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Bakgrund 
Program mot hemlöshet antogs av Kommunfullmäktige 2013-08-22 och reviderades 2017-08-17. 
Syftet med programmet var en del i att hindra att hemlöshet uppstår. Programmet utgår från de 
fyra målområden som Regeringen presenterade 2010. Individ- och familjeomsorgsnämnden har i 
uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, analysera om kommunens insatser har gett 
konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Denna skrivelse innefattar 
kartläggning av hemlösheten samt en uppföljning av de målområden som program mot 
hemlöshet bygger på. 

 

Kartläggning av hemlösheten 
År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en 
nationell kartläggning av Socialstyrelsen. Nedan följer uppgifter kring tillvägagångssätt och 
resultatet av årets kartläggning.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2020 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person som under vecka 36 befann sig i 
någon hemlös situation. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har valt att följa de nationella 
direktiven och använder därmed Socialstyrelsens definition av hemlösa (se sida 5). Socialstyrelsen 
definierar även vilka personer som inte omfattas av den nationella kartläggningen.  
 
Kartläggningen baseras även på Socialtjänstens ansvarsområde. Det finns därför flera hemlösa 
grupper/personer som inte registreras i denna kartläggning. Det kan vara grupper som är 
hemlösa utifrån en strukturell hemlöshetsproblematik och inte främst utifrån en social 
problematik. Exempel på sådana grupper kan vara studenter, inneboende, separerade och unga 
vuxna som bor hos föräldrarna men som önskar eget boende.  
 

Analysunderlag 
Utöver enkätundersökningen som görs årligen med vecka 36 som mätvecka har information 
inhämtats från vräkningsförebyggande enheten, personliga ombud och boendesociala enheten. 
Statistik från enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och diagram och olika 
korsjämförelser har gjorts. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med övriga inkomna 
uppgifter ligger till grund för hemlöshetskartläggningen i sin helhet.  
 

Samverkan i analysarbetet 
Årets rapport bygger på dialog med medarbetare inom flera av Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens enheter samt gemensam analys gjord tillsammans med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.  
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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).  
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Resultat av kartläggningen 
 
Totalt antal personer i hemlös situation 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal registrerade 
hemlösa personer 

331 363 319 264 354 377 309 

 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 360 enkätsvar. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstår 313 unika personer. 15 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning. Av de 313 
personerna som registrerats var fyra personer under 18 år. De fyra ungdomarna har räknats bort i 
alla tabeller utom åldersfördelningen. Ungdomarna har föräldrar som har ansvar att tillgodose 
barnets behov av bostad då föräldrarna har försörjningsplikt för sina barn. Totalt registrerade 
personer enligt socialstyrelsens definition och som är över 18 år är därmed 309 till antalet.  
 
Mellan åren 2017 och 2019 ökade antalet registreringar av hemlösa personer relativt kraftigt, från 
264 då undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen till 377 förra året. I år har 
dock antalet minskat till 309. 
 
 
Situation 1 
Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 34 35 

 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fem 
åren har antalet varit relativt stabilt med en variation på 34 till 38 personer.   
 
Fördelning av boendesituation i situation 1 2018 2019 2020 
Offentliga utrymmen/Utomhus 4 5 4 
Tält       
Husvagn/Campingstuga 5 2   
Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 10 13 7 
Hotell/Vandrarhem   1   
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 3 1 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 4 11 

Annat, ange vad:| 1 1 5 

Vet ej 2 5 7 
Totalt 37 34 35 

 
I situation 1 är det färre som uppehåller sig i husvagn/campingstuga eller på 
Härbärget/akutboendet. Det är dock fler som beviljats skyddat boende. Alla som registrerats 
under skyddat boende är kvinnor.  
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Situation 2  

Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 90 73 

 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. 2017-2019 ökade antalet personer i situation 2 
kraftigt, men i år har antalet minskat något.  
 
 
Situation 3 

Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 153 133 

 
Antalet individer i situation 3 ligger i nivå med förra årets resultat. Det finns ingen naturlig 
förklaring till varför antalet 2017 var så lågt. Däremot kan konstateras att den nedåtgående 
trenden från 2014 och framåt kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat och antalet 
beviljade sociala kontrakt minskat.  
 
 
Situation 4  

Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 100 69 

 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst hos släktingar, vänner och bekanta har varierat 
mycket under åren. I år är antalet lägre än vad det varit de tre senaste åren.  
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Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i situation 2-4. I situation 1 är det fler kvinnor än män. 
I hemlöshetssituation 2 är andelen män störst. Fördelningen i situation 2-4 är likvärdig med 
föregående år.  
 

 
 
Antalet personer i situation 1 är likvärdig med tidigare år. Dock har en förskjutning då det gäller 
könsfördelningen skett. I situation 1 har andelen kvinnor ökat. Detta hänger samman med 
ovanstående tabell där boendesituationerna inom situation presenteras. Antalet som befinner sig 
på skyddat boende inklusive kvinnojour har ökat.  
  
 
 
 
 
 



   
 
 

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås, 2020 
 

8

Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
Det är färre personer inom alla intervaller. Tyvärr är det relativt många registratörer som uppger 
att de inte vet hur länge personen varit i hemlös situation.  
 
 
 
Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre 

 
 
33% av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Antalet 
har minskat något från föregående år. I tabellen ovan presenteras antal barn utifrån de 
registreringar som gjorts. Det är inte alltid registratorn vet exakt hur många barn den hemlösa 
har. Därmed kan inte någon säker statistik kring antal barn rapporteras, men utifrån inkomna 
uppgifter är det minst 188 barn. Kontakten mellan barn och förälder skiljer sig åt och kan vara 
obefintlig, sporadisk eller att barnen bor växelvis eller stadigvarande med den hemlösa föräldern.  
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Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos 
en hemlös förälder. 

 
 

 
 
Det är 38 personer som är föräldrar till barn som är under 18 år där barnen bor växelvis eller 
stadigvarande hos den hemlösa föräldern. Flertalet av personerna har fler än ett barn. Flest 
hemlösa föräldrar med barn är det inom hemlöshetssituation 3, men det är även ett stort antal 
inom hemlöshetssituation 4.  Inom situation 1  bor samtliga 9 barn tillsammande med sin 
mamma på skyddat boende. 
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Fördelning av försörjning 
Tidigare år har en tabell gällande försörjning presenterats. I år har den tabellen tagits bort. 
Statistiken visar inte på några större skillnader från år till år utan ligger relativt stabilt över tid.  
 
Cirka 35 % av personerna i hemlöshet får försörjningsstöd via ekonomiskt bistånd. En femtedel 
har någon form av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det har under de senaste åren varit 
cirka 20 personer som har lön från regelbundet arbete. Främst är det personer inom situation 3. 
10 % saknar helt inkomstkälla. Denna kategori har ökat något de senaste åren. Det är flest 
personer inom situation 2 och 4 som saknar inkomstkälla.  
 
 
Bidragande faktorer till hemlöshet 

 
 
 
Registratorerna har bedömt att drygt hälften av personerna har missbruks-/beroendeproblematik. 
Andelen personer med missbruks-/beroendeproblematik har ökat sedan föregående år, men har 
varierat de senaste åren.  
 
31 % har vräkts från sin bostad och 21% uppges ha en psykisk ohälsa som grund för 
hemlösheten. Gällande orsaken att personen inte godkänns på bostadsmarknaden har andelen 
fluktuerat mellan 16% och 23 %  mellan 2016 och 2020.  
 
Antal registrerade personer i hemlöshet är 309 och totalt har 540 bidragande faktorer angetts. 
Registratorerna har haft möjlighet att som mest rapportera två orsaker, vilket medför att det kan 
finnas fler orsaker till hemlösheten. Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak 
till hemlösheten. Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan 
mellan flera olika aktörer behövs och är viktigt även i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Åldersfördelning 

 
 
Det är en relativt jämn fördelning inom åldrarna 18-64 år. Det är dock färre som är i åldern 65 
år och äldre.  
 
 
 

 
 
Inom situation 1 är det flest i åldern 18-25 år. Hemlöshet inom situation 1 och 2 är högre i de 
yngre åldrarna medan det minskar med en högre ålder. I situation 3 är det flest i åldern 46-55 
men även många i åldersspannet 56-64 år. I situation 4 är åldrarna lite mer varierande.  
Personer som är 65 år och äldre befinner sig främst i situation 3. Varav ungdomarna som är 16-
17 år är en placerad på institution och tre befinner sig i situation 4 hos familj, släkt, vänner och 
bekanta. 
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Analys av hemlöshetskartläggning och uppföljning av 
målområden 
 

Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och 
erbjudas insatser efter behov. 
 
Situation 1 – akut hemlöshet 
Den akuta hemlösheten dvs. situation 1 har legat på en relativt konstant nivå de senaste åren. 
Detta trots att befolkningen ökar och vi vet att den strukturella hemlösheten och placeringar i 
skyddat boende ökat. Inom situation 1 redovisas personer som har tillfällig logi såsom 
jourboende, korttidsboende och skyddat boende genom insats beviljad via socialtjänsten. Vid en 
särredovisning av personerna som var placerade i tillfällig logi och på skyddat boende 
(kvinnojour) så har antalet personer inom situation 1 minskat från 31 år 2018, 27 år 2019 till 23 år 
2020. De som är akut hemlösa och som inte har tak över huvudet via socialtjänsten har utifrån 
detta minskat.  
 
Samtliga personer som placerats i skyddat boende är kvinnor. De kvinnor som är på 
kvinnojouren har ofta ett annat boende, men kan för tillfället inte vistas där på grund av 
exempelvis våld i nära relation. Under vecka 36 var det fler på kvinnojouren än vad det varit 2018 
och 2019, vilket påverkar antalet akut hemlösa i Borås Stad.   
Anledningen till ökningen är inte definierad på gruppnivå eftersom det rör sig om ett 
förhållandevis litet antal. Dock uttrycker relationsvåldsenheten generellt sett att många av deras 
placeringar gäller hedersvåld med stora risker för framtida våld. Många nyanlända som kom 2015 
har etablerat sig och levt här ett tag nu. I takt med att personer får mer information och kunskap 
samt att relationsvåldsenheten blivit mer etablerad är det fler som efterfrågar stöd och hjälp i 
samband med hedersvåld. Relationsvåldsenheten har även blivit mer etablerad i samhället i stort, 
att fler känner till enheten och vad man kan få hjälp med, vilket påverkar inflödet av ärenden. 
Covid-19-epidemin är ytterligare något som kan ha gett effekt på att relationsvåldet ökat. 
Kvinnojourer nationellt har uttryckt att mer hemarbete, färre resor, uppsägningar och sämre 
ekonomi påverkar och sätter större press på relationer, vilket i sin tur kan öka våld och utsatthet 
för våld.  
 
Bostad först 
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för modellen Bostad först ska fortsätta gälla 
i samverkan mellan AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Modellen grundades 
i USA och innebär att hemlösa personer med psykisk ohälsa och annan problematik såsom 
missbruk får ett eget förstahandskontrakt. Syftet är att tryggheten i att ha eget hem ger möjlighet 
till att arbeta med annan problematik som personen eventuellt har. Det ställs inga krav på att 
personen ska genomgå någon typ av behandling eller ta emot andra insatser för att få bostaden. 
Däremot är motivationsarbetet i det integrerade sociala stödet viktigt i sammanhanget.  
 
Uppföljning med AB Bostäder sker varje vår och modellen Bostad först förespråkas från både 
AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett kriterium för att få Bostad först 
utifrån modellen är att personerna inte har skulder till AB bostäder sedan tidigare. 
Förutsättningar att hitta klienter för Bostad först utifrån detta kriterium är svårt, då flertalet inom 
denna målgrupp har skulder sedan tidigare. De flesta kommuner i Sverige har gått ifrån den 
grundläggande modellen från USA, där personen får eget kontrakt omgående, till att personen 
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först får ett andrahandskontrakt som efter ett eller två år går över i ett eget förstahandskontrakt. 
Dialog om hur Bostad först kan bli mer flexibelt och på så sätt bli mer tillgängligt för fler 
personer i Borås Stad pågår. 
 
Akutboende 
En arbetsgrupp med tjänstepersoner och politiker arbetade under 2018 fram förslag att förändra 
stödboendet Klintesvängs 7 akutplatser till drogfria biståndsbedömda platser. Förändringen 
genomfördes 2019. I samband med den förändrade inriktningen av ett antal platser inom 
stödboendet Klintesväng har en samordnare anställts med fokus på förbättrade arbetssätt bland 
annat gällande planering och delaktighet. Sedan boendet enbart har drogfria platser har 
förutsättningarna att hjälpa klienterna till en mer långsiktig boendelösning ökat.  
 
Ytterligare förändringar gällande akutboende gjordes i och med att akutboendet på Badhusgatan 
1A utökade sina öppettider inför sommaren 2019. Numera har akutboendet öppet året runt och 
beläggningen fluktuerar mellan 40 och 65 % under året utan några tydliga årstidsskillnader.  
 
I Socialstyrelsens uppföljningsrapport Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar påtalas vikten 
av att kommuner och landsting tillsammans utvecklar ett uppsökande arbete för att kunna möta 
människor på härbärgen och akutboenden så att de kan komma vidare till ordinarie socialtjänst 
och fortsatta insatser. I linje med detta och i samband med utökade öppettiderna på akutboendet 
Badhusgatan 1A ändrades även regelverket kring användandet av platserna. Det är numera tillåtet 
att tillbringa upp till 10 nätter under en månad på akutboendet utan biståndsbedömning. Efter de 
10 nätterna uppmanas besökarna att ansöka om hjälp utifrån sin situation. Flertalet av de som 
besöker Badhusgatan har sedan tidigare kontakt med socialtjänsten, främst inom 
Arbetslivsförvaltningen eller Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Behovet bedöms och 
därmed finns möjlighet att beviljas fler nätter på akutboendet eller någon annan insats som anses 
lämplig. Den politiska ambitionen med det förändrade regelverket och arbetssättet var att det 
skulle ge bättre förutsättningar att stödja personer i akut hemlöshet till en mer långsiktig 
boendelösning.   
 
Under 2020 har 24 unika personer beviljats bistånd på akutboendet Badhusgatan 1A. Av dem är 
det fyra som har fortsatt biståndsbeslut på Badhusgatan i oktober månad, ungefär hälften av dem 
har löst sin boendesituation själva, har inte längre någon kontakt och besöker inte längre 
akutboendet. Knappt hälften av dem har beviljats en mer långsiktig kommunal insats. Merparten 
av dem som nyttjar platserna på akutboendet är EU-migranter och personer som varit där längre 
än tio dagar och därmed har ett biståndsbeslut. Flera av dessa har mer än ett biståndsbeslut 
gällande akutboendet på Badhusgatan och i dialog med handläggare framkommer att det är ett 
långsiktigt relationsskapande arbete som skapat möjligheterna till det alternativ som slutligen gett 
en mer långsiktig lösning.  
 
Drygt 75 % av besökarna på Badhusgatan 1A är män. Utifrån synpunkter från kvinnor som kom 
till boendet och som uttryckte en otrygghet är platserna numera fördelade utifrån kön. Av de 
sexton platserna är tio avsatta för män och sex avsatta för kvinnor. Sedan början av november 
månad har dock platserna reducerats till nio varav sex för män och tre för kvinnor. Denna 
anpassning har gjorts utifrån rådande omständigheter på grund av pandemin.  
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Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad 
bostad inför utskrivning.  
 
Situation 2 - institutionsboende 
Antal personer i situation 2 har minskat något i år jämfört med föregående år. En orsak kan vara 
att enkäten förtydligats och att det enbart gäller personer som befinner sig på institution där 
placeringen planeras att avslutas inom tre månader. Flera av de personer som befinner sig på 
institution har en placering som inte kommer att avslutas inom tre månader.      
 
Unga vuxna 
Främst är det yngre personer mellan 18-25 år och 26-35 år som står för den största delen inom 
situation 2. År 2017 startade enheten unga vuxna för målgruppen personer 18-25 år med 
missbruksproblematik. Under 2018 och 2019 har antalet ansökningar inom åldersspannet 18-20 
år ökat markant jämfört med tidigare år. Flera av de inkomna ansökningarna kommer från unga 
vuxna som inte får eller kan bo kvar hemma av olika anledningar. Om orsaken är att 
hemlöshetsproblematiken har ökat för de unga vuxna eller om målgruppen synliggjorts och fler 
vet vart de ska vända sig är svårt att veta.  
 
En problematik som är förhållandevis ny är att personer som exempelvis bor på stödboende idag 
inte kommer vidare efter att stödbehovet tillgodosetts. Dessa personer har oftast enbart behov av 
en bostad, men de har inte möjlighet att lösa sin boendesituation.  
 
Lars Kaggsgatans stödboende 
Lars Kaggsgatans stödboende är ett internt drogfritt stödboende som startade i oktober 2019. 
Förutom att stödja klienterna i fortsatt drogfrihet arbetar enheten med att stödja klienterna i att 
uppfylla sina mål . Genom stödet stärks klienternas möjligheter till bostad och försörjning. Flera 
av de som varit placerade har fått en egen bostad eller andrahandskontrakt och /eller påbörjat 
studier eller sysselsättning efter det att placeringen avslutats.  
 
Samverkan med Frivården 
Samverkan med Frivården sker kontinuerligt både i individärenden och på gruppnivå. Redan 
2018 öppnades upp för ökad samverkan och rutin för samverkan skulle upprättas. På grund av 
personalbyte inom Frivården, Frivårdens omorganisering och pandemin har arbetet med rutinen 
dragit ut på tiden, men kommer inom kort att börja gälla och implementeras i verksamheterna.  
 
 

Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie 
bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 
träningslägenheter eller liknande boenden.  
 
Andrahandskontrakt 
Personer med socialt kontrakt, Boendesocialt stöd med andrahandskontrakt eller träningslägenhet 
ingår i hemlöshetssituation 3. Antalet i hemlöshetssituation 3 har haft en nedåtgående trend de 
senaste åren och fortsätter att minska. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala kontrakt och i 
oktober 2020 var det 19. Även antalet beviljade andrahandskontrakt med Boendesocialt stöd har 
minskat från 87 i oktober 2016 till 63 i oktober 2020.  
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Personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en 
individuell plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom myndighetsutövningen.  
Målsättningen för denna typ av insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från 
att insatsen påbörjats. I samband med att boendeprocessen sjösätts och implementeras kommer 
även genomförandeplaner att upprättas för att tydliggöra målsättningen med den boendesociala 
insatsen.  
 
Situation 3 – långsiktig boendelösning 
73 av de 100 personer som 2020 har varit hemlösa i 4 år eller mer är i situation 3 och har ett 
socialt kontrakt eller bor långsiktigt ordnat boende i Borås Stads regi. Dessa personer ser sig 
oftast inte som hemlösa, då de har en bostad som de haft en längre tid. Även om det är en 
lägenhet i andra hand via Borås Stad räknar de ofta bostaden som sin egen. I vissa kommuner, 
såsom exempelvis Malmö Stad har man valt att inte innefatta personer med andrahandskontrakt, 
såsom sociala kontrakt och övergångsbostäder i hemlöshetskartläggningen. Definition av 
hemlöshet är en fråga att fundera ytterligare över i kommande arbete.   
 
Samverkan gällande budget- och skuldrådgivning 
Hösten 2019 påbörjades en utveckling av samverkansformer gällande budget- och 
skuldrådgivning genom Konsument Borås, försörjningsenheten och överförmyndarenheten. 
Trots att skuldrådgivning eller skuldsanering genomförs är det flera bostadsbolag som inte 
godkänner personer som har skulder som hyresgäster. Flera bostadsbolag ser inte heller 
försörjningsstöd som inkomst, varpå personen inte godkänns som hyresgäst. Utifrån rådande 
omständigheter kring pandemin har uppföljningsmöte kring samverkansformerna inte 
genomförts då denna text skrivs.  
 
 

Mål område 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.  
 
Vräkningsförebyggande arbete 
I arbetet för att motverka hemlöshet är det vräkningsförebyggande för kvarboende av största vikt. Den 
vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av olika anledningar riskerar att 
vräkas/avhysas från sin bostad. Det kan handla om störningar, betalningsförelägganden, återkommande 
sena inbetalningar av hyra, orosanmälningar från hyresvärdar eller avhysningar. Det inkommer cirka 900 
ärenden per år. De ärenden, ca 150, som enbart gäller betalningsförelägganden där försörjningsenheten 
har ett ärende sedan tidigare förmedlas till Arbetslivsförvaltningen. De flesta 
bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer med betalningsföreläggande till vräkningsförebyggande enheten 
redan vid en månads utebliven hyresinbetalning.  
 
Sedan årsskiftet 2019/2020 har budgetanpassningar gjorts på vräkningsförebyggande enheten, vilket 
minskat personalresurserna. Numera arbetar två boendekonsulenter och en samordnare inom enheten.  
Innan anpassningarna sökte vräkningsförebyggande enheten upp samtliga personer i inkomna ärenden 
personligen. Enheten har behövt genomföra prioriteringar i arbetsuppgifterna och numera kontaktas 
enbart unga vuxna mellan 18 och 25 år, barnfamiljer och äldre, 65 år och äldre. Antalet ärenden kan 
variera mycket varje vecka varpå familjer med barn som enbart har umgänge kontaktas då det finns 
utrymme. Utifrån pandemin har även prioriteringar gällande äldre personer skett utifrån rådande riktlinjer.  
 
Coronapandemin har även inverkat på arbetsbelastningen under året. I februari månad inkom många 
ärenden vilket avtog relativt snabbt i mars månad. Under våren upplevs att hyresvärdarna var mer 
generösa med sena inbetalningar av hyran. De skickade själva påminnelser istället för att skicka ärendet 



   
 
 

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås, 2020 
 

16

direkt till inkassoföretag, vilket skapade ett andrum. Under sommaren var inflödet hanterbart, men i 
september och oktober har fler ärenden än vanligt inkommit och trycket har ökat markant. Cirka 100 
ärenden per månad har inkommit.  
 
Medarbetarna på vräkningsförebyggande enheten upplever att möjligheten att fånga upp den 
nedprioriterade gruppen, 26-64 år minskat betydligt i och med minskade resurser och därmed förändrade 
arbetssättet.  
 

Barnperspektivet 
 
Under 2018 var det inte några familjer med barn som blev avhysta, men under 2019 var det 4 
familjer med 5 barn som blivit avhysta. Fram till och med oktober månad i år var det en familj 
som blivit avhyst. I familjen fanns fyra minderåriga barn.  
 
Eftersom bostaden utgör en väsentlig och viktig del i barns trygghet som påverkar möjligheten till 
en trygg kontext gällande både sociala kontakter och skolgång är det av stor vikt att barnen och 
dess familjer inte blir avhysta från sin bostad. Vräkningsförebyggande enheten arbetar med 
målgruppen och de gånger det finns brister i ansvaret kring bostaden eller om föräldrarna inte 
medverkar för en lösning av boendeproblematiken görs alltid en orosanmälan till Myndighet barn 
och unga som handlägger ärendet utifrån sitt regelverk.  
 
 

Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Bostadsförsörjning 
2018 antogs en Översiktsplan som pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, 
infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Utifrån den har Borås Stads 
riktlinjer för bostadsförsörjning arbetats fram vilka antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019.  
 
I dessa två styrdokument står att ”Borås ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och 
tillgänglig för alla samt att en blandning av upplåtelseformer inom samma område stärker 
förutsättningarna för att människor med olika socialekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma 
område.”  
 
I översiktsplanen och de tre tillhörande dokumenten redovisas vilka verktyg som kommunen kan 
använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen, vilka byggmöjligheter som finns i befintliga 
detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Analysen ska fungera som ett 
kunskapsunderlag för byggaktörer och andra som är verksamma. I dokumenten står även 
beskrivet vilket ansvar nämnderna i det sociala klustret har.  
 
I riktlinjerna klargörs att kommunen har ett ansvar för bostäder för vissa särskilda grupper och 
att de kommunala bostadsbolagen ska:  

 Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
 Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
 Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
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Boverket genomför årligen en rapport om hur bostadsförsörjningen i kommunerna ser ut.  
Av 286 kommuner som besvarat enkäten, 2020, är det 74% som svarat att det finns en obalans - 
underskott på bostäder i kommunen som helhet. Borås är en av de 74 procenten.  
Borås uppger även i undersökningen att det finns en obalans gällande de grupper där kommunen 
har ett särskilt ansvar. 
 
I Borås Stads styrdokument finns direktiv kring hur markanvisning ska ske och att det skapar 
förutsättningar för en större mångfald inom ett och samma område då man vid nybyggnation ger 
utrymme även för exempelvis ett antal lägenheter med billigare hyror. Detta skapar i sin tur större 
möjligheter för de särskilda grupper som av ekonomiska och sociala skäl ibland har svårt att få en 
lägenhet.  
 
 
Referensgrupp och samverkansgrupp 
I program mot hemlöshet står att det ska finnas en politiskt sammansatt referensgrupp och en 
samverkansgrupp med representanter från berörda förvaltningar och kommunala fastighetsbolag. 
Grupperna skulle syfta till att uppnå samsyn kring problematik och insatser. Dessa grupper har 
dock inte startats upp.   
 
 
Boendeprocessen 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-09-26, beslutades om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen. Förändringarna 
innebär att Arbetslivsnämnden får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och 
familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra 
boendesociala stödinsatser i operativt samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. 
Arbetslivsnämnden hanterar även fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens 
målgrupp.    
 
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det 
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild 
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt 
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella 
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt 
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att 
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha en väg in vid 
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation. Förändringarna ovan kommer att 
träda i kraft januari 2021. 
 
 

Revidering av program mot hemlöshet i Borås Stad  
Borås Stads program mot hemlöshet gäller till och med år 2020. Revidering av programmet har 
förskjutits och kommer att genomföras under 2021.  
 
Vid revidering av program mot hemlöshet är det önskvärt att ansvarsfördelningen mellan den 
strukturella hemlösheten och hemlöshet för särskilda grupper inom socialtjänsten tydliggörs. I 
nuvarande program mot hemlöshet finns flera goda ambitioner där utveckling och 
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samverkansformer beskrivs. Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft samordningsansvar 
för program och ansvar att driva utvecklingsarbetet framåt. Det har varit möjligt inom det egna 
verksamhetsområdet, men det har funnits svårigheter att driva arbetet då varje nämnd och bolag 
har sin målgrupp att arbeta med och hemlöshetsfrågorna generellt kanske inte står högt i 
prioritet. Vid revidering är det därför viktigt med en tydlighet gällande varje nämnds och 
kommunalt bolags ansvar gällande både den strukturella hemlösheten och den för de särskilda 
grupperna.   
 
Hemlöshetskartläggningen har utifrån nuvarande program mot hemlöshet genomförts varje år 
med mätvecka under vecka 36. Det finns stora svårigheter att sammanställa och analysera 
resultatet av kartläggningen samt föreslå förbättringsåtgärder och genomföra dem för att sedan 
kunna utläsa effekten av dem i nästa års kartläggning. Förbättringar tar tid att genomföra och det 
är ett långsiktigt arbete för staden att minska hemlösheten. Därför är ett av förslagen i program 
mot hemlöshet att genomföra hemlöshetskartläggningen vartannat år och att den då 
synkroniseras med tidpunkten då Socialstyrelsen gör den nationella kartläggningen, det vill säga i 
april månad.    


