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Inledning 
Program mot hemlöshet antogs av Kommunfullmäktige 2013-08-22 och reviderades 2017-08-17.  
I samband med att programmet skulle revideras, 2021, skapades målområden inom ramen för 
Social hållbart Borås (SHB). Ett av områdena är Boende och närmiljö, där Kommunstyrelsen  
fastställde målet: I Borås ska ingen vara hemlös. Individ- och familjeomsorgsnämnden hade även 
påtalat behov av att vidga arbetet mot hemlöshet i samverkan med de nämnder som har ansvar 
och styrdokument kopplade till hemlöshetsfrågor. Därmed skapades arbetsgruppen SHB mot 
hemlöshet med representanter från flera olika förvaltningar och fastighetsbolag för att arbeta med 
frågan.  
 
Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram ett förslag på ett nytt program mot hemlöshet. 
Förslaget är i dagsläget på remiss hos samtliga förvaltningar, flertalet bolag och aktörer från 
intresseorganisationer och föreningar.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har, enligt nu gällande program, i uppdrag att  

 årligen kartlägga hemlösheten i Borås,  
 analysera om kommunens insatser har gett konkreta effekter och  
 ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.  

 
Denna rapport innefattar resultatet från årets hemlöshetskartläggning samt annan statistik 
gällande verksamheterna inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Förslag på åtgärder 
kommer att upprättas inom ramen för arbetet inom Socialt hållbart Borås.  
 

Undersökning av hemlösheten 
2005, 2011 och 2017 genomförde Socialstyrelsen nationella kartläggningar av hemlösheten. Åren 
däremellan sedan 2006 har lokala kartläggningar gjorts i Borås Stad.  
 

Genomförande och uppgiftslämnare  
Varje års kartläggning föregås av en ”blänkare” via mail till verksamhetschefer och enhetschefer 
för myndighetsutövning samt personliga ombud i maj/juni. Vecka 34 skickas informationsbrev 
samt länk till enkäten ut till medarbetarna via deras respektive chefer inom Borås Stads 
socialtjänst, dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Medarbetarna kan erbjuda den hemlöse att själv besvara enkäten. Om den hemlöse inte själv vill 
besvara den, gör medarbetaren det. En enkät registreras för varje person som under vecka 36 
befann sig i någon form av hemlös situation. Möjlighet att registrera uppgifter kvarstår till mitten 
av vecka 38.  
 

Undersökningens omfattning och avgränsning 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har valt att följa de nationella direktiven. Vi använder 
därmed Socialstyrelsens definition av hemlösa och de personer som inte omfattas av den 
nationella kartläggningen registreras därför inte. (se sidan 5) 
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Kartläggningen baseras på Socialtjänstens ansvarsområde; i första hand för specifika grupper 
såsom barn och unga, äldre, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer 
med missbruk och brottsoffer. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med 
bostad. Grunden för att socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i 
någon form.  
Det finns därför flera hemlösa grupper/personer som socialtjänsten inte har kännedom om och 
som inte registreras i denna kartläggning. Det kan vara grupper som är hemlösa utifrån en 
strukturell hemlöshetsproblematik och inte främst utifrån en social problematik. Hemlöshet 
omfattar långt fler än de som vi ibland kan se med sitt bohag på gator och torg. Det kan vara en 
frånskild pappa med barn som bor tillfälligt hos vänner, en mamma med barn som har en bostad 
men som inte kan bo där på grund av våld i nära relation eller en student som inte har möjlighet 
att flytta hemifrån.  
 

Underlag utöver undersökningen 
Utöver enkätundersökningen som görs årligen, med vecka 36 som mätvecka, har information och 
statistik inhämtats från Socialtjänstens verksamhetssystem Viva, nationella register såsom 
exempelvis Kolada och Boverket, akutboendet, vräkningsförebyggande enheten och 
boendesociala enheten. Statistik från enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och 
diagram och olika korsjämförelser har gjorts.  
 

Samverkan i analysarbetet 
Dialog kring statistisk data från hemlöshetskartläggningen, verksamhetssystem och analogt 
registrerade uppgifter samt information från omvärldsbevakning har skett i arbetsgruppen SHB 
mot hemlöshet utifrån Socialt hållbart Borås. Representanterna i arbetsgruppen arbetar inom 
Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen Stadsledningskansliet, Bostäder i Borås AB och Viskaforshem AB. 
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas, men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
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 i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 

Hemlöshetssituationer  

 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. 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 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande 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, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare). 1 

                                                 
1 Förebygga och motverka hemlöshet, 2021, Socialstyrelsen. 
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Resultat av enkätundersökningen, 2022 
Nedan presenteras resultatet från årets enkätundersökning som genomfördes under mätvecka 36.  
 
Totalt antal personer i hemlös situation 

 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 444 (432*) enkätsvar. Efter eliminering av 
dubbelrapportering kvarstår 361 (348*) unika personer. 23 (21*) % av inrapporterade personer i 
hemlös situation var dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom mer än en 
förvaltning.  
*Föregående års resultat inom parantes.  
 
 
Situation 1 – akut hemlöshet 

 
 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. Under flera år 
har antalet varit relativt stabilt med en variation på 34 till 38 personer. I år har dock antalet ökat 
och är det högsta sedan mätningen påbörjades år 2005.   
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Fördelning av boendesituation i situation 1 2018 2019 2020 2021 2022 

Offentliga utrymmen/Utomhus 4 5 4 4 4 

Tält       2 4 

Husvagn/Campingstuga 5 2   1 1 

Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 10 13 7 11 16 

Hotell/Vandrarhem   1   2 1 

Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 3 1 3 7 

Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 4 11 11 10 

Annat, ange vad: 1 1 5 0 0 

Vet ej 2 5 7 4 2 

Totalt 37 34 35 38 45 
 
I situation 1 är det flest personer som uppehåller sig på akutboendet och skyddat boende. Det är 
fler än tidigare som tältar eller som har en tillfällig lösning genom jour- eller korttidsboende.  
Samtliga personer som registrerats under skyddat boende är kvinnor. Det skedde en ökning 2020, 
men antalet har sedan dess varit stabilt.  
 
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende 

 
 
Antalet individer som befann sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet mycket högt för att sedan minska drastiskt fram till 2016. 2017-2019 ökade antalet 
personer i situation 2 kraftigt igen, men har sedan minskat något. Dock är nivån fortfarande 
relativt hög.   
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Situation 3 – långsiktiga boendelösningar 

 
 
Antalet individer i situation 3, de som har en långsiktig kommunal boendelösning, har ökat sedan 
förra årets mätning. Antalet personer var mycket lågt 2017 då den nationella kartläggningen 
gjordes. Det finns ingen klarlagd orsak till att antalet var så lågt just det året. Trenden har varit att 
antalet i situation 3 har minskat över tid, men i år har antalet ökat betydligt.   
 
 
Situation 4 – eget ordnat kortsiktigt boende 

 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst hos släktingar, vänner och bekanta har varierat 
mycket under åren. Att antalet var lägre 2020 antas bero på att samhället i stort var restriktiva 
med att träffa och bjuda in andra än de närmsta i familjen på grund av restriktionerna i och med 
pandemin.  
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Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Fördelningen mellan könen har varit relativt jämn i situation 1 de senaste åren. I år är det något 
fler kvinnor än män, vilket det även var 2020. Förra året var det dock något fler män än kvinnor i 
situation 1. Andelen män är och har över tid varit större än andelen kvinnor inom övriga tre 
situationer. Störst skillnad mellan könen är det i situation 2, där andelen män ökat relativt mycket 
sedan förra året då det var 80% män. Totalt sett är det 66 % män och 34 % kvinnor som är i 
någon hemlöshetssituation.  
 
 
Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
De som varit hemlösa under en kortare tid minskar medan de som uppger/uppges varit i 
hemlöshet under en längre tid, 1 år eller mer, ökar. Tyvärr är det relativt många 
personer/registratorer som uppger att de inte vet hur länge personen varit i hemlös situation. 
Därmed är det svårt att dra några slutsatser kring denna statistik.  
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Försörjning - huvudsaklig inkomstkälla  
Cirka 35 % av personerna i hemlöshet har försörjningsstöd via ekonomiskt bistånd som 
huvudsaklig inkomstkälla. Cirka 17% har någon form av sjukersättning eller aktivitetsersättning. 
Det är 2 personer inom situation 1 och 16 personer inom situation 3 som har lön från 
regelbundet arbete. 36 personer saknar helt inkomstkälla.   
 
 
Utrikes födda 

 
 
Merparten av de hemlösa, 244 personer, är födda i Sverige. 32% av personerna är födda i annat 
land än Sverige. I diagrammet ovan presenteras det antal från respektive land, förutom Sverige, 
som personerna fötts i.  
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Främsta faktorn till hemlöshet, antal personer 

 
 
I enkäten registreras om hemlösheten är ett nytt eller återkommande problem. Alternativet vet ej 
finns även. För 67 av personerna har hemlösheten bedömts vara ett nytt problem. Det stämmer 
överens med längden i hemlös situation vilken är 0-11 månader för denna grupp.  
 
Den främsta orsaken till hemlöshet som angivits för de 67 personerna presenteras i ovanstående 
diagram. Vräkning på grund av obetald hyra/störningar/annan vräkningsgrund, våld i nära 
relation och missbruks-/beroendeproblematik är de främsta orsakerna till den nyuppkomna 
hemlösheten. Men även att personen inte har något boende ordnat efter institutionsplacering, 
kriminalvård, stödboende samt psykisk ohälsa är faktorer som orsakat hemlöshet till stor del. 
 
 
Åldersfördelning, antal personer 

 
 
Flest hemlösa är i åldrarna 26-45 och det är något färre som är i åldern 65 år och äldre.  
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Åldersgruppen 18-25 år är relativt stabil över tid. Hemlösheten ökar i åldrarna 26-35, 36-45 och 
56-64 medan det sker en minskning i åldrarna 46-55 och 65 år och äldre. 
 
 
 
65 år och äldre 
  sit. 1 sit. 2 sit. 3 sit. 4 Totalt 
Kvinna 2 1 1 1 5 
Man 1 1 21 1 24 

 
 
Totalt registrerades 29 personer som är 65 år eller äldre. Det är fyra färre än förra året. 22 av dem 
uppgavs vara inom situation 3, det vill säga långsiktiga genom kommunen ordnade 
boendelösningar såsom socialt andrahandskontrakt och träningslägenhet. Kaptensgatans boende 
för personer med missbruksproblematik och Badhusgatan 1B för personer med samsjuklighet är 
också exempel på sådana typer av boende. Resterande 8 personer registrerades inom situation 1, 
2 och 4. Utifrån ett könsperspektiv så är männen kraftigt överrepresenterade i åldrarna 65 år och 
äldre. 
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Barnperspektivet 
27 % av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Antalet 
har minskat något de tre senaste åren. Det är inte alltid att registratorn vet exakt hur många barn 
den hemlösa personen har. Därmed kan inte någon säker statistik kring antal barn rapporteras, 
men utifrån inkomna uppgifter är det minst 179 barn som har en förälder i hemlös situation. 
Kontakten mellan barn och förälder skiljer sig åt och kan vara obefintlig, sporadisk eller att 
barnen bor växelvis eller stadigvarande med den hemlösa föräldern.  
 
 
Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos 
en hemlös förälder. 
 
 

 
 
Det är 38 hemlösa föräldrar som har barn under 18 år där barnen bor växelvis eller stadigvarande 
hos den hemlösa föräldern under 2022. Flertalet av personerna har fler än ett barn. För tre år 
sedan 2019 var det relativt många föräldrar och barn inom hemlöshetssituation 3. De minskade 
under 2020 och 2021, men har ökat igen under 2022. De föräldrar och barn som bor i andra 
kortsiktiga lösningar såsom hos anhöriga eller bekanta har minskat från föregående år.   
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Det är uppskattningsvis 67 barn som bor stadigvarande eller växelvis tillsammans med hemlös 
förälder. Nio av de tio barnen, som bor stadigvarande eller växelvis med sin mamma, i 
hemlöshetssituation 1, befinner sig på skyddat boende (inkl. kvinnojour). Det tionde barnet är på 
jourboende/korttidsboende.   
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Övrig statistik och inhämtat material 
 
Beläggning akutboendet Badhusgatan 1A2 

 
 
Beläggningen på akutboendet Badhusgatan 1A varierar mellan 44 % och 81 % från januari till 
september, 2022. I jämförelse med föregående år var beläggningen lägre under våren 2022 medan 
den varit något högre under augusti och september 2022.  
 
 

 
 
Det är fler män än kvinnor som nyttjar boendet. 
 

                                                 
2 Statistik hämtat från Badhusgatans dagliga antalsrapportering 
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Boendesocial insats med andrahandskontrakt, jan 2021 till aug 2022 

 
 
Boendeprocessens uppstart i februari 2021 innebar överflyttning av ärenden från 
Arbetslivsnämnde och Sociala omsorgsnämnden till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Sedan 
2021 har antalet beslut gällande boendesocial insats med andrahandskontrakt ökat betydligt.3 
 
 

                                                 
3 Statistik hämtat från Individ- och familjeomsorgsförvaltningens statistikmodul i verksamhetssystemet Viva 
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Det vräkningsförebyggande arbetet 
 

 
 
Vräkningsförebyggande enheten för kontinuerligt statistik gällande antal inkomna ärenden, vilka 
har ökat sedan 2019.4 I september 2022 är antalet i nivå med årsstatistiken 2020 och 
vräkningsförebyggande enheten ser inte att flödet gällande inkommande ärenden minskar utan 
räknar med att antalet ärenden fortsätter att komma in i samma takt som under året. Det skulle 
innebära att 1340 ärenden kommer in under 2022. Ökningen är oroväckande.  
 
 

 
Borås Stad ligger i linje med eller strax under i jämförelse med kommuner med 100 000-199 000 
invånare då det gäller antal verkställda vräkningar.5 
 

                                                 
4 Statistik hämtat från Vräkningsförebyggande enhetens dagliga antalsrapportering. 
5 Databasen Kolada, (Kronofogdemyndigheten), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
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Antalet barn som berörts av vräkningar har fluktuerat under åren. Då det handlar om få barn blir 
utslaget i diagrammet stort. Förra året var det inget barn som vräktes.6  
 
 

Nationellt perspektiv 
Hemlöshet är ett omfattande samhällsproblem i Sverige, liksom i många andra 
länder. Hemlösheten i Sverige har ökat sedan den första nationella kartläggningen genomfördes 
1993. Socialstyrelsens kartläggning från 2017 visade att drygt 33 000 personer levde i hemlöshet, 
enligt Socialstyrelsens definition. Alla de nordiska länderna har deklarerat att rätten till en bostad 
är en grundläggande mänsklig rättighet. Sverige har idag en högre andel hemlösa jämfört med 
våra nordiska grannländer. En delförklaring är utvecklingen av den sekundära bostadsmarknaden 
(kommunala andrahandsuthyrning) där, enligt Socialstyrelsen, hälften av det totala antalet 
hemlösa i Sverige i april 2017 befann sig. Men även bortsett från kommunernas 
andrahandshyresgäster hade Sverige mer än dubbelt så många hemlösa per tusen invånare som 
vårt grannland Norge.7 
 

Nationell trend 
En trend är att allt fler hemlösa inte har några andra problem än att de saknar en egen bostad, så 
kallad strukturell hemlöshet. En viktig orsak till hemlösheten är fattigdom, en annan är brist på 
bostäder, och då i synnerhet hyreslägenheter med rimliga hyror som gör det möjligt för 
människor med låga inkomster att komma in på hyresmarknaden. Det saknas också styrning av 
hur lediga bostäder fördelas bland bostadssökande. En översikt, som Forte – forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd gjort, pekar på aktuella tendenser inom hemlöshetsområdet. 
Hemlöshet beror på att behovet av bostäder inte motsvarar utbudet – i termer av läge, storlek, 
hyresnivå samt hyresvärdarnas krav på de sökande.8 
 
Under 2021 och 2022 har en del rapporter gjorts gällande hemlöshet på nationell nivå. Nedan 
följer ett urval av dem. 

                                                 
6 Databasen Kolada, (Kronofogdemyndigheten), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
7 Hemlöshet i Norden – Utveckling av nordisk bostadspolitik, 2020, Nordens välfärdscenter 
8 Hemlöshet nr 14/2020, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
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Förebygga och motverka hemlöshet 
I september 2021 presenterade Socialstyrelsen rapporten ”Förebygga och motverka hemlöshet.” 
Den gjordes på uppdrag av regeringen och syftet med den var att utifrån åtta områden redovisa 
analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten.  
 
De åtta specifika områdena var: 

1. analysera socialtjänstens arbete med att tillhandahålla akuta insatser, specifikt den s.k. tak 
över huvudet garantin  

2. öka uppsökande arbete riktat mot personer som befinner sig eller riskerar att hamna i 
hemlöshet  

3. stimulera utvecklingen av lokalt avhysningsförebyggande arbetet  
4. motverka hemlöshet bland äldre  
5. stödja kommuners införande av Bostad först, för att öka antalet inskrivna och öka 

följsamheten  
6. personer, med eller utan barn, som befunnit sig på skyddat boende på grund av 

våldsutsatthet ska kunna övergå till ett stadigvarande boende  
7. stödja kommunerna i lokala hemlöshetskartläggningar med en enhetlig metod  
8. stärka samverkan mellan kommunens socialtjänst och samhällsplanering. 

 
I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att kommunerna i stor utsträckning arbetar och har 
fungerande arbetssätt för att motverka hemlösheten på individnivå. Socialtjänsten har utarbetat 
arbetssätt och tagit ett stort ansvar gällande att ordna bostad åt personer som varit utestängda 
från bostadsmarknaden genom exempelvis att hyra ut lägenheter i andra hand. Omständigheter 
som begränsat socialtjänsten att förebygga hemlösheten har varit bland annat begränsad tillgång 
på hyreslägenheter med lägre hyresnivåer, hyresvärdars krav och svårigheter i samverkan.  
 
I rapporten har Socialstyrelsen gjort en förteckning över förslag som Socialstyrelsen ger för 
socialtjänstens fortsatta arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Förslagen baseras på 
kunskap, identifierade framgångsfaktorer och fungerande arbetssätt och kan ses som en 
verktygslåda med förslag på förbättringar som kan göras inom kommunerna. Flera kommuner 
arbetar redan på det sätt som presenteras, så förslagen behöver ställas i relation till de 
förhållanden och behov som finns i kommunen.9  
 
Arbetsgruppen SHB mot hemlöshet har gemensamt gått igenom samtliga förslag och 
dokumenterat vad som görs inom varje område samt inom vilka områden det finns 
utvecklingsbehov. Denna översyn finns som bilaga till denna rapport och den kommer även att 
användas i det fortsatta arbetet att ta fram en handlingsplan utifrån det remitterade förslaget om 
program mot hemlöshet. (se bilaga) 
 

Sänk tröskeln till en god bostad 
Regeringen beslutade den 7 maj 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda dels 
den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-
talet, dels vissa bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras effektivitet 
(dir. 2020:53). Utredningen hade även som övergripande syfte att skapa förutsättningar för socialt 

                                                 
9 Förebygga och motverka hemlöshet, 2021, Socialstyrelsen 
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hållbar bostadsförsörjning. Dåvarande riksdagsledamoten Karolina Skog förordnades till särskild 
utredare. Den 30.e mars 2022 överlämnades betänkadet gällande socialt hållbar 
bostadsförsörjning till regeringen. Betänkandet har sedan remitterats till flertalet kommuner, 
myndigheter och andra instanser och svarstiden för remissvaren har gått ut.  
I sammanfattningen av utredningen: Sänk tröskeln till en god bostad, SOU 2022:14, beskriver 
Karolina Skog kortfattat de utmaningar som finns inom bostadsförsörjning, fyra 
utvecklingsområden som inverkar på hushållens boendesituation och möjligheter att förändra den 
samt förslag på åtgärder för att skapa en tydligare styrning och effektivare verktyg.  
 
I betänkandet lämnas bland annat förslag om: 

 En ny bostadsförsörjningslag som omfattar både statens och kommunernas uppgifter och 
introducerar ett nytt mål för bostadsförsörjningen. Målet ska vara att skapa 
förutsättningar för alla att leva i goda bostäder.  

 Ett obligatorium för kommuner att lämna hyresgarantier till barnfamiljer mot ersättning 
från staten 

 Att de allmännyttiga bostadsföretagen  inte längre ska behöva tillämpa lagen om offentlig 
upphandling 

 Skärpta krav på hyresvärdar att motivera de krav de ställer på nya hyresgäster 
 Att bostadsförmedlingar får tydligare förutsättningar att kunna förmedla bostäder med 

social hänsyn.  
 
Betänkandets förslag bygger på en övergripande bild av problematiken kring hemlöshet. I 
utredningen lyfts bostadspolitiken och välfärdspolitiken som två områden som behöver relaterats 
till varandra och som inte kan särskiljas från varandra. Här ingår frågor såsom statens och 
kommunernas ansvarsfördelning i frågan, planering av mark och bostadsförsörjning samt 
ansvaret för socialtjänstens målgrupper vad gäller bostäder. Lagändringar och förtydliganden 
föreslås, men utredningen visar även på att det redan idag finns stöd i lag för arbetssätt och 
metoder som inte alls eller sällan används, men som skulle kunna innebära förbättringar i arbetet 
att förebygga och motverka hemlösheten på en kommunal nivå. Karolina Skog beskriver att 
socialtjänsten behöver fortsätta att arbeta förebyggande och med socialt utsatta hemlösa 
personer, men att bristande bostadsförsörjning har spillt över till att bli socialtjänstens ansvar, 
vilket hon menar behöver förändras. Hon uttrycker i en av sina presentationer av utredningen att 
”Sverige behöver bostadspolitik, inte bara en byggpolitik. Det går att göra mycket med de verktyg 
som finns på plats”. Vidare ger hon exempel på möjligheten att styra genom markpolitiken, 
samverka över kommungränserna gällande bostadsmarknaden och att styra allmännyttan på ett 
tydligare sätt för att skapa större möjligheter till en bostad för alla.10  
 

Fattigdomsrapporten – Ett välfärdssamhälle i förändring, 2022 
Fattigdomsrapporten utges av Sveriges stadsmissioner. Den beskriver fattigdomen i Sverige i dag 
och här berörs även hemlösheten. I rapporten beskrivs hur alltfler personer hamnar utanför eller 
mellan stolarna i välfärdens strukturer. Efter två års pandemi och därefter kriget i Ukraina, har vi 
enligt SCB den högsta inflationstakten på 30–40 år. I augusti 2022 uppgick inflationen (KPIF) till 
9 procent. Livsmedelspriserna hade i augusti 2022 ökat med 14 % under detta år. Människor som 
redan lever i stor utsatthet kommer att drabbas hårt, inte bara vad gäller mat för dagen utan även 
möjligheterna till att leva och bo, att skapa trygghet i sin vardag. Trots den höga inflationstakten 

                                                 
10 Sänk tröskeln till en god bostad, SOU 2022:14, Betänkande av utredningen om en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. 
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med rusande matpriser och ökade elpriser har inte försörjningsstödet ökat under 2022. Det 
tillsammans med eventuellt/kommande höjda hyreskostnader kan försätta alltfler personer i 
hemlöshet framöver.11 Varje år fastställs riksnormen inom försörjningsstödet av regeringen. 
Riksnormen ska täcka skäliga utgiftsposter och grundar sig på senaste pris- och 
konsumentprisindex från Konsumentverket samt regeringens prognos för konsumentprisindex. 
Inför 2023 har regeringen beslutat att räkna upp riksnormen med 8,6 %.12  
 
I Borås var det 2018 5,2% av invånarna som hade en låg inkomststandard och/eller 
försörjningsstöd. 2020 hade en ökning skett till 5,7%.13  
 
 

Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022-2026 
I september 2021 presenterade Socialstyrelsen en rapport: Förebygga och motverka hemlöshet, 

analyser och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten 2021, Socialstyrelsen. Rapporten var en analys 
av hemlösheten och gav förslag på åtgärder inom socialtjänstens ansvarsområde. 
Utifrån Socialstyrelsens rapport har en strategi för att motverka hemlöshet beslutats av 
regeringen. (en strategi för att motverka hemlöshet, 2022-2026) 
”Syftet med en nationell hemlöshetsstrategi är att tydliggöra inriktningen för regeringens 
insatser för att minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet samt insatser för 
att förebygga att människor blir hemlösa.” 
 
Omfattande satsningar ska syfta till att uppnå fyra målsättningar: 

• Hemlöshet ska förebyggas 
• Ingen ska bo eller leva på gatan 
• Bostad först bör införas nationellt 
• Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas 

 
För att stödja kommunerna i arbetet att uppnå målen har fyra regeringsuppdrag tillskapats. Dessa 
fyra regeringsuppdrag är:  

• Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet 
• Socialstyrelsen ska analysera hur kommunens akuta boendelösningar används 
• Socialstyrelsen ska genomföra en nationell hemlöshetskartläggning 2023 
• Förstärkning av metoden Bostad Först 

 
Regeringen har avsatt 40 mnkr för arbetet inom ramen för strategin under 2022. Statsbidrag har 
utfärdats särskilt i syfte att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta, utöka eller förbättra 
verksamhet enligt metoden Bostad först.14 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har, för 
2022, beviljats det statsbidrag som Regeringen inrättat gällande att förbättra och utveckla 
modellen Bostad först. Modellen har funnits i staden sedan tidigare, men behöver utvecklas i 
samarbete med bostadsbolagen. Statsbidraget kommer även sökas kommande år. 

                                                 
11 Fattigdomsrapporten 2022 – Ett välfärdssamhälle i förändring, Sveriges Stadsmissioner 
12 https://www.regeringen.se/artiklar/2022/11/riksnormen-for-2023-faststalld/ 
13 Fattigdomsrapporten 2022 – Statistikbilaga; Ekonomiskt utsatthet i Sveriges 290 kommuner, Sveriges 
Stadsmissioner 
14 Regerings strategi för att motverka hemlöshet 2022-2026, Socialdepartementet, Regeringskansliet 
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Borås Stads perspektiv 
 
Befolkningsmängd och andelen person i hemlös situation i Borås Stad 

 
 
Befolkningsmängden i Borås Stad har ökat sedan 2014.15 Beräkning av antalet hemlösa personer i 
Borås Stad i förhållande till befolkningen baseras på uppgifter från SCB, prognos av antalet 
invånare i Borås Stad 2022 samt uppgifter om antal personer i hemlöshetssituation (1 
Socialstyrelsens definition) under v. 36 från hemlöshetskartläggningen.  
 
Antalet hemlösa har ökat enligt kartläggningen. Det är en svagt uppåtgående trend då antalet sätts 
i förhållande till befolkningsmängden.  
 
 

Bostadsmarknaden i Borås Stad 
Boverket genomför årligen en bostadsmarknadsenkät och sammanställer data från samtliga 
kommuner. Syftet med Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) är att bidra till en kontinuerlig 
uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser inför den 
framtida utvecklingen. Enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och ger 
därmed en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i hela landet. 
 
En del i enkäten utgår från de verktyg som kommunerna har i arbetet med bostadsförsörjning 
och däribland finns även frågor som berör arbetet att förebygga och motverka hemlöshet.  
Områdena som berörs är: 

 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
 Mark 
 Samverkan 
 Allmännyttan 
 Kommunernas särskilda boendelösningar 
 Service till bostadssökande16 

 

                                                 
15 SCB – Statistikmyndigheten 
16 Boverkets webbsida 
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Nedan är en sammanställning av vad Borås Stad angett vid inrapportering i Boverkets 
bostadsmarknadsenkät, 2022.  
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen  
Riktlinjer för bostadsförsörjningen finns och antogs av Kommunfullmäktige 2019. 
Borås stad har antagna riktlinjer för markanvisning enligt lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Riktlinjerna innehåller ”kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning”.  
 
Mark 
Borås Stad äger mark som är lämplig för bostadsbyggande och planerar att köpa mer sådan mark. 
Värderingar av kommunal mark görs av extern värderare baserat på tidigare års 
försäljningar/praxis. Borås Stad har styrt upplåtelseformer vid markanvisning. Urvalsprincipen 
vid val av byggherre har huvudsakligen varit direktanvisning, det vill säga att mark tilldelas 
byggherre efter intresseanmälan eller på förfrågan /efterfrågan.  
 
Borås Stad ställer inte några krav, i markanvisningsavtal, på att kommunen ska få förmedla 
uppförda lägenheter och inte heller krav på en viss hyresnivå. I januari 2022 var det 450 hushåll 
som stod i kö för småhus. Under 2020 och 2021 var det 20 tomter för småhus som fördelades.  
 
Samverkan 
Borås Stad har vidare uppgett att samverkan gällande planering av bostadsförsörjningen sker 
mellan förvaltningar/sakområden inom kommunen och att kommunen samverkar med andra 
aktörer kring bostadsförsörjningen. Samverkan sker även med andra kommuner då det gäller 
personer som utsatts för våld av närstående och som behöver flytta till annan kommun på grund 
av hotbild.  
 
Allmännyttan 
Gällande allmännyttiga bostadsbolag så finns det fem inom Borås Stad. Det finns även andra 
bolag som inte är allmännyttiga bolag eller stiftelser som bygger och/eller förvaltar bostäder. Det 
finns ägardirektiv gällande de allmännyttiga bostadsbolagen, men där framgår inte vilka krav som 
ska ställas på blivande hyresgäster. En ökning av allmännyttans bestånd har skett under 2021, 
varav 13 nyproducerade bostäder och 20 ombyggnationer. 21 lägenheter har sålts till privat 
fastighetsägare för fortsatt uthyrning.   
 
Borås Stad arbetar med vräkningsförebyggande arbete och åtgärder i form av rådgivning och 
andra särskilda insatser. Enligt ägardirektiven ska de allmännyttiga bostadsföretagen sänka kraven 
på de bostadssökande t. ex. att godkänna försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomst. 
Det finns ingen sådan överenskommelse med de privata fastighetsägarna. Borås Stad har uppgett 
att det finns egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut lång tid (med förstahands-
kontrakt) till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.  
 
Kommunernas särskilda boendelösningar 
Kommunen hyr även ut andrahandslägenheter enligt SoL 4 kap. 1§ och 2§ samt arbetar med 
modellen Bostad först. Kommunen har inte några särskilda vräkningsförebyggande åtgärder för 
barnfamiljer. Det finns ett regelbundet samarbete med både kommunala och privata hyresvärdar 
för att få fram bostäder till hushåll som inte blivit godkända på ordinarie bostadsmarknaden. Det 
finns idag inga andra sådana boendelösningar som inte utgår från biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen.  
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Service till bostadssökande  
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anordna 
bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. En kommunal 
bostadsförmedling är en serviceinstans där bostäder från flera olika fastighetsägare kan förmedlas 
och där kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. Enligt Boverkets 
indikatorer har Borås Stad angett att: kommunen inte har någon kommunal bostadsförmedling 
enlig BFL7§, att allmännyttan har egna köer för bostadssökande, och att sökande även informeras 
om/hänvisas till privata, digitala plattformar/annonsplatser för uthyrning av bostäder. Det finns 
ingen möjlighet att ansöka om förtur till bostad i Borås Stad och kommunen ställer heller inte ut 
hyresgarantier i enlighet med lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 6§.17 
 
 

Reflektioner 
Förra årets rapport var ett bokslut över det stöd och de insatser som arbetats med från år 2017 
fram till förra året, 2021, för att förebygga och motverka hemlöshet. Där finns att läsa om de 
förändringar som gjorts under åren, främst kopplat till socialtjänstens målgrupper. Hemlösheten i 
Borås Stad har ökat något sedan föregående år. Det finns inga tydliga förklaringar eller 
orsakssamband till ökningen eller de förändringar som framkommer vid korsjämförelser av olika 
områden i undersökningen. Sedan förra årets rapport har det inte skett några större förändringar i 
hur det praktiska arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet bedrivs i staden. I denna 
rapport beskrivs de utmaningar som finns framförallt utifrån ett strukturellt perspektiv och 
fokuserar på ett framåtblickande perspektiv istället för att fokusera på det som varit. Förra årets 
rapport finns att läsa på Borås Stad hemsida.   
 
Hemlösheten grundar sig ofta i en komplex problematik som inte enbart har med ett individuellt 
ansvar att göra. Strukturerna i samhället och hur det samhälleliga nätverket är uppbyggt inverkar 
på hur individer klarar sin bostadsförsörjning och sin försörjning i stort. Karolina Skog beskriver 
svårigheter i skärningspunkten mellan bostadspolitiken och välfärdspolitiken, vilka hon menar 
inte kan särskiljas från varandra utan behöver finnas i samspel. De brister och 
förbättringsområden som hon pekar på, de luckor som framkommer i Boverkets indikatorer, de 
förslag som finns i Socialstyrelsens verktygslåda samt goda exempel från andra kommuner, 
företag/bolag och den idéburna sektorn behöver beaktas utifrån Borås Stads perspektiv. 
 
I Borås Stad har en handlingsplan upprättats utifrån Socialt hållbart Borås, området boende och 
närmiljö. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, under 2022, gjort en genomlysning av 
samhällsbyggnadsprocessen. Denna har lett till ett antal aktiviteter i handlingsplanen för Socialt 
hållbart Borås. En av aktiviteterna är exempelvis att pröva att arbeta med ökad social hänsyn i 
markanvisning. Denna aktivitet ligger i linje med arbetssätt som i betänkandet från Karolina Skog 
benämns som ett av de verktyg som kan användas, men som inte alltid gör det. Det framkommer 
även i statistiken från Boverket att Borås Stad inte använder detta verktyg idag. Genom att ändra 
arbetssätt gällande markanvisningar kan kommunen säkerställa att byggprocessen genomsyras av 
social hänsyn som främjar den sociala hållbarheten i staden.  
 
En förutsättning för att motverka hemlöshet är att Borås Stad arbetar förebyggande inom flera 
områden och att arbetet sker tillsammans över nämnderna. Det ligger i linje med Borås Stads 
grundläggande styrprincip; Helhet före delar. Här går att läsa: ”Alla som har ansvar för någon del 

                                                 
17 Boverkets bostadsmarknadsenkät - öppna data, 2022 
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av koncernens verksamhet ska ta hänsyn till ett helhetsperspektiv i sin styrning. Ett mervärde för 
Borås Stads samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas.” I styrprincipen, Långsiktighet i 
agerandet står att läsa: ”Verksamheten ska alltid eftersträva långsiktiga lösningar även om dessa 
initialt blir dyrare än mer tillfälliga lösningar. Tillfälliga lösningar kan ofta bli dyrare i längden.”18  
Svårigheter uppstår dock då grunduppdraget för respektive nämnd inte främst handlar om 
hemlöshet. Prioriteringar görs inom varje nämnds område med fokus på ekonomisk hushållning 
och budget i balans med fokus på grunduppdraget. Det blir enklare att se till sitt uppdrag och att 
minimera kostnaderna inom de egna ramarna än att se till uppdraget i sin helhet och Borås Stads 
samlade verksamhetsresultat. 
 
Som tidigare beskrivet är ett nytt program mot hemlöshet ute på remiss i dagsläget och utifrån 
den är intentionen att skapa en handlingsplan med aktiviteter specifikt för att förebygga och 
motverka hemlösheten. Flera aktiviteter som varit uppe i arbetsgruppen SHB mot hemlöshet för 
diskussion ligger i linje med förslag på åtgärder i betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” 
och aktiviteter i handlingsplanen för Socialt hållbart Borås. De övergripande långsiktiga 
aktiviteterna handlar främst om att förebygga den strukturella hemlösheten. 
 
Förslag som varit uppe för diskussion är exempelvis:  

 att utreda möjligheterna för en gemensam bostadsförmedling,  
 att införa sociala förtursregler,  
 att införa social hänsyn vid markanvisning, 
 att införa hyresgarantier och större möjlighet att lösa hyresskulder samt 
 att förbättra samverkan mellan nämnder och bolag i Borås Stad samt med externa parter 

såsom Kronofogdemyndigheten, Västra Götalandsregionen och privata fastighetsägare. 
 
En del av aktiviteter är av sådan art att förvaltningarna och bolagen inte själva kan fatta beslut om 
dem utan de behöver lyftas för politisk diskussion.  
 
 

Slutsats 
Hemlösheten ökar i Borås Stad. Det krävs både politiska beslut och en större samverkan i arbetet 
för att förebygga och motverka hemlösheten i Borås Stad. Förhoppningen är att ett nytt program 
mot hemlöshet ska kunna antas under våren 2023. Arbetsgruppen SHB mot hemlöshet kommer 
utifrån det och inom ramen för Socialt hållbart Borås att skapa en handlingsplan. Den kommer 
att innehålla både övergripande långsiktiga aktiviteter som behöver antas på politisk nivå och 
kortsiktiga aktiviteter som kan genomföras utifrån de reglementen och möjligheter som redan 
finns inom respektive förvaltning.  

 

                                                 
18 Borås Stads styr- och ledningssystem, mars 2022, Kommunfullmäktige 


