inte	ska	bli	värkt.	Verksamheten	jobbar	med	ärenden	som	berör	bostadsrätter	men	i	
huvudsak	rör	inkommande	ärenden	hyresrätter.	

Arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen	ansvarar	för	biståndsbedömning	enligt	SoL	avseende	sociala	kontrakt,		
försörjningsstöd	och	ekonomiskt	bistånd	till	exempelvis	hyresskulder.	Förvaltningen	ansvarar	även	
för	biståndsbedömning	och	verkställighet	av	biståndet	förmedling	av	egna	medel.	Förvaltningen	
arbetar	även	med	bostadsanskaffning	till	nyanlända	i	enlighet	med	lagen	om	mottagning	av	vissa	
nyanlända	invandrare	för	bosättning.29 

25   Mer om LP-Sjuhärad: http://www.lp-verksamheten.se/lp-naera-dig/boraas/

26   www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/stodforhemlosa.4.10def705158499bf7c51576.html

27   Mer om Nytida: http://nytida.se/om-nytida/

28   Den organisatoriska enhet som sköter det vräkningsförebyggande arbetet kallas i vardagligt tal för    

       ”Vräkningsförebyggande”

29   Lag (2016:38) om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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Sociala kontrakt
Arbetslivsförvaltningen	beviljar	vid	behov	Sociala	kontrakt	genom	försörjningsenheten.	Insatsen	
är	ett	biståndsbeslut	enligt	SoL.	Den	boendesociala	enheten	tecknar	förstahandskontraktet	och	
försörjningsenheten	beviljar	ett	biståndsbeslut	till	personen	som	får	ett	andrahandskontrakt	utan	
besittningsrätt.		Den	boendesociala	enheten	verkställer	sedan	biståndsbeslutet	när	det	finns	en	
lägenhet.	Enligt	försörjningsenheten	beviljas	sociala	kontrakt	enbart	till	barnfamiljer	som	har	
försörjningsstöd	och	som	har	hyresskulder.	Hushållet	ska	först	själv	ha	uttömt	alla	möjligheter	att	få	en	
egen	lägenhet	och	bedömas	behöva	bistånd	utifrån	SoL.	Det	finns	idag	c:a	40	pågående	bistånd	i	form	
av socialt kontrakt.30	När	en	bostad	beviljas	ingår	oftast	en	planering	för	hur	andrahandskontraktet	
ska	övergå	till	ett	eget	kontrakt.

Jourlägenheter
Arbetslivförvaltningen	har	fyra	möblerade	jourlägenheter	för	relationsvåldsenheten	med	stödinsatser,	
där	avsikten	är	tillfälliga	boenden	under	en	kort	period.	Fyra	jourlägenheter	finns	även	för	akuta,	
kortvariga	bistånd	till	övriga	grupper.	

Personliga ombud
Inom	Arbetslivsförvaltningen	finns	verksamheten	Personliga	ombud	som	vänder	sig	till	dem	som	
är	18	år	eller	äldre	och	har	en	omfattande	psykisk	funktionsnedsättning	som	innebär	behov	av	vård,	
stöd	och	service. Den	övergripande	uppgiften	för	personliga	ombud	är	att	bistå	målgruppen	så	
att	de	kan	återta	kontrollen	över	sin	livssituation.	Detta	kan	exempelvis	ske	genom	att	ombuden	
tillsammans	med	den	hjälpbehövande	får	till	stånd	goda	och	samordnade	insatser	i	enligt	med	
önskemål,	behov	och	lagliga	rättigheter	från	olika	huvudmän.	Personliga	ombud	bedriver	inte	
myndighetsutövning	och	beslutar	därför	inte	om	insatser	och	tar	inte	heller	över	huvudmännens	
ansvar	för	samordning	av	insatser	från	olika	myndigheter. Personerna	som	de	personliga	ombuden	
jobbar	med	är	ofta	vårdbehövande	och	faller	mellan	stolarna	bland	olika	huvudmän	och	verksamheter.	
De	har	dessutom	ofta	svårigheter	att	själv	ex.	söka	en	lösning	för	sitt	boende.31 

Utöver	uppgifter	omkring	enskilda	hjälpbehövande/klienter	har	även	de	personliga	ombuden	ett	
uppdrag	omkring	att	uppmärksamma,	kartlägga	och	skapa	underlag	för	att	åtgärda	brister	i	de	
offentliga	systemen	som	gör	att	klienternas	behov	inte	blir	tillgodosedda.32 

Stadsdelförvaltningarna/Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna	ansvarar	för	barn,	ungdomar	och	unga	vuxna	upp	till	20	år	inkluderat	
ensamkommande	barn-	och	ungdomar.	

Ungdomsboende 
Ungdomsboende	är	ett	hem	för	vård	och	boende	(HVB)	och	riktar	sig	till	ungdomar	i	åldrarna	16-20	
år.	Personalen	som	arbetar	i	Ungdomsboendet	är	behandlingsassistenter	och	arbetar	i	ett	dygnetrunt-
schema.	Det	är	socialtjänsten	barn-	och	familj	som	beslutar	om	placering	på	ungdomsboende	enligt	
socialtjänstlagen	(SoL)	eller	lagen	om	vård	av	unga	(LVU).33

Stödboende
Barn	och	unga	i	åldern	16-20	år	som	bedöms	kunna	bo	i	ett	eget	boende	med	anpassat	
stöd	beviljas	boende	i	stödboende.	Möjligheten	till	stödboende	har	funnits	sedan	1	januari	2016,34 
och	Borås	Stad	har	i	nuläget	ett	nyligen	uppstartat	stödboende.	

30   2I december 2016 fanns 40 pågående ärenden enligt uppgift från Försörjningsenheten. Se även figur 2. 

31   www.boras.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/personligtombud.4.10def705158499bf7c51bd4.html

32   Socialstyrelsen, Personliga ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet, 2010

33   www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/

       insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/ungdomsboendet.4.77a3d67712cdc6b0648800014764.html

34   Prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
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Boendestöd Ungdom
Boendestöd	Ungdom	(BSU)	är	en	boendestödsverksamhet	inom	Borås	Stad.	Målgruppen	för	
verksamhetens	insatser	är	ungdomar	i	åldrarna	18-20	som	efter	avslutad	insats	i	till	exempel	
ungdomsboende,	boende	för	ensamkommande	barn	eller	annan	vårdform	får	en	tryggare	övergång	
till	eget	boende.	BSU	söker	lägenhet	åt	ungdomarna	som	får	teckna	ett	eget	kontrakt	med	förbehåll	
att	ta	emot	boendestöd.	När	ungdomen	visat	att	man	klarar	att	hantera	sin	bostad	och	ekonomi	
avslutas	insatsen	och	ungdomen	har	kvar	sin	lägenhet.35

Den samlade bilden	av	de	boendelösningar	som	bedrivs	i	Borås	Stads	nämnder/förvaltningar		i	
enlighet	med	Socialstyrelsens/Boverkets	definition	ger	följande	matris:36 

Bild 1

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningens	primära	uppdrag	är	att	förvalta	lokaler	för	Borås	Stads	förvaltningar	
där	behoven	beskrivs	i	lokalresursplanen.	Om	Borås	Stads	egna	fastigheter	inte	räcker	till	hyrs	i	andra	
hand	lokaler	av	externa	fastighetsägare.	Förvaltningen	har	flera	sociala	boenden	i	förvaltningens	lokaler,	
det	kan	vara	missbruksboenden,	blocklägenheter,	SoL-boenden	och	LSS-	boenden.	Förvaltningen	
hyr	även	ut	ett	mindre	antal	lägenheter	till	Sociala	omsorgsförvaltningen	och	Arbetslivsförvaltningen	
som	förvärvats	i	samband	med	strategiska	köp	av	mark.

Miljö- och konsumentförvaltningen- Ekonomisk rådgivning
Ekonomisk	rådgivning	arbetar	med	personer	som	behöver	hjälp	med	att	hitta	balansen	i	sin	
privatekonomi	utifrån	skuldsaneringslagen	och	socialtjänstlagen.37 Rådgivningen gäller privat 
hushållsekonomi	och	anpassas	till	den	enskilda	individens	behov.38

Överförmyndarförvaltningen
En	förmyndare,	förvaltare	eller	God	man	är	en	ställföreträdare	för	en	person	som	inte	själv	kan	
sköta	sina	angelägenheter.	God	man	är	en	frivillig	åtgärd,	grundat	på	samtycke	från	den	det	gäller.	
Enda	sättet	att	påtvinga	en	person	hjälp	av	en	ställföreträdare	är	genom	ett	förvaltarskap.	Enligt	

35   www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/

        insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/boendestodungdom.4.46672496138d5310e5f80003147.html

36   Se definitioner s 4. Matrisen visar Sociala omsorgsnämndens verksamheter i blått, Arbetslivsnämndens i

       grönt och Stadsdelarnas i orange. Matrisen innefattar endast färdiga boendekoncept och då inte ex.   

       akutboende i vandrarhem m.m.

37   Skuldsaneringslag (2016:675), I 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att 

        kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta fysiska personer.

38   www.boras.se/forvaltningar/miljoforvaltningen/miljoforvaltningen

        ekonomiskradgivning.4.42bbba2114bc9eec46968cc9.html

Akutboenden
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Eget kontrakt- 
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grupper
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föräldrabalken39	kan	godmanskap	eller	förvaltarskap	anordnas	för	personer	som	p.g.a.	sjukdom,	
psykisk	störning,	försvagat	hälsotillstånd	eller	liknande	behöver	hjälp	att	bevaka	sin	rätt,	förvalta	
sin	egendom	och/eller	sörja	för	sin	person.40	Det	är	Tingsrätten	som	anordnar	om	godmanskap.	
Formuleringen	innebär	minsta	ingripande	åtgärd	och	anordnas	om	den	enskildes	behov	inte	kan	
lösas	på	något	annat	sätt.	Det	som	menas	med	”annat	mindre	ingripande	sätt”	är	förutom	hjälp	
från	anhörig,	fullmakter	av	olika	slag	t.ex.	för	ekonomi,	rättighetsbevakning	m.m.,	utnyttjande	av	
banktjänster,	juridiskt	ombud,	socialtjänstens	egna	medelsförvaltning	m.m.41

AB Bostäder
AB	Bostäder	är	det	störta	kommunala	bostadsbolaget	i	kommunen	och	har	ca	6	400	lägenheter	i	
Borås.	Det	finns	en	överenskommelse	mellan	AB	Bostäder	och	boendesociala	enheten	gällande	
lägenheter	för	övergångslägenheter	och	sociala	kontrakt.	Avtalet	reglerar	bl.a.	antal	lägenheter,	
förutsättningar	för	välfungerande	hyresförhållanden	samt	samarbetsformer	och	uppföljning.	

Stadsledningskansliet
Kommunstyrelsen	har	uppsiktsplikt	över	samtliga	kommunens	verksamheter.	Kommunstyrelsen	
och	Stadsledningskansliet	har	även	ansvar	för	arbetet	med	kommunens	skyldigheter	omkring	
bostadsförsörjning	i	enlighet	med	lagen	om	kommunernas	bostadsförsörjningsansvar	och	uppföljning	
av	bostadsbyggnadsprogrammet.	

Överenskommelse med de idéburna organisationerna 
En	överenskommelse med	de	idéburna	organisationerna	i	Borås	är	beslutad	av	Kommunfullmäktige	och	
omfattar	hur	kommunen	respektive	frivilliga	organisationer	förhåller	sig	till	varandra.	Målsättningen	
är	hur	man	gemensamt	kan	upprätthålla	och	utveckla	välfärden.	Det	är	ett	värdegrundarbete	för	
samarbetet	och	utgångspunkten	är	att	organisationerna	är	självständiga.	Samarbetet	består	av	
mångfald	och	dialog	samt	utbyte	av	information.	I	överenskommelsen	framgår	åtaganden	som 
respektive	organisation	ansvarar	för.	Fritids-	och	folkhälsonämnden	ska	vara	huvudman	för	det	
fortsatta	arbetet	med	överenskommelsen.42

2.4 Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad 
Sociala	omsorgsnämnden	har	Kommunfullmäktiges	uppdrag	att	årligen	kartlägga	hemlösheten	
i	 Borås,	 analysera	 om	 kommunens	 insatser	 har	 konkreta	 effekter	 och	 ge	 förslag	 på	
åtgärder.43  

Kartläggningen har	 genomförts	med	en	vecka	 som	mätperiod.	Metoden	 för	kartläggningen	
är	enkätfrågor	hämtade	från	socialstyrelsens	riksomfattande	kartläggning	2011	av	hemlösheten	
i	Sverige.44	Enkäterna	är	ifyllda	av	anställda	i	Borås	Stad	och	personen	som	uppgifterna	gäller	har	
inte	varit	med	och	fyllt	 i	enkäten.	Resultaten	grundar	sig	på	respektive	svarande	handläggares	
bedömning.	Vid	undersökningen	2016	har	förfrågan	skickats	 till	Borås	Stads	socialtjänst,	dvs.	
Stadsdelsförvaltningarna,	 Arbetslivsförvaltningen	 samt	 Sociala	 omsorgsförvaltningen.	 Resultatet	
omfattar	därmed	enbart	personer	som	har	kontakt	med	dessa	förvaltningar.	EU	medborgare	eller	
asylsökande	 ingår	 inte	 i	undersökningen	och	härbärget	Kastanjen	var	under	mätveckan	stängd.	
Verksamheten	personliga	ombud	ingår	inte	i	kartläggningen,	men	deras	egen	undersökning	med	
analys	bifogas	som	bilaga	till	kartläggningen.45

39   Föräldrabalken 11 kap 4 och 7 §§

40   Borås Stad, Information till dig som avser ansöka eller anmäla behov av god man eller förvaltare, årtal saknas.

41   Ibid.

42   Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-21 Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna 

        i Borås Dnr: 2016/FF0124

43   Borås Stad, Program mot hemlöshet, 2013 s 5

44   Socialstyrelsen, Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – omfattning och karaktär, 2011 bilaga 4 

45   Borås Stad, Kartläggning av hemlösheten i Borås Stad, 2016 s 3f, bilaga 1
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Sammanställning	av	kartläggningen	av	hemlösheten	i	Borås	Stad	i	enlighet	med	socialstyrelsens	
definition	av	hemlöshet	ger	följande	utfall	för	de	olika	kategorierna.46 

Figur 1

Hemlöshetskartläggningen	innehåller	därutöver	analys	av	kön	per	situation,	om	hemlöshet	för	
personerna	är	ett	återkommande	problem,	längd	av	hemlöshet,	förekomst	av	barn,	försörjning,	
anledning	till	hemlöshet	samt	ålder.	Kartläggningen	avslutas	med	sammanfattade	reflektioner.47

Hemlöshetskartläggningen	visar	att	det	under	2016	finns	omkring	300	hemlösa	personer	i	de	
olika	situationerna	och	att	antalen	håller	en	relativt	jämn	nivå	sett	till	de	fem	senaste	åren.	Antalet	
i	situation	1	och	4	har	ökat	över	de	senaste	två	åren	jämfört	med	2014,	medan	antalet	i	situation	2	
har	minskat.

Sociala	omsorgsnämnden	konstaterar	i	kartläggningen	att	hemlöshetens	komplexitet	tillsammans	
med	metoden	för	kartläggningen	medför	att	mörkertalet	troligen	är	betydande,	särskilt	inom	
situation	4.	Förvaltningen	konstaterar	även	att	det	finns	behov	av	en	djupare	och	mer	kvalitativ	
kartläggning	för	att	få	en	klarare	bild	av	målgruppen	och	dess	behov.48  

Avseende	 Sociala	 omsorgsnämndens	 hemlöshetskartläggning	 för	 2016	 är	 förslaget	 från	
Stadsledningskansliet	till	Kommunstyrelsen	att	ärendet	återremitteras.	Detta	då	komplettering	
behövs	angående	analys	om	kommunens	insatser	har	konkreta	effekter,	samt	att	nämnden	ska	ge	
förslag	på	åtgärder	till	Kommunfullmäktige.49

Samtliga	intervjuade	stryker	under	Sociala	omsorgsnämndens	bedömning	att	hemlöshetskartläggningen	
inte	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	stort	hemlöshetsproblemet	är	i	Borås	Stad.	De	intervjuades	
uppfattning	är	att	ingen	i	dagsläget	kan	lämna	ett	exakt	svar	på	hemlöshetens	omfattning	i	staden.	
Hemlöshet	är	ett	växande	problem,	och	den	snabbast	växande	gruppen	är	personer	inom	situation	4	där	
tillgången	till	bostäder	medför	att	allt	fler	hushåll	tvingas	till	oönskade	kontraktslösa	boendelösningar.	
Granskningsresultatet	i	denna	del	bekräftar	även	Stadsrevisionens	resultat	från	granskning	under	
2016	av	Borås	Stads	flyktingmottagande	avseende	tillgången	på	bostäder	och	att	bostadsbrist	
riskerar	att	slå	hårdast	mot	svagare	grupper	av	bostadssökande.50 

46   Ibid. s 5f. För beskrivning av de olika situationerna se kap. 2.1 s 4f
47   Ibid. s 7ff

48   Ibid. s 6, s 15

49   Dnr 2016/KS0751

50   Borås Stad, Stadsrevisionen, Borås Stads flyktingmottagande, 2016 s 22ff, s 28f

Antal personer i hemlöshet, Borås Stad 2005-2016
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Utvecklingen	av	de	sociala	boendelösningarna	är	med	utgångspunkt	i	boendesociala	enhetens	
statistik	för	perioden	2009-2016	som	framgår	av	nedanstående	figur.51 

Figur 2     

Genomgången	visar	att	antalet	övergångslägenheter	under	perioden	ökat	med	c:a	22	%	och	ökningen	
är	mest	markant	under	2013.	Antalet	sociala	kontrakt	(sociala	lägenheter)	har	under	samma	period	
minskat	med	58	%	och	minskningen	är	mest	markant	under	2013-2016.	

Verksamhetsstatistik	från	försörjningsenheten	avseende	2014-2016	bekräftar	boendesociala	enhetens	
utfall	angående	sociala	kontrakt.	Den	visar	även	att	försörjningsenheten	under	2016	påbörjade	15	
sociala	kontrakt	och	avslutade	38.	Under	samma	år	inkom	sammanlagt	48	ansökningar	om	socialt	
kontrakt.52

En	målgruppsanalys	av	Borås	Stads	olika	boendelösningar	visar	på	följande	utfall:53

Figur 3

51   Borås Stad, Viss Verksamhetsstatistik från boendesociala enheten, 2016-11

52   Borås Stad, Viss verksamhetsstatistik från Försörjningsenheten, 2016-11

53   Målgruppsanalysen bygger på underlag  i form av;  Borås Stad, Viss verksamhetsstatistik från boendesocial enhet 2016-11 

samt på uppgifter om antal lägenheter, platser  och vilken målgrupp som avses med de olika boendelösningarna från rapportens 

genomgång av Borås Stads organisation och verksamhet kap. 2.3. Analysen omfattar antal platser i färdiga boendekoncept 

(akutboenden, genomgångslägenheter), antal pågående bistånd i kategorin övergångsbostäder (inkl. sociala kontrakt och 

andrahandskontrakt via socialpsykiatrin). Akutboenden i form av ex. boende på vandrarhem m.m ingår inte i analysen. Antal 

platser i Stödboende ungdom saknas i analysen då kännedom inte finns om antal platser i det nystartade boendet.

Antal sociala boendelösningar, Borås Stad 2009-2016

Boendelösningar i Borås Stad, fördelning utifrån målgrupp 2016-10-31
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Analysen	visar	att	en	betydande	merpart	av	Borås	Stads	upparbetade	boendelösningar	vänder	sig	
till	målgruppen	missbrukare.

En	genomgång	av	Arbetslivsförvaltningens	verksamhetsstatistik	avseende	förmedling	av	egna	
medel	visar	på	nedanstående	utfall.54	Förmedling	av	egna	medel	innebär	att	personen	under	en	
begränsad	tid	får	hjälp	med	att	hantera	sin	ekonomi.	Socialtjänsten	kan	hjälpa	till	med	att	betala	
räkningar	och	har	olika	utbetalningsformer	för	att	pengarna	ska	räcka	till	mat,	uppehälle	och	hyra	
fram	till	nästa	inkomst.

Figur 4

Genomgången	framgår	att	antalet	pågående	bistånd	i	form	av	förmedling	av	egna	medel	under	
perioden	2014-2016	minskat	med	56	%.	Vidare	framgår	att	antalet	avslutade	bistånd	under	samma	
period	är	169,	medan	antalet	påbörjade	är	32.	Ser	man	endast	till	2016	avslutades	43	bistånd	och	
tre	påbörjades.55

I	samma	syfte	har	även	antalet	beviljade	ansökningar	om	ekonomiskt	bistånd	till	hyresskulder	gåtts	
igenom. 56	Genomgången	visar	på	en	betydande	minskning,	både	i	belopp	avseende	hyresskulder	
och	i	antalet	beviljande	beslut.57 

Genomgång	av	verksamhetsstatistik	från	Vräkningsförebyggande	visar	att	antalet	verkställda	
avhysningar	 ligger	på	en	 jämn	nivå	 (27	 st)	de	 tre	 senaste	 åren.58	De	 två	 största	grupperna	 som	
blev	föremål	för	verkställd	avhysning	under	de	tre	senaste	åren	var	övriga	vuxna	26-64	år	(37	%)	
och	 umgängesbarnfamiljer	 (28	 %).59	 Andelen	 barnfamiljer	 som	 blev	 föremål	 för	 verkställd	
avhysning	var	under	samma	period	15	%.	De	tre	senaste	åren	avsåg	sammantaget	43 %	av	de	
verkställda	 avhysningar	 antingen	 barnfamiljer	 eller	 umgängesbarnfamiljer.	 Genomgång	 av	
barn	berörda	av	avhysning	ger	följande	utfall	för	perioden: 60

54   Borås Stad, Viss verksamhetsstatistik från försörjningsenheten, 2016-11

55   Ibid.

56   Ibid. 

57   Ibid. Antalet beviljade kr minskade från 49 575kr 2014 till 6 044kr 2016. Antalet bifallsbeslut minskade under samma  

       period från 6 bifall till 1. 

58   Borås Stad, Vräkningsförebyggande, Viss verksamhetsstatistik 2014-2016.  I Borås har antalet verkställda 

       vräkningar legat på 27st 2014, 2015 och 2016 (tom 20161130). Vräkningsförebyggande är en verksamhet  

       inom Sociala omsorgsförvaltningen, se sid 11.  

59   Med umgängesbarn avses; barn som bor växelvis hos föräldern, liksom umgängesbarn som bor med sin  

        förälder minst 30 dagar per år. https://www.kronofogden.se/Kronofogdenvillminskaantaletvrakningar.html.

60   Borås Stad, Vräkningsförebyggande, Viss verksamhetsstatistik 2014-2016

Pågående ärenden, förmedling av egna medel, försörjningsenheten, 2014-2016
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Figur 5

Diagrammet	visar	att	antalet	barn	som	berörs	av	vräkning	ökar	under	2015	och	2016	jämfört	med	
2014.	

Den samlade bilden	av	det	statistiska	materialet	är	att	antal	hemlösa	personer	ökar	i	vissa	kategorier	
medan	det	minskar	i	andra.	De	totala	antalet	hemlösa	enligt	kartläggningen	är	omkring	300-350	personer	
under	de	tre	senaste	åren.	Mörkertalet	är	troligen	betydande	med	hänvisning	till	kartläggningens	
metod	och	omfattning,	och	granskningen	visar	är	att	ingen	av	Borås	Stads	verksamheter	kan	ge	en	
rättvisande	statistik	om	hemlöshetstsituationen	totalt	i	kommunen.	Utvecklingen	avseende	Borås	
Stads	boendelösningar,	visar	att	antalet	övergångslägenheter	ökat	de	senaste	åren	medan	antalet	 
sociala	kontrakt	minskat,	och	att	merparten	av	Borås	Stads	boendelösningar	2016	vänder		sig	till	
gruppen	missbrukare.	När	det	gäller	insatser	i	form	av	förmedling	av	egna	medel	har	antalet	minskat	
de	tre	senaste	åren.	Utvecklingen	av	hur	många	barn	som	berörs	av	vräkning	visar	på	en	ökning	
de	två	senaste	åren,	både	avseende	direkt	och	indirekt	berörda	barn.	

2.5 Boendelösningarnas utveckling och konsekvenser 
Arbetslivsförvaltningen	beviljar	sociala	kontrakt	genom	försörjningsenheten.	Antalet	sociala	kontrakt	
har	halverats	från	år	2014	och	i	nuläget	har	förvaltningen	ca	40	st.	Försörjningsenheten	uppger	att	
enheten	i	dagsläget	beviljar	sociala	kontrakt	enbart	till	barnfamiljer	som	har	försörjningsstöd	och	
hyresskulder.	Personen	ska	dessutom	ha	letat	bostad	överallt,	även	i	andra	kommuner,	innan	de	
beviljar	ett	socialt	kontrakt.	Samtliga	sociala	kontrakt	omprövas	varje	år	och	en	socialsekreterare	
har	uppföljning	med	personer	som	har	försörjningsstöd	varje	månad.	Enligt	förvaltningen	prövas	
alla	ansökningar	som	kommer	in	och	alla	ansökningar	förutom	barnfamiljer	med	hyresskulder	
avslås.	Övriga	får	lösa	sin	boendesituation	själva.	Arbetslivsförvaltningen	framhåller	att	det	inte	
ingår	i	deras	uppdrag	att	ordna	boende	åt	dessa	grupper.	

Förvaltningen	framhåller	vidare	att	anledningen	till	att	de	sociala	kontrakten	har	minskat	är	att	man	
under	de	senaste	åren	arbetat	med	att	kvalitetssäkra	biståndsbedömningen,	och	förändrat	synen	på	
sitt	uppdrag.	Förvaltningen	menar	att	man	nu	har	en	mer	rättssäker	och	enhetlig	bedömning	av	
vilka	personer	som	ska	ha	sociala	kontrakt.	Tidigare	kunde	personer	ha	socialt	kontrakt	i	flera	år,	
vilket	är	emot	lagstiftarens	intentioner.	I	arbetssättet	ligger	att	personerna	ska	ha	ett	eget	kontrakt	
och	inte	bli	beroende	av	försörjningsenheten.	Förvaltningen	framhåller	också	att	det	inte	ingår	i	
uppdraget	att	lösa	boendefrågor	för	personer	som	andra	förvaltningar	bedömer	inte	tillhör	deras	
målgrupper.

Förvaltningen	framhåller	att	det	kommer	många	till	försörjningsenheten	för	att	de	saknar	bostad	och	
förvaltningen	hänvisar	personerna	till	härbärget	under	vintermånaderna	och	till	olika	sidor	där	de	
kan	söka	lägenhet/vandrarhem	om	de	saknar	bostad.	Härbärget	är	stängt	under	sommarmånaderna.	

Berörda barn p g a verkställd avhysning 2014-2016  
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Sociala omsorgsförvaltningen	beviljar	biståndsbeslut	för	övergångslägenheter	för	personer	med	
missbruksproblem	och	vårdinsatser	med	kontinuerlig	tillsyn,	som	verkställs	genom	boendesociala	
enheten.	Det	finns	idag	ca	80	övergångslägenheter	och	det	har	varit	på	en	stabil	nivå	de	senaste	
åren. Enligt Sociala	omsorgsförvaltningen	finns	det	tre	utslussningslägenheter	som	används	för	
kortare	perioder	från	exempelvis	behandlingshem.	Utslussningslägenheterna	används	som	en	del	i	
missbruksboendet	för	IFO	vuxen.	Lägenheterna	är	möblerade	och	avsedda	för	personer	med	tungt	
missbruksproblem	som	är	på	väg	ut	ur	missbruksproblematiken	med	kontinuerlig	vårdinsats.	Sociala	
omsorgsförvaltningen	hjälper	vid	behov	till	med	avbetalningsplaner	avseende	lägenheter	där	de	
har	förstahandskontrakt.	Om	personen	inte	betalar	någon	hyra	inom	två	månader	sägs	lägenheten	
upp	i	enligt	med	hyreslagen.

Bostad	först	innebär	att	man	erbjuder	personer	som	står	längst	ifrån	bostadsmarknaden	lägenheter.	
Det	kan	exempelvis	vara	personer	som	varit	hemlösa	i	tio	år	med	missbruksproblem.	De	får	ett	
eget	förstahandskontrakt	och	sedan	anpassar	man	vårdinsatserna	efter	behovet.	Det	är	många	
kommuner	i	landet	som	testar	den	här	lösningen	och	forskning	har	visat	att	det	är	ett	framgångsrikt	
koncept.61	Tryggheten	att	man	har	en	egen	bostad	är	den	främsta	orsaken	till	att	den	här	metoden	
har	fungerat	bra.	Borås	Stad	har	testat	boendemodellen	i	två	år	och	just	nu	arbetar	de	med	tre-	
fyra	 insatser	med	bostad	 först	 tillsammans	med	AB	Bostäder	 som	är	positiva	 till	 insatserna.	För	
samtliga	boendeformer	 förutom	bostad	 först	garanterar	kommunen	hyran	och	kostnader	 för	
överslitage,	 ev	 städning	m.m. Målsättningen	 är	 att	 de	 ska	 använda	 sex	 lägenheter	 per	 år	 för	
bostad	först	och	utvärderar	sedan	om	boendemodellen	fungerar	eller	inte.	

Stadsdelsförvaltningarna	ansvar	för	ungdomsboende	och	boendestöd	för	ungdomar,	inklusive	
ensamkommande	ungdomar.	Stadsdelsförvaltningarna	har	kontakt	med	Lokalförsörjningsförvaltningen	
som	hyr	hela	fastigheter	eller	blocklägenheter	för	stödboendeverksamheten.	Lokalförsörjningsförvaltningen	
hyr	ut	boendena	i	andra	hand	till	Stadsdelsförvaltningarna	utan	besittningsskydd.	Behovet	av	stödboenden	
ökar	och	orsaken	är	att	verksamheten	kan	ordna	stödboende	men	att	hitta	egna	lägenheter	för	
ungdomar	är	betydligt	svårare.	Ungdomarna	kan	inte	ta	över	lägenheten	i	stödboendeverksamheten	
som	Lokalförsörjningsförvaltningen	äger	eller	hyr.		

Stadsdelsförvaltningarna	har	överenskommelser	med	AB	Bostäder,	som	omfattar	15	lägenheter	
avsatta	till	ungdomar.	Tanken	är	att	när	boendestödsfunktionen	upphör	ska	ungdomarna	få	ett	
eget	förstahandskontrakt.	De	15	lägenheterna	räcker	inte	till,	behovet	av	lägenheter	är	större	
för	ungdomarna	i	de	tre	stadsdelarna.	Det	innebär	att	ungdomar	många	gånger	blir	kvar	i	mer	
kostnadskrävande	boendelösningar	som	dessutom	innehåller	stödinsatser	som	ungdomen	inte	
behöver.	

Flertalet intervjuade framhåller	att	försörjningsenheten	har	skärpt	reglerna	för	sociala	kontrakt	och	
att	det	förekommer	att	personer	inte	får	sin	sak	prövad	eller	att	de	inte	får	ett	skriftligt	beslut,	vilket	
utgör	avsteg	från	lagstiftningens	krav.62	Personerna	blir	istället	hänvisade	till	andra	förvaltningar.		
Enligt	socialtjänstlagen	måste	man	göra	en	individuell	prövning/bedömning	av	varje	ärende.63 

Flertalet	intervjuade	framhåller	att	andra	kommuner	arbetar	exempelvis	med	hyresgarantier,	som	
innebär	att	kommunen	betalar	hyran	i	tre	månader	och	efter	det	får	personen	lösa	sin	situation	själv.	
En	annan	åtgärd	som	andra	kommuner	arbetar	aktivt	med	är	avbetalningsplaner	för	alla	hyresvärdar.	

Flertalet	intervjuade	uppger	att	det	är	lättare	att	få	hjälp	med	bostad	från	socialtjänsten	om	man	har	
missbruksproblem.	Personer	med	missbruksproblem	får	hjälp	och	det	finns	en	tydlig	struktur	på	
vårdinsatser	och	olika	boendeformer,	och	verksamheten	fungerar	bra.	De	intervjuade	framhåller	att	
sociala	kontrakt	är	ett	mycket	bra	verktyg	med	tydlig	planeringskedja	genom	hela	bostadsprocessen.	

61   Jfr Socialstyrelsen, Boendelösningar för hemlösa personer, en kunskapsöversikt, 2009: s 22, 25.

62   Förvaltningslagen §§4-6, § 21. Se även bl.a. Prop. 1985/86:80 s 59f 

63   Socialtjänstlagen, 4 kap. 1 § SoL. Se även bl.a. Socialstyrelsen, handbok i ekonomiskt bistånd, 2013: 22f.
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Hemlösa	som	har	skulder	och/eller	psykisk	ohälsa	är	ett	ökande	problem,	och	dessa	uppfyller	inte	
kraven	för	att	få	sociala	kontrakt	eller	övergångslägenheter.	Flera	intervjuade	framhåller	att	allt	
fler	personer	ur	denna	grupp	hamnar	i	socialt	utsatta	situationer	när	man	inte	har	någonstans	att	
bo.	Exempelvis	nämns	det	att	just	nu	finns	en	handfull	unga	tjejer	som	löser	sitt	boende	från	dag	
till	annan	genom	prostitution.	

Vidare	framhåller	flertalet	intervjuade	att	personer	som	lämnar	kriminalvården	inte	får	bostad	
ordnad	från	kommunens	sida	om	de	inte	har	missbruksproblem.	De	som	har	missbruksproblem	
kan	få	en	övergångslägenhet,	en	utslussningslägenhet	eller	kan	komma	in	på	något	av	kommunens	
behandlingshem.	

AB Bostäder menar	att	volymen	av	lägenheter	är	ungefär	samma	som	tidigare	år	gällande	bostäder	som	
kommunen	får	i	enlighet	med	överenskommelsen.	Bolaget	uppger	att	man	har	ett	bra	samarbete	med	
boendesociala	enheten	och	de	går	igenom	de	ansökningar	som	handläggarna	gjort	och	kontrollerar	
bolagets	register	och	med	alla	kriterier.	Innan	personen	får	ett	socialt	kontrakt	eller	övergångslägenhet	
går	de	igenom	om	personen	bott	hos	bolaget	tidigare	samt	om	personen	har	betalningsanmärkningar	
m.m.	Om	det	är	personer	som	haft	störningar	i	lägenheten,	misskött	hyror	m.m.	får	de	vända	sig	till 
någon	annan	hyresvärd	först	innan	AB	Bostäder	godkänner	ett	socialt	avtal.	AB	Bostäder	har	en 
annan	överenskommelse	med	Stadsdelsförvaltningarna	som	avser	15	lägenheter/år	till	ungdomar 
som	är	i	behov	av	något	stöd	och	till	ensamkommande	ungdomar.

Bolaget	uppger	vidare	att	i	ägardirektiv	från	Borås	Stad	står	det	att	bolaget	ska	medverka	till	att	det	
finns	bostäder	för	utsatta	och	svaga	grupper.	AB	Bostäder	tar	sedan	länge	ett	ansvar	för	svaga	grupper 
på	bostadsmarknaden	och	bolagets	uthyrningsregler	är	generösa	för	att	underlätta	för	dessa	att	få	 
en	egen	bostad.	Bolaget	jobbar	sedan	många	år	tillsammans	med	Sociala	omsorgsförvaltningen	i	
vräkningsförebyggande	åtgärder.	64

Lokalförsörjningsförvaltningen har	inget	lägenhetsbestånd	och	ingen	organisation	för	underhåll	eller	
besiktning.	Förvaltningen	har	hjälpt	till	att	ordna	bostäder	i	andra	hand	till	Borås	etableringscenter	
för	de	kommunplacerade	nyanlända	som	kommunen	är	skyldig	till	att	ta	emot	enligt	lag	och	
har	även	ordnat	boenden	i	andra	hand	till	boendesociala	enheten	på	Sociala	omsorgsnämnden.	
Bostadsbristen	i	Borås	innebär	att	en	intern	konkurrens	om	boendelösningar	har	uppstått	mellan	
olika	förvaltningar.	Lokalförsörjningsförvaltningen	hanterar	hyrorna	för	personer	som	de	hyr	ut	
till	i	andra	hand.	De	godkänner	avbetalningsplaner	men	efter	två	påminnelser	går	fakturan	vidare	
till inkasso.

Samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna
Frivilligorganisationerna	framhåller	att	när	försörjningsenheten	inte	beviljar	sociala	kontrakt	hänvisas	
personerna	indirekt	till	dem.	Organisationerna	kan	hjälpa	till	med	matcheckar/matkassar	och	i	
undantagsfall	med	elräkningar,	hyror	m.m.	Frivilligorganisationerna	upplever	att	förvaltningarna	
i	Borås	Stad	hänvisar	till	varandra	och	att	det	inte	finns	en	röd	tråd	i	arbetet	med	hemlösa,	vilket	
medför	att	det	finns	stora	grupper	som	saknar	bostad	och	som	inte	får	någon	hjälp	av	kommunen.	
Man	framhåller	att	det	inte	finns	någon	gemensam	syn	på	hur	hemlösa	ska	tas	om	hand	på	bästa	
möjliga	sätt	och	hur	kommunen	ska	leva	upp	till	lagstiftningen	om	den	enskildes	rätt	till	bostad.	
Frivilligorganisationerna	efterlyser	en	verksamhet	där	personer	får	hjälp	med	konkreta	lösningar	
direkt.	Idag	är	det	uppbyggt	på	inofficiella	vägar	och	olika	sorters	relationer	mellan	hyresvärdar,	
frivilliga	organisationer	och	tjänstemän	från	olika	förvaltningar.	

Intervjuade	frivilligorganisationer	bekräftar	att	en	delvis	ny	kategori	hemlösa	vuxit	fram.	Det	
är	personer	som	är	drogfria,	har	egen	inkomst,	har	arbete,	men	har	hamnat	i	ett	spelmissbruk/
shoppingmissbruk,	psykisk	ohälsa	eller	andra	problem.	De	får	ingen	hjälp	från	kommunen	och	

64   Svar på Stadsrevisionens granskning av Borås Stads flyktingmottagande från AB Bostäder 2016-10-06
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ingen	hjälp	med	bostaden.	Kommunen	skulle kunna	hjälpa	personerna	tillfälligt	i	en	till	två	månader	
med	exempelvis	hyresskulden,	men	det	gör man	inte	utan	frivilligorganisationerna	får	hjälpa	till	
med	det	man	har	möjlighet	till	istället.	

Enligt	Sociala omsorgsförvaltningen	fanns	tidigare	ett samarbete	med	frivilligorganisationer	där	
man	gav	ett	bidrag	till	organisationer	som	hade några	lägenheter	avsatta	för	personer	som	skrivits	
ut från	kriminalvården.	Det	samarbetet	har	upphört.

Flertalet intervjuade förvaltningar anser	att	frivilligorganisationerna	tar	ett	ansvar	som	kommunen	
inte	gör	i	dagsläget.	De	går	in	och	beviljar	vandrarhem,	akuta	lösningar	för	hyra,	el,	mat m.m.	
Förvaltningarna	som	arbetar	med	hemlösa	har	bra	samarbete	med	frivilligorganisationerna	och	
ser	att	dessa	har	fått	ett	ökat ansvar.	

2.6 Vräkning/Avhysning 
Vräkningsförebyggande	framhåller	att	arbetet	försvåras	av	en	hårdare	attityd	hos	hyresvärdarna	i	
Borås.	AB	Bostäder	samarbetar	med	inkassobolaget	Collector för indrivning	av	obetalda	skulder	och	
godkänner	inga	avbetalningsplaner.	Vräkningsförebyggande har	arbetat fram	avbetalningsplaner	
tillsammans	med	de	privata	hyresvärdarna	och	med	de	andra	kommunala	bostadsbolagen.

Vräkningsförebyggande ger	rådet	till	personer	som	riskerar	vräkning	att	göra	allt för	att	inte	bli	
vräkta.	Får	personen	en	avhysningsprick	i	Kronofogdens	register	har	man	ingen	möjlighet	att	få	
en	hyreslägenhet	av	någon	hyresvärd.	Det	finns	ett	mörkertal	med	dolda	avhysningar	och	det	kan	
vara	hushåll	som	inte	reder	ut sin	situation	och	väljer	att	flytta	hem	till	sina	respektive föräldrar,	
vänner	eller	släktingar. De	ställer	in	avhysningen	och	flyttar	ut ur	lägenheten	och	slipper	på	det	
sättet	hamna	i	Kronofogdens	register.		

Enligt	Vräkningsförebyggande fungerar	inte	samarbetet med	försörjningsenheten	optimalt i	
dagsläget.	 Försörjningsenheten	 beviljar färre	 sociala	 kontrakt,	 färre	 förmedlingar,	 färre	 bistånd	
till	hyresskulder	och	AB	Bostäder	godkänner	inga	avbetalningsplaner.	Det	innebär	att	de	verktyg	
som	Vräkningsförebyggande arbetar	med	succesivt	tagits	bort.	Följden	blir	att	verksamheten	inte	
kan	undanröja	vräkningar	i	samma	utsträckning.	

Flertalet intervjuade	är	kritiska	till	AB	Bostäders	hantering	av	hyror,	att	man	säljer	sina	fakturor	
till	ett	inkassobolag	som	ska	driva	in	hyrorna.	Borås	Stad	uppnår	inte	målet	med	att	inga	barn	ska	
vräkas,	eftersom	barnfamiljer	vräks.	Kommunen	tar	alltid	hand	om	barnen	på	något sätt.	Föräldrarna	
får	ordna	boende på	egen	hand	vid	avhysning.	

2.7 Stöd att hantera den egna ekonomin
Hemlöshet	och	boendeproblematik	hänger	ofta	samman	med	oförmåga	eller	svårigheter	att	sköta	
den	egna	ekonomin.	Ett	stöd	för att	kunna	sköta	ekonomin	är	därför en	viktig	grund	för att	förbygga	
och	motverka	hemlöshet	och	som	stödåtgärd	i	befintliga	boendelösningar.65

Det är Arbetslivsförvaltningens försörjningsenhet	som	beslutar	om	förmedling	av	egna	medel.	
Försörjningsenheten	uppger	att	antal	förmedlingsärenden	har	minskat från	250	ärenden	2014	till	
runt	100	ärenden	idag.	Försörjningsenheten	menar	att	personer	har	ett	eget	ansvar	och	kan	söka	
god	man	för hjälp	med	att	hantera	sin	ekonomi.	Förvaltningen	har	omformulerat sitt	uppdrag	
omkring	förmedling	på	samma	sätt	som	med	sociala	kontrakt.	För	att	få	förmedling	är	kriterierna	
idag	att	personen	har	ett	kort	och	tydligt	behov,	det	ska	handla	om	att	förmedla	inkomster	och	
utgifter	för	sex	månader	upptill	18	månader.	Det	är	behovet	som	styr,	och	idag	kan	man	få	hjälp	
med	sin	ekonomi	med	hjälp	av	god	man	eller	anhöriga	och	då	behöver	färre	personer	förmedling.	

65   Se ex. Socialstyrelsen, Boendelösningar för hemlösa personer, en kunskapsöversikt, 2009:49ff. Konsumentverket, 

        Istället för vräkning – En handbok för budget- och skuldrågivare och andra som arbetar med hyresskulder och träningsboenden 

       inom kommunen, 2011:7f,  31ff, 70ff.
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Överförmyndarnämnden	uppger	att	Godmanskap	innebär	att	personen	har	behov	av	stöd	som	
kan	bedömas	långvarigt	eller	bestående.	Överförmyndarenheten	framhåller	en	markant ökning	av	
ansökningar	från	andra	tjänstemän	gällande God	man	har	kommit in	till	enheten.	En	av	anledningarna	
till	ökningen kan vara att	personer som	tidigare	fått	förmedling inte	får	den	insatsen	längre.	
Några	ärenden	uppfyller	inte	kraven	på	exempelvis	läkarintyg,	samtycke	m.m.	för	att	få	God	man.	
Överförmyndarenheten	är	ingen	social	verksamhet	och	ska	inte	hantera	områden	som	socialtjänsten	
ansvarar	för	menar	man.	Överförmyndarenheten	uppger	vidare	att	det	inte	finns	någon	övergripande
samverkan	i	Borås	Stad	omkring	Godmanskap,	förmedling	och	andra	stödjande åtgärder.	Dialog	
om	var	gränserna	går	mellan	de	olika	typerna	av	bistånd	och	juridisk	ställföreträdare	saknas	helt	
i	Borås	Stad	menar	man.		

Flertalet intervjuade	uppger	att	försörjningsenheten	inte	beviljar	hyresskulder	eller	förmedling,	
och	att	personerna	hänvisas	till	att	söka	god	man	om	de	behöver	hjälp	med	ekonomin.	Det	skulle
vara	kostnadseffektivt	menar	man,	att	med	en	liten	insats	kunna	hjälpa	personer	som	tillfälligt	
behöver	hjälp	med	sin	ekonomi.	Flertalet	intervjuade	framhåller	att	det	finns	personer	som	beviljas	
övergångslägenheter	från	Sociala	omsorgsförvaltningen	för	missbruksproblem	och	som	behöver	
hjälp	med	att	hantera	sin	ekonomi.	Tidigare	beviljades	förmedling	som	en	del	av vårdinsatsen	
från	försörjningsenheten,	men	det	görs	inte	längre.	Det	leder	till	att	personer	inte	betalar	hyra	och	
elräkningar	och	det	bidrar	i	sin	tur	till	uppsägning	och	avhysning	från	övergångslägenheter.	De	
som	tidigare	har	beviljats	förmedling	behåller	biståndsbeslutet	men	försörjningsenheten	beviljar	i	
princip	inga	nya	förmedlingsbeslut	och	hänvisar	till	att	personerna	får	söka	god	man.	

Ekonomisk rådgivning	på	Miljö-	och	konsumentförvaltningen	uppger	att	de	kommer	i	kontakt	med	
personer	som	är	på	väg	att	bli	avhysta	genom	utmätning	av	Kronofogden.	Man	har	bra	samarbete	
med	Vräkningsförebyggande som	ofta	kontaktar	enheten.	För	personer	som	riskerar	vräkning	är	
boendet	det	viktigaste	och	den	grundläggande	tryggheten.	De	är	därmed	inte	mottagliga	för	budget-	
och	ekonomiuppföljning	innan	bostadsproblemet	är	löst.	När	bostadsfrågan	är	löst	kan	Miljö-	och	
konsumentförvaltningen	sedan	arbeta	vidare	med	ekonomisk	rådgivning.	Ekonomisk	rådgivning	
framhåller	att	samarbetet	med	försörjningsenheten	fungerar	till	viss	del	idag.

Stadsledningskansliet	framhåller	att	det	har	blivit	något	systemfel	i	processen	för	hanteringen	av	
personers	ekonomi.	Ökat	stöd	till	den	egna	ekonomin innebär	att	personer	ska få	stöd	med	att	klara	
sitt	eget	boende och	om	inte	stödet	fungerar	behöver	förvaltningarna/nämnderna	lyfta	problemet	
linjevägen	i	organisationen.	Om	antalet	förmedlingsärenden	minskar	och	stödbehovet	är	oförändrat
behöver	man	se	till	att	detta	fångas	upp	och	tas	om	hand.	

2.8 Styrning, ledning och samordning 
Sociala omsorgsförvaltningens	uppger	att	man	ansvarar	för	uppföljningen	av	programmet	mot	
hemlöshet.	Hemlöshetskartläggningen	är	en	redovisning	av	hur	läget	ser	ut under	en	mätvecka	
och	hur	hemlösheten	har	utvecklats	jämfört	med	föregående år.	Förvaltningen	har	genomfört	en	
uppföljning	av	programmet	mot	hemlöshet	2014.	I	uppföljningen	framgår	det	att	förvaltningen	
upplever	att	hemlöshetsfrågan	är	splittrad	i	kommunen	och	att	det	finns	en	bristande samsyn	i	hur	
Borås	Stad	ska	arbeta	med	hemlösheten.	Önskvärt	vore	tidsbegränsade sociala	kontrakt,	möjlighet	
under	begränsad	period	komplettera	med	förmedling	och	en	ökad	samsyn	mellan	förvaltningarna	
kring	målgruppen	menar	man.66

Ett	nytt	förslag	till	Program	mot	hemlöshet	är	ute	på	remiss	och	samordnande	nämnd	blir	den	nya	
Individ-	och	familjeomsorgsnämnden.	

Enligt flertalet intervjuade	har	områdeschefer	i	respektive förvaltning	regelbundna	träffar	där	
de	 behandlar	 olika	 boendefrågor	 och	 samordnar	 vissa	 frågor.	 Förvaltningarna	 gör	 dock	 olika	
bedömningar.	Stadsdelsförvaltningarna	menar	att	Arbetslivsförvaltningen	skjuter	över	kostnader	

66   Uppföljning av program mot hemlöshet 2015 DNR. 2015/SON0134
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till	IFO	barn	och	familj	när	de	inte	beviljar	sociala	kontrakt	och	då	hamnar	ungdomar	i	kostsamma	
placeringar istället. 

Lokalförsörjningsförvaltningen	menar	att	det	inte	finns	något	tydligt	politiskt	uppdrag	att	förvaltningen	
ska	köpa	hus/lägenheter	till	personer	som	saknar	bostad.	Lokalförsörjningsförvaltningen	efterlyser	
en	långsiktig	plan	på	hur	kommunen	ska	lösa	bostäder	i	Borås	och	saknar	styrning,	ledning	och	
samordning	kring	bostadssituationen.	Problemet	flyttas	runt	bland	förvaltningarna	och	grundproblemet	
är	att	det	är	bostadsbrist. Kommunen	skulle	kunna	ändra	ägardirektiven	för	bostadsbolagen	och	
förtydliga	ansvaret	för	personer	med	svag	ställning	på	bostadsmarknaden	menar	man.	Förvaltningen	
är	inget	bostadsbolag	men	uppfattar	ibland	att	de	hanterar	samma	frågor	som	AB	Bostäder.	

Enligt	 de	 intervjuade	 förvaltningarna finns	ingen	pågående	samverkan	eller	dialog	med	
Stadsledningskansliet	omkring	hemlöshetsfrågan.	

Enligt	Stadsledningskansliet fungerar	inte	samarbetet	mellan	Arbetslivsförvaltningen	och	
Sociala	omsorgsförvaltningen.	Sociala	omsorgsförvaltningen	har	samordningsansvaret	men	inte	
det	övergripande	ansvaret.	Uppdraget	är	otydligt	enligt	Stadsledningskansliet	och	det	finns	ingen	
operativ	enhet	som	har	ett	helhetsperspektiv.	

3 Stadsrevisionens Bedömningar 
Stadsrevisionen	har	granskat	Borås	Stads	arbete	med	boendelösningar	för	hemlösa.	Syftet	är	att	
granska	om	nämnder	och	styrelser	arbetar	med	boendelösningar	och	vräkningsförebyggande	
arbete	på	ett	ändamålsenligt	sätt.	Revisionskriterier	som	utgör	utgångspunkter	för	granskningen	är	
Program	mot	hemlöshet	och	tillämpliga	lokala	beslut,	lagar	och	förordningar.	Hemlöshet	definieras	
i	Borås	Stad	i	enlighet	med	Socialstyrelsens	kriterier.			

Hemlöshet i Borås Stad
Hemlösheten	kartläggs	årligen	av	Sociala	omsorgsnämnden.	Granskningen	visar	att		kartläggningen	
inte	ger	en	korrekt	beskrivning	av	hemlöshetssituationen.	Ansvariga	nämnder	och	styrelser	kan	inte	
uttala	sig	om	hemlöshetens	omfattning	och	karaktär	med	precision.	Granskningen	visar	vidare	att	
hemlösheten	delvis	har	fått	en	ny	karaktär	genom	att	nya	grupper	blir	hemlösa,	och	att	den	svåra	
situationen	på	bostadsmarknaden	förvärrar	situationen.	Stadsrevisionen	bedömer	att	kartläggningen	
av	hemlösheten	behöver	fördjupas	och	analyseras	i	förhållande	till	åtgärder	och	styrdokument.	

Ansvarsförhållanden
Hemlöshet	beskrivs	i	nationella	styrdokument,	kartläggningar	och	vägledningar	som	ett	komplext	
problem	med	både	strukturella	och	individuella	orsaker.	De	individuellt	behovsprövade	insatserna	
sker	till	största	delen	med	utgångspunkt	i	socialtjänstlagen.	De	strukturella	åtgärderna	avser	framför	
allt	kommunens	bostadsförsörjningsansvar	och	en	planering	för	bostadsförsörjningen	som	ska	
möjliggöra	även	för	personer	med	svag	ställning	på	bostadsmarknaden	att	få	tillgång	till	bostäder.	
Detta	ställer	stora	krav	på	organisation	och	samordning	och	en	konkretisering	av	vad	det	i	praktiken		
innebär	att	kommunen	har	det	yttersta	ansvaret	för	sina	medborgare	i	fråga	om	bostäder.	

Stadsrevisionen	konstaterar	att	flera	nämnder	och	bolag	har	ansvar	när	det	gäller	hemlöshet.	Vår	
bedömning	är	att	frågans	komplexitet	medför	att	behoven	av	samverkan	och	samordning	är	stort	
om	nämnder	och	styrelser	ska	kunna	leva	upp	till	sitt	ansvar,	både	när	det	gäller	strukturella	och	
individuella	åtgärder.	Stadsrevisionen	bedömer	att	samordning	och	samverkan	är	bristfällig.		

Strukturella åtgärder
Stadsrevisionen	granskade	kommunens	flyktingmottagande	under	2016	och	bedömde	att	Borås	Stads	
arbete	med	bostadsförsörjning	för	svaga	grupper	på	bostadsmarknaden	inte	är	ändamålsenligt	i	
förhållande	till	kommunens	bostadsförsörjningsansvar.	Mätbara	mål,	handlingsplaner	och	långsiktig	
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målsättning	om	hur	Borås	Stad	ska	arbeta	med	strukturella	åtgärder	saknas	för	målgruppen.	Vår	
bedömning	är	att	situationen	för	hemlösa	bekräftar	tidigare	bedömningar	om	svaga	gruppers	
ställning	på	bostadsmarknaden.	De	nämnder	som	svarar	för	socialtjänstens	verksamhetsområden	
i	Staden	är	inte	delaktiga	i	strukturella	åtgärder	som	kan	påverka	situationen	för	gruppen	hemlösa.	

Individuella åtgärder 
Individuella	åtgärder	för	hemlösa	i	Borås	Stad	tar	sin	utgångspunkt	i	prövning	om	rätt	till	bistånd	
enligt	socialtjänstlagen	och	handläggs	av	flera	nämnder.	Individuella	åtgärder	innefattar	olika	
former	av	boendelösningar	för	målgrupperna	och	bistånd	i	vräkningsförebyggande	syfte.	Sociala	
omsorgsnämnden,	Arbetslivsnämnden	och	Stadsdelsnämnderna	bedriver	sitt	arbete	med	utgångspunkt	
i	väl	definierade	målgrupper	där	man	har	upparbetade	boendekoncept	för	att	tillmötesgå	behoven	
inom	respektive	målgrupp.

Prioriterade	grupper	hemlösa	är	idag	personer	med	missbruksproblem,	dokumenterad	och	diagnosticerad	
psykisk	ohälsa,	barnfamiljer	med	försörjningsstöd	och	hyresskulder,	relationsvåldsutsatta	och	
ungdomar	med	bedömda	vårdbehov.

När	det	gäller	andra	grupper	som	har	en	mer	diffus	och/eller		mångfacetterad	problembild	är	
möjligheterna	till	hjälp	med	boende	mycket	begränsade.	Förvaltningarna	hänvisar	till	varandra	när	det	
gäller	ansvaret	för	dessa	grupper.	Stadsrevisonens	bedömning	är	att	de	oklara	ansvarsförhållandena	
medför	risker	för	att	enskilda	personer	inte	får	sin	rätt	till	bistånd	prövad	i	enlighet	med	gällande	
lagstiftning	och	att	hemlösheten	ökar	med	negativa	följdverkningar	för	både	individen	och	Borås	Stad.	

Stadsrevisionen	bedömer	att	bristen	på	helhetssyn	och	samsyn	är	påtaglig	när	det	gäller	individuell	
biståndsbedömning	för	hemlösa.	Granskningen	visar	att	nämnderna/förvaltningarna	har	olika	
synsätt	på	hemlöshet,	rätten	till	bistånd	och	den	enskildes	eget	ansvar.	

Programmet mot hemlöshet  
Programmet	mot	hemlöshet	anger	att	alla	ska	vara	garanterade	tak	över	huvudet	och	erbjudas	
insatser	efter	behov.	Granskningen	visar	att	berörda	nämnder	inte	når	upp	till	denna	målsättning	i	
programmet.	I	Programmet	framhålls	att	antalet	vräkningar	ska	minska	och	att	inga	barn	ska	vräkas.	
Vräkningarna	minskar	inte	och	barn	vräks	i	Borås	Stad.	Granskningen	visar	att	förutsättningarna	
för	det	vräkningsförebyggande	arbetet	successivt	har	försämrats.	Enligt	Programmet	ska	Borås	Stad	
öka	stödet	till	enskilda	att	hantera	den	egna	ekonomin.	Granskningen	visar	att	stödet	till	enskilda	
i	dessa	avseenden	minskar.	Stadsrevisionen	bedömer	att	Borås	Stads	verksamhet	för	hemlösa	inte	
lever	upp	till	målsättningarna	i	Programmet	mot	hemlöshet.

Avslutande bedömning 
Hemlöshet	är	ett	växande	problem.	Fler	personer	och	nya	grupper	blir	hemlösa	samtidigt	som	
utbudet	av	stödjande	åtgärder	minskar.	Stadsrevisionen	bedömer	att	verksamheten	för	hemlösa	
brister	i	samordning	och	helhetssyn,	och	att	det	föreligger	betydande	skillnader	mellan	nämnderna	
i	hur	man	ser	på	hemlöshet,	sociala	boendelösningar	och	respektive	nämnds/styrelses	ansvar	och	
uppdrag	i	dessa	frågor.	Bristen	på	samordning	och	helhetssyn	medför	risker	för	att	enskilda	inte	
får	sina	behov	tillgodosedda	och/eller	att	kostnader	övervältras.	Bristande	uppföljning	medför	att	
förhållanden	för	hemlösa	inte	synliggörs.	Sammantaget	bedömer	Stadsrevisionen	att	verksamheten	
för	hemlösa	inte	är	ändamålsenlig.	
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Intervju,	Samordnare	1	och	Medarbetare	3	 2016-11-09
Intervju,	Områdeschef	1	 2016-11-07
Intervju,	Områdeschef	2	 2016-11-15
Intervju,	Avdelningschef	3	 2016-12-07
Intervju,	Enhetschef	4	 2016-12-08
Intervju,	Medarbetare	4	och	5	 2016-12-09
Intervju,	Medarbetare	6	och	7	 2016-12-13
Intervju,	Medarbetare	8	och	9	 2016-12-14
Intervju,	Företrädare	för	frivillig	organisation	1,2	och	3	 2016-12-19
Intervju,	Controller	1	 2016-12-20
Telefonintervju,	Verksamhetschef	2		 2016-12-21
Intervju,	Företrädare	för	frivillig	organisation	4	 2016-12-22
Intervju,	Rättshandläggare	1	 2016-12-23
Intervju,	Medarbetare	10	och	11	 2016-12-28

http://www.boras.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/personligtombud.4.10def705158499bf7c51bd4.html
http://www.boras.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/personligtombud.4.10def705158499bf7c51bd4.html
http://www.boras.se/forvaltningar/miljoforvaltningen/miljoforvaltningen/ekonomiskradgivning.4.42bbba2114bc9eec46968cc9.html
http://www.boras.se/forvaltningar/miljoforvaltningen/miljoforvaltningen/ekonomiskradgivning.4.42bbba2114bc9eec46968cc9.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/ungdomsboendet.4.77a3d67712cdc6b0648800014764.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/ungdomsboendet.4.77a3d67712cdc6b0648800014764.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/ungdomsboendet.4.77a3d67712cdc6b0648800014764.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/boendestodungdom.4.46672496138d5310e5f80003147.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/boendestodungdom.4.46672496138d5310e5f80003147.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/boendestodungdom.4.46672496138d5310e5f80003147.html
http://www.lp-verksamheten.se/lp-naera-dig/boraas/
http://nytida.se/om-nytida/
https://www.kronofogden.se/Kronofogdenvillminskaantaletvrakningar.html
https://www.kronofogden.se/Kronofogdenvillminskaantaletvrakningar.html
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