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The Capital of Scandinavia 

• Enbart bostadslöshet är inte 
orsak att bevilja ett boende 
enligt SoL och/eller LSS  
 

• Tak-över-huvudet-garanti 
 

• Antalet hemlösa 2012 var 
2866  
 

• Personen ska vara i behov av 
stöd av stöd i någon form 

• Exempel; bostadsanpassning, 
stöd för att klara av sin vardag 
alternativt stöd för att minska 
ett missbruk  

Socialtjänstens ansvar gällande 
boende enligt Socialtjänstlagen 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

• Antaget i Kommunfullmäktige  i 
maj 2014 

 

• Blocköverskridande dokument  

 

• Fokus på vad socialtjänsten i 
staden kan göra 

 

 

Stockholms stads program mot hemlöshet 
2014-2019 



• Att verka för att antalet hemlösa 
personer i sysselsättning ökar 

• Att barnperspektivet alltid ska 
beaktas i stadens arbete med 
hemlöshet 

 

• Att stadens 
vräkningsförebyggande arbete 
ska intensifieras 

• Att antalet personer i hemlöshet 
ska minska 

• Att antalet hemlösa personer i 
stadigvarande boendeslösningar 
ska öka 

 

Stadens övergripande mål för arbete med 
hemlöshet 
 



• Mål och delmål som ska brytas 
ner i en genomförandeplan för 
praktiskt genomförande 

 

 

• Sex målgrupper 
• Akut hemlösa 

• Långvarigt hemlösa 

• Barnfamiljer med osäkra 
boendeförhållanden 

• Personer med komplexa 
vårdbehov 

• Unga vuxna 

• Äldre  

 

 

 
 
 
 



• Indikatorer 

• Arbetet följs av politiken 

• Genomförandeplan med 
aktiviteter på stadsövergripande 
nivå och rutiner och arbetssätt 
som ska införas på stadsdel 

 

• Styrgrupp   

• Arbetsgrupper och 
referensgrupper  

 

Implementering av programmet ska ske 
genom 



• Bostad först ska finnas både 
vad gäller metod och synsätt 

 

• m.m.  

• Boenden ska planeras, 
utvecklas och startas 

• Case Manager utbildas och 
kommer att finnas på varje 
stadsdelsförvaltning 

• Kompetensutveckling 

• Ökat vräkningsförebyggande 
arbete 

• Ändrade arbetssätt  



Stockholms stads definition av hemlöshet 

En hemlös är en person som saknar egen eller förhyrd 
bostad och som inte bor i något stadigvarande 
inneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfälliga 
boendealternativ eller är uteliggare 
 
Till de hemlösa räknas personer som bor på institutioner eller 
härbärgen och som inte har någon bostad ordnad vid en 
eventuell utskrivning 
 
Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos 
olika kamrater eller bekanta (max 3 månader) 
 
Däremot räknas inte en person som hemlös som hyr i andra 
hand eller bor inneboende hos någon anhörig eller släkting.  
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Bostad först i Stockholms stad 2010-2015 



   Några grundläggande principer 
• Bostaden är en grundläggande rättighet och en förutsättning för 

återhämtning - flytta personer direkt från gator och härbärgen till en egen 
bostad 

• Individens återhämtning viktigare än dennes absoluta drogfrihet - inriktning 
mot skademinimering 

• Hyresgästerna ska ha kontrakt och rättigheter i enlighet med hyreslagen 

• Erbjud omfattande och ihärdigt stöd i samband med boendet  

   MEN… 

• Villkora inte boendet mot att hyresgästen mottar det erbjudna stödet 

 

 

 

Den amerikanska förlagan – Housing first 

2014-11-06 
Sid 10 



• Utvecklings- och samverkansprojekt i stadens regi sedan 2010 

• Projektägare socialförvaltningen, utförare Stockholms stadsmission, 
hyresvärd Svenska bostäder 

• Deltagare fem av stadens 14 stadsdelsförvaltningar 

• Delprojekt 1 februari 2010 – februari 2014 

• 29 personer har under den tiden erbjudits lägenhet 

• 72% är kvar i projektet 

• 17% har övertagit sina lägenhetskontrakt 

Bostad först i Stockholms stad 

2014-11-06 
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• Deltagare och deras socialsekreterare skattar att deltagarnas 
motivation till förändring har stärkts 

 

• Arbetsalliansen mellan deltagare och socialsekreterare har stärkts 

 

• Frånvaron av tvång och kontroll har varit betydelsefull 

 

• Deltagarna har upplevt stödinsatsen som positiv 

 

• Tydliga resultat avseende minskat missbruk saknas 

Resultat delprojekt 1 

2014-11-06 
Sid 12 



2014 

• Förstahandskontrakt sen 2013 

• Sjukersättning sedan 2013 

• Förbättrat socialt samspel, söker 
gemenskap 

• Förbättrade 
myndighetskontakter 

• Ökade möjligheter att ta emot 
stödinsatser 

2010 

• Långvarig hemlöshet 

• Psykisk ohälsa och 
blandmissbruk 

• Spärrad på samtliga akut- och 
stödboenden i staden 

• Beroende av försörjningsstöd 

• Icke fungerande kontakt med 
socialtjänsten och andra 
myndigheter 

”Kent” 50 år - en fallbeskrivning 
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Vägen dit 

• Hög kvalitet och tillgänglighet på 
stödet 

• Evidensbaserade metoder 

• Samverkan mellan aktörer 

• Fler anvisade lägenheter 

Förväntade resultat 

• Stabilt normaliserat boende för 
den enskilde  

• Bästa möjliga livskvalitet och 
hälsa för den enskilde  

• Trygghet och bra boendemiljö 
för alla  

• Effektiv resursanvändning  

 

 

 

Delprojekt 2, mars 2014-december 2015:  
”Bostad först 2.0” 

2014-11-06 
Sid 14 
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