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Kartläggning av hemlöshet

Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

Nationell kartläggning av 
hemlösheten i Sverige 2017. 

Socialstyrelsens 
definition av 
hemlöshet. 

När Socialstyrelsen kartlägger 
hemlösheten använder vi en bred 
definition, som omfattar fyra olika 
situationer som personer kan 
befinna sig i för en kortare eller 
längre tid. De olika 
hemlöshetssituationerna nedan 
omfattar allt från personer i akut 
brist på tak över huvudet till mer 
långvariga boendeformer med en 
kontraktsform som inte kan 
jämställas med eget boende. 


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 - Institutions-
vistelse och stödboende  

                            Fortsättning sidan 2 

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på 
individuella faktorer och brister i samhället. 
Socialstyrelsen kartlägger problemens omfattning och  
tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att 
motverka problemet. 

Socialstyrelsen genomför en nationell kartläggning av 
hemlösheten i Sverige. Kartläggningen omfattar personer med 
svenskt medborgarskap och personer som har tillfälligt eller 
permanent uppehållstillstånd i Sverige  som befinner sig i 
hemlöshet under vecka 14. 

Det gäller alla personer som är aktuella hos socialtjänsten eller 
andra myndigheter under kartläggningsveckan, eller som 
vårdgivare, organisationer m.m. möter under denna vecka. 
Sista dagen att besvara enkäter var den 5 maj 2017.

Resultaten från kartläggningen ska redovisas till social-  
departementet den 30 november 2017.
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              Fortsättning från sidan 1 

En person är intagen/inskriven 
på antingen; kriminalvårds-
anstalt, 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 kommu-
nen ordnad boendelösning som 
försökslägenhet, tränings-
lägenhet, socialt kontrakt, 
kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att 
personen inte får tillgång till 
den ordinarie bostads-
marknaden. 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 andrahands-
kontrakt hos privatperson. Den 
uppgiftslämnande verksam-
heten har haft kontakt med 
personen av detta skäl och 
känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller 
under mätveckan. 


Följande grupper ingår inte i 
socialstyrelsenskartläggning:  
Barn och unga under 18 år som 
är placerade utanför hemmet 
enligt SoL eller LVU. Personer 
som bor i bostad med särskild 
service enligt SoL eller LSS. 
Utrikes födda personer som 
saknar uppehållstillstånd. 
Ensamkommande flyktingbarn 
(under 18 år) som är placerade 
genom socialtjänsten . 
Personer som kommit från 
övriga Europa och som vistas i 
kommunen, men saknar 
förankring där.  

Att ha ett hem är grundläggande för 
möjligheten att forma vår tillvaro 

Bostaden är mer än en plats där vi har våra personliga saker, där vi 
kan stänga dörren om oss och bestämma vem som får komma in.  

Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro 
och planera för framtiden. Det handlar om att kunna ha ett arbete, 
sköta sin hälsa och att ha ett stabilt socialt nätverk. 

Regelbundna kartläggningar behövs för att få kunskap om hur 
många personer som är eller riskerar att bli hemlösa, men också för 
att ta reda på om det är rätt insatser som görs för att motverka 
hemlösheten. På socialstyrelsens hemsida hittar du sammanställ-
ningar av kunskapskällor (statistik, register, rapporter med mera)  
som är användbara i arbetet mot hemlöshet. 

En viktig förutsättning för att kommunerna skall kunna arbeta 
effektivt mot hemlöshet är att tydliga och mätbara mål har satts upp. 

Det finns ett starkt samband mellan vräkningar och hemlöshet. 
Personer som har blivit vräkta har mycket svårt att på nytt få en 
bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Att förebygga 
vräkningar är därför en mycket viktig del i det samlade arbetet mot 
hemlöshet. Socialtjänsten har, med hjälp av olika insatser, stora 
möjligheter att förhindra att en person vräks från sin bostad. 

Hemlöshet drabbar också barn. Därför är det nödvändigt att 
socialtjänsten i sitt arbete med hemlösa familjer har ett tydligt 
barnperspektiv. Utgångspunkten är att ett barn alltid behöver ett 
hem. 

Socialtjänsten behöver samverka med andra kommunala förvalt-
ningar, hälso- och sjukvården, Kronofogden, bostadsföretag, 
frivilligorganisationer med flera för att nå resultat. 

Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad. Men det 
finns en stor grupp som behöver mer än så. Specialiserat och aktivt 
stöd kan vara grundläggande för att de ska kunna behålla sin 
bostad. 



 Göteborgs stads kartläggning av hemlöshet, april 2016.
Kartläggningen utgick från Socialstyrelsens 
definition av hemlöshet. 

Sammanlagt registrerades 3 435 hushåll som 
hemlösa och utestängda från bostads-
marknaden under mätperioden, vilket 
innefattade 3 926 vuxna och 1 693 barn.  
Detta är en ökning med 3 procent jämfört  
med föregående års kartläggning. 

Rapporten påvisar att det finns akut hemlöshet 
med 816 hushåll. Majoriteten av dessa var 
hänvisade till tillfälligt logi (t ex akutboende och 
härbärge) eller hotell/vandrarhem.  
En mindre del vistades utomhus eller i offentliga 
utrymmen. För dessa är trappuppgångar, 
källare, soprum, tält eller kojor platser där de 
kan övernatta.

Både akut och långvarig hemlöshet, utomhus och i offentliga utrymmen.
Att bo i gamla bilar, källare, soprum, trasiga hus-
vagnar eller en parkbänk är något som vi inte kan 
föreställa oss. Visst kan man tro att en parkbänk kan 
vara ok en sommarnatt, men så är inte fallet, kanske 
10 grader varmt, blåst och en fuktig morgondagg. 

Dessutom både förnedrande och stressande. Är det 
någon som ser mig, blir jag bortkörd eller rånad på 
det lilla jag har kvar. Vad skall jag sova imorgon? 
Finns det någonstans att få mat? Någon att prata 
med? Någon att lita på? Någon som vill se mig? 



Hemlösas natt
Den firas den 17:e oktober över 
hela Europa och har startat som 
ett upprop från FN. Hos oss 
tillsammans med andra org.

Vår fältarbetsbil
Bilen som vi fältarbetar med, samt 
hämtar och distribuerar mat med 
behöver förnyas. Den har slitit 
under mer än 13 år och behöver 
bytas ut. 

Vårt nya lilla kapell
Vi håller på att färdigställa vårt lilla 
kapell. Det kommer att innehålla 
samma inredning som det gamla 
kapellet men kommer tyvärr att 
vara mycket mindre.

Kan vår erfarenhet vara till 
hjälp och nytta för dig?
Vill du starta någon form av 
hjälpverksamhet i din 
församling? Kontakta oss så 
kan vi inspirera och hjälpa. 

Föredrag och utbildning om 
utanförskap.
Vill ni ha kunskap om utanförskap 
och hemlöshet? Vi kan ge 
föredrag och utbildningar inom 
området och stödja. 

ordföranden har ordet 
Nu har skolorna börjat, och våra barn ska lära sig det de behöver för ett liv i  
vårt samhälle. Samhället behöver också lära sig, och lära om. 
Just nu pågår sammanställningen av den nationella kartläggning av hemlösheten 
i Sverige, som utförs i år. 
Vad är hemlöshet? Redan vad som menas med att inte ha något hem kan vara 
litet trixigt att definiera, men vad gör hemlösheten med en människa? Hur 
påverkas man av att vara hemlös, och vad får det för följder? 

       Allt Gott! /Thomas Behre, ordförande

Så här når du oss: 
Kontaktpersoner:

Ordförande: 
Thomas Behre

Mobil 0738-71 03 72 

Volontäransvariga:

mobil 0736-36 43 94 

E-post: 

info@franciskushjalpen.se

Hemsida: 
www.franciskushjalpen.se

Gåvor: 
Plusgiro: 45 12 38-0 
Bankgiro: 5118-5734  

SVENSKA  
FRANCISKUSHJÄLPEN 
Vegagatan 29 B
413 11 Göteborg

Tel. 0738-71 03 72 
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