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1 Inledning 
Östersund är en kommun med 58 686 invånare och ligger centralt i Jämtlands län (Statistiska 

centralbyrån, 2008). Enligt Socialstyrelsen 2005 fanns det 120 hemlösa i Östersunds 

kommun. Socialstyrelsen påvisar även att en rad samhällsförändringar kan leda till ökad 

hemlöshet. Några sådana förändringar är ökad arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa samt 

avregleringen av bostadspolitiken och en förändrad bostadsmarknad. Det är av stor betydelse 

att förebygga och att bredda kunskapen gentemot hemlöshet eftersom problematiken sträcker 

sig nationellt. Vidare visar Socialstyrelsen 2005 på att endast en femtedel av de hemlösa 

personerna är det på grund av bostadsbrist i kommunen. Om bostadsbristen fortgår kommer 

de hemlösa oavsett hur många andra typer av insatser som socialtjänsten och andra 

stödgivande aktörer ger dem, fortsätta att vara hemlösa. Socialtjänsten har det yttersta 

ansvaret för individen, men kan inte själva ordna bostadsproblemet. Det är inte heller 

socialtjänstens främsta uppgift att ordna fram bostäder till hemlösa (Socialstyrelsen, 2005). 

Denna problematik har blivit mer en socialtjänstfråga än en bostadspolitikfråga. Vidare har 

socialtjänsten varken potential att påverka eller utvidga bostadsutbudet (Socialstyrelsen, 

2007). Det framgår även att nästan hälften av alla hemlösa erhåller ekonomiskt bistånd. Detta 

godtas inte som en inkomstkälla av hyresvärdarna, och det blir därför svårt för de hemlösa att 

få ett förstahandskontrakt (Socialstyrelsen, 2005). Det börjar även i dagens samhälle att dyka 

upp nya grupper inom hemlöshet, såsom barnfamiljer med låga inkomster och som därmed får 

ett boende som inte är säkert (Socialstyrelsen, 2007).  

1.1 Problemformulering 

Utifrån inledningen framträder ett problemområde angående en ojämn ansvarsfördelning när 

det gäller hemlöshetsproblematiken. I Östersunds kommun saknas det lokala studier om hur 

myndigheter ser på hemlöshetsproblematiken.     

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken definition av hemlösa Östersunds kommun 

utgår ifrån. Syftet är även att undersöka hur ansvarsfördelningen ser ut för 

hemlöshetsproblematiken och hur samverkan myndigheter emellan fungerar i kommunen. 

Syftet är även att se om några märkbara förändringar inom det preventiva arbetet med de 

hemlösa, har skett de senaste åren i Östersunds kommun. 
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1.2.1 Frågeställningar 

• Vilken definition av hemlösa använder Östersunds kommun?  

• Hur ser ansvarsfördelningen ut för hemlöshetsproblematiken i Östersunds 

kommun? 

• Hur fungerar samverkan myndigheter emellan gentemot hemlöshetsproblematiken 

i Östersunds kommun?  

• Har det skett märkbara förändringar inom det preventiva arbetet med hemlösa de 

senaste åren?  

1.3 Tidigare forskning  

Hemlöshetsfrågan och vilka som anses vara hemlösa har länge varit ett metodproblem inom 

hemlöshetsforskningen menar Löfstrand (2003). Den egna förförståelsen på detta område har 

stor relevans för det perspektiv forskningen utgår ifrån. Forskning om hemlösa riktar därför 

ofta in sig på att räkna samt beskriva de hemlösa människor som är i kontakt med 

socialtjänsten eller andra organisationer som kan ge den yttersta hjälpen. De hemlösa 

individer med psykiska störningar eller missbruksproblematik är ofta gruppen som blir mest 

uppmärksammad. Till följd av denna ensidiga bild av hemlösa, tolkas ofta denna problematik 

till varför människor är hemlösa i Sverige (Ibid.). Swärd (2000) har tagit upp denna 

problematik genom att urskilja två olika perspektiv; att studera hemlösa eller att studera 

hemlöshet. Den synvinkel som väljs att följa kommer sedan att påverka resultatet och 

uppfattningen om den huvudsakliga orsaken till hemlöshetsproblematiken (Ibid.). Sahlin 

(2000) har även visat på hur sambandet mellan olika definitioner av hemlöshet leder till vilka 

åtgärder som görs till följd av vilket perspektiv undersökningarna haft på definitionen av 

begreppet (Ibid.). O´Neill (2005) påvisar också hur definitionen påverkar utgångspunkten och 

målsättningen i arbetet gentemot hemlöshetsproblematiken. Olika interventioner blir relevanta 

utifrån individens specifika problem eller till samhällets synsätt eller genom en 

sammanstrålning mellan dessa (Ibid.). Både Swärd och Sahlin menar att forskningen om 

hemlöshetsproblematiken ska utgå ifrån situationer istället för till individen eftersom 

hemlöshet inte kan anses som ett permanent tillstånd utan är i ett rörelsetillstånd under en viss 

tid utav individens livstid (Swärd, 2000), (Sahlin, 2000).  

 

I SOU rapporten 2005:88 nämns det att det är de sociala myndigheterna som tolkar vilka som 

är hemlösa av de klienter de får, samt vilka åtgärder som ska göras åt individen. Detta kan 
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uppfattas som ett maktutövande från myndigheternas sida då deras definitioner och kategorier 

är det som avgör om en person är hemlös eller inte. Hemlöshetsproblematiken är idag ett 

landsövergripande socialt problem och en vanlig tolkning som görs idag är att individerna 

som är hemlösa behöver vård och behandling istället för en trygg bostad. Denna kategori av 

hemlösa är alltså de med psykiska störningar och missbruksproblematik. Hela gruppen 

hemlösa stereotypifieras därmed och rättfärdigar sedan hyresvärden till att exkludera dem från 

bostadsmarknaden. Hemlöshetsproblematiken riktas alltmer på individen som blir själv 

ansvarig för att lösa sina egna problem vilket i sig förminskar att ansvaret hamnar på 

samhället i stort (Ibid.).  

1.3.1 Lagstiftning 

Rätten till egen bostad är en viktig grund för människors livskvalitet då den får människan att 

känna sig oberoende och delaktig i samhället. Blid (2006) menar att i den svenska grundlagen 

kan det läsas att det ska vara en plikt för samhället att verka för social omsorg och trygghet 

för en skälig levnadsmiljö, vilket inkluderar rätten till bostad, arbete samt utbildning. I lagen 

om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att det är kommunerna som har det 

yttersta ansvaret för bostadsförsörjning samt i LSS lagen att det är kommunerna som ska bistå 

de kommuninvånare som inte kan av egen kapacitet ordna eller bibehålla sitt boende. Dessa 

lagar är rättsligt bindande endast mot vissa äldre och funktionshindrade kommuninvånare 

(Ibid.). SOU rapporten 2005:88 visar på att det är kommunernas yttersta ansvar att förebygga 

och avhjälpa hemlöshet samt vräkning hos samtliga kommuninvånare. Enligt 

bostadsförsörjningslagen är varje kommun skyldig att göra en aktiv planering i syfte om att 

samtliga kommuninvånare ska få en bättre förutsättning för ett gott boende. De ska även se till 

att främja att nödvändiga åtgärder förbereds samt aktivt genomförs för försörjning utav 

bostäder i den egna kommunen. Vidare ska kommunerna under varje mandatperiod för 

kommunfullmäktige göra upp riktlinjer om och för bostadsförsörjningen (Ibid.).  

Socialtjänsten har i vanliga fall hand om individuella problem. Hemlöshet inkluderas även av 

strukturella förutsättningar som exempelvis bostadsmarknaden. Det blir på grund av de krav 

som bostadsmarknaden har, svårt för socialtjänsten att hjälpa personer som har det sämre 

ställt att få en bostad (Socialstyrelsen, 2006).  

1.3.2 Krav från bostadsmarknaden 

Ett kärnproblem för hemlösa är att inte ha någon bostad. Detta kan innebära en otrygg och 

osäker situation för en människa. Kommunerna borde i första hand verka för att hemlösa 
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införlivas på bostadsmarknaden och se till att dessa kan ha kvar ett förstahandskontrakt  

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Löfstrand & Nordfeldt (2007) menar att det är socialsekreteraren som har berättigandet av 

bostad i sina händer och måste tycka att klienten är redo att kunna bo själv för att ge klienten 

en bostad. Klienten måste visa sig redo att ta hand om sina eventuella missbruksproblem för 

att handläggaren ska känna sig uppmanad att kunna ge klienten en insats om bättre boende 

eller behandling, annars blir de ofta hänvisade till ett härbärge. Socialsekreteraren kanske inte 

anser att klienten ”nått botten” eller har ”valt” att försöka ta itu med sitt eventuella missbruk 

och kan då endast stå till tjänst med akuta insatser. Behandlingsplatser kan ofta bli den 

provisoriska lösningen för de flesta hemlösa med missbruksproblematik, det är den gruppen 

som socialtjänsten lättare kan åtgärda. Den gruppen av hemlösa som inte har någon 

problematik utöver saknaden utav bostad kan bli svårare att ge omedelbar hjälp till. Det kan 

skrivas ut en lapp till dessa klienter med telefonnummer till olika hyresvärdar där endast ett 

fåtal blir inhysta. Klienten tillskrivs ofta att själv ta ansvaret att lösa situationen och får hjälp 

efter hur mycket hyresvärdarna och socialtjänstemännen tycker att klienten är motiverad att ta 

itu med sin livssituation. Kommunernas ansvar är endast att samtliga invånare ska ha tak över 

huvudet och om de anser att den hemlösa sökande själv är ansvarig för sin situation på grund 

av exempelvis slarv, läggs ansvaret tillbaka på klienten. Barn och psykiskt sjuka däremot 

anses ha rätt till lämplig vård och boende där samhället ser sitt ansvar mer rättfärdigat (Ibid.).  

SABO (2007) menar också att personer med dubbeldiagnos har särskilt svårt att få bostad, 

detta eftersom dessa personer oftast inte klarar av ett boende och omgivningen runt omkring 

dem (Ibid.). 

1.3.3 Regeringens strategi  

Socialstyrelsen (2007) har gjort en kartläggning av hemlöshet i Sverige år 2005 på uppdrag av 

regeringen där det visades att omkring 17 800 av Sveriges invånare var hemlösa. Orsakerna 

till hemlösheten var många och olika men mycket var på grund av arbetslöshet och brist på 

utbildning, samt fattigdom och segregation var de största övergripande faktorerna. Regeringen 

gjorde upp en planering som skulle gälla över åren 2007-2009 för att motverka hemlöshet 

samt utestängning från den aktuella bostadsmarknaden. De mål som regeringen ville nå var 

att: 1. Samtliga av Sveriges invånare skulle bli garanterade tak över huvudet samt att få hjälp 

med individuella behov. 2. Att de individer som suttit inne på olika typer av behandling och 

inte har någon bostad innan utskrivningsdags ska minska i antal. 3 Att bostadsmarknaden ska 
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bli mer lätt tillgänglig för de individer som erhåller någon form av träningslägenhet eller 

boendetrappa. 4 Att minska antalet vräkningar runt om i landet och tillsätta en lag om att inga 

barn ska få vräkas. Dessa fyra mål ska uppnås med samverkan mellan Boverket, 

kronofogdemyndigheten och med andra berörda myndigheter som alla ska verka för att 

förebygga hemlöshet och motverka vräkning. Även länsstyrelsen och samtliga av Sveriges 

kommuner ges möjlighet att delta i detta uppdrag från regeringen. Socialstyrelsen har även 

fått ett antal särskilda uppdrag från regeringen angående hemlöshetsproblematiken där de ska 

göra en planering samt stödja kommunernas arbete mot vräkning, och planera i samråd med 

Boverket om den sekundära bostadsmarknaden (Ibid.). 

För att uppnå regeringens mål krävs det en samverkan mellan alla berörda myndigheter och 

organisationer samt att alla tar sitt ansvar för att minska hemlösheten i kommunen. Det gäller 

även att se individen där den är för att kunna se till dennes specifika behov och inte bara se på 

hemlöshetsfrågan utifrån ett samhällsperspektiv. Arbetssättet och bemötandet av samhället 

med den enskilde individen är av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen samt att 

kunna främja individens egna resurser. Det är även av stor vikt att se individen som en 

bostadssökande istället för att endast koncentrera sig på annan problematik som denna kan 

tänkas ha. Genom att ordna ett säkert boende ökas förutsättningarna för att annan tänkbar 

problematik individen kan erhålla minskar (Ibid.).  

Tidigare forskning från socialstyrelsen har påvisat framgång med tidig invention och snabb 

effektiv samverkan mellan socialtjänst, den aktuella hyresvärden och kronofogdemyndigheten 

i vräknings förebyggande arbete. Det har däremot påvisats en ökning av segregationen på 

bostadsmarknaden utav användning av olika typer av speciallösningar som exempelvis 

härbärgen, sociala kontrakt och träningslägenheter där ofta behovet av ytterligare särlösningar 

blir resultatet. Det diskuteras om att härbärgen har en konserverande effekt istället för att vara 

en möjlighet att nå fram till de hemlösa och motivera dem att ta sig vidare (Ibid.). 

 

Som även nämnts innan var ett av regeringens mål enligt Socialstyrelsen (2006) att minska 

antalet vräkningar. Detta var även en tanke som Socialstyrelsen redovisat i sitt lokala 

hemlöshetsprojekt 2002-2005. I detta projekt ansågs det vara viktigt med tidig hjälp för att 

förhindra att människor vräktes. En förutsättning var då att det skulle finnas en 

överenskommelse mellan bostadsföretag och socialtjänst. Vid exempelvis hyresskulder skulle 

socialtjänsten kontaktas och kunde då hjälpa personerna i fråga med exempelvis ekonomiskt 

bistånd angående hyresskulder. Ofta förekommer det att hyresvärdar inte godtar att personer 

har försörjningsstöd som inkomst och det blir därför svårt för dessa att få en bostad. Det visas 
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även i vissa kommuner hur integrationen i samhället försvåras genom att hyresvärdar inte 

accepterar personer med utländsk bakgrund (Ibid.).  

1.3.4 Hemlöshetspolitik  

Löfstrand (2005) menar att hemlöshetspolitik kan variera både emellan och inom en och 

samma kommun speciellt i de större städerna. I de mindre städerna finns det oftast ett lokalt 

och utarbetat system för ageranden och hanterandet av de hemlösa i kommunen. Samverkan 

mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med de hemlösa är vanligtvis 

störst inom den egna kommunen men kan även sträcka sig till de närmaste kommunerna runt 

omkring. Inom hemlöshetspolitiken ingår både bostads- och socialpolitiken, där arbetssättet 

och förhållningssättet till hemlösheten utgår från de riktlinjer kommunfullmäktige lagt upp 

och som kommer till uttryck i den praktiska verksamheten (Ibid.). Socialstyrelsen (2006) visar 

att förutom bostads- och socialpolitiken räknas även områden såsom hälso- och 

sjukvårdspolitik, integrationspolitik, arbetsmarknadspolitik samt skolpolitik. Ekonomiskt 

bistånd är en av de kommunala verksamheter som finns. Det finns även andra exempel på 

dessa verksamheter, barnomsorg, kommunala sjukvården skola mm. Socialstyrelsen söker 

efter en enhetlig syn samt en politik som är central, både nationellt som på lokal nivå (Ibid.).  

 Det är inte alltid att det som står i kommunens policy kommer till sin rätta i praktiken, då 

tolkningen av policyn kan se olika ut av de tjänstemän som översätter den i praktisk 

verksamhet (Löfstrand, 2005). Minnery & Greenhalgh (2007) betonar vikten på att skapa en 

praktisk utförbar och effektiv policy gentemot hemlöshet. Det är nödvändigt att de som skapar 

policyn har en klar definition och en förståelse för vad hemlöshet är. Hemlöshet skall 

betraktas som något dynamiskt som ändras konstant och behöver olika sorters stöd och 

åtgärder efter vilken situation individen befinner sig i nuläget. Minnery & Greenhalgh har 

jämfört länder i Europa, Australien och USA och kommit fram till att det finns olikheter 

länder emellan på hur policys kan vara utformade (Ibid.).  Det är de sociala myndigheterna 

enligt Löfstrand (2005) som erhåller makten att definiera och tolka hemlösheten i sin kommun 

och har därmed den yttersta rätten att föreslå eventuella lösningar på 

hemlöshetsproblematiken. De har även det yttersta ansvaret i kommunen för den konkreta 

hanteringen av det praktiska arbetet av de hemlösa som resulterar i att de sociala 

myndigheterna blir de centrala aktörerna inom hemlöshetspolitiken. Det är de sociala 

tjänstemän som definierar hur en klient bör vara och denna förväntning skapas under 

interaktionen mellan klient och professionell. Klientbegreppet kan i det avseendet betraktas 

som ett aktivt konstruerande socialt begrepp för professionell maktbibehållning (Ibid.).  
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Som ”ägare” utav hemlöshetsproblematiken är det socialtjänsten som definierar hemlösheten 

som problem och bestämmer även hur det ska hanteras samt vilka åtgärder som bör tas. De 

identifierar problemet för att sedan utreda och föreslå en förändringsstrategi och ska även 

följa upp om resultatet (Ibid.).  

 

Bostadsföretag har som syfte att underlätta bostadsförsörjningen i en kommun. Det finns dock 

inga konkreta riktlinjer för hur detta skall gå till. Vissa kommuner underlättar 

bostadsförsörjningen genom att samverka med socialförvaltningen. Det kan i vissa fall av 

samverkan resultera att det uppstår en uthyrningspolicy, med exempelvis regler och fasta 

rutiner. Detta kan vara en lösning för att hemlösa kan få en chans att få bostad (SABO, 2007). 

 

Bostadsföretagens samverkan med andra är även viktigt, exempelvis med 

Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom det kan uppkomma olika frågor inom olika områden 

och då passar det med att många olika aktörer som är experter på sitt område, samverkar och 

kan hjälpa varandra (Ibid.). 

1.3.5 Den kommunala självbestämmande rätten 

Enligt Norström & Thunved (2005) har kommunen som nämnts tidigare enligt sociallagarna 

det yttersta ansvaret för dess invånare samt över socialtjänsten som myndighet, att alla 

invånare får den hjälp de behöver och har rätt till. Grunden till verksamheten är den 

kommunala självstyrelsen som ska utvecklas utifrån de övergripande målen som regeringen 

satt ut nationellt. Valfriheten kan endast begränsas i påtvingade regler såsom rätten till 

försörjningsstöd och utifrån bestämmelserna om barn och ungas rätt till skydd och boende. 

Utifrån att kommunen äger det yttersta ansvaret för dess invånare måste de ta hand om en 

invånare som behöver dess hjälp i väntan på att den huvudansvarige för det område individen 

behöver hjälp inom kan överta uppgiften. Samspelet och överenskommelser mellan 

kommunen och exempelvis hyresvärd är av betydelse för att den enskilde ska få den hjälp 

som passar bäst för denne. De åtgärder som socialtjänsten måste gå in med på en annan 

huvudmans ansvars område ska vara temporära och ges utifrån de resurser som finns 

tillgängliga. Det yttersta ansvaret som åvilar socialtjänsten ska inte behöva utvecklas till att de 

själva måste lösa egna behandlingsresurser för att kunna tillgodose behovet för en 

kommuninvånare som ligger inom en annan huvudmans ansvarsområde. Det kan ske att två 

olika huvudmän inte är överens om inom vilket ansvars område individen ifråga innefattar 

och kommunen får då ta över ansvaret och gå in och betala den eventuella kostnaden ( Ibid.).   
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Kommunen får själv enligt den kommunala självbestämmande rätten avgöra vilka uppgifter 

som ska åligga socialtjänsten samt vilka nämnder som ska innefatta området enligt den nya 

kommunallagstiftningen. Där möjligheten till ett friare kommunalt samhällsorgan och dess 

innefattande verksamheter ska kunna utvecklas efter den lämplighet som passar kommunens 

behov mest. Verksamhetsområdet måste formas och struktureras på ett sådant sätt att 

kommunen ska kunna delta i samhällsplaneringen för att verka för ett gott samhälle för dess 

kommuninvånare (Norström & Thunved, 2005). 

 

Socialnämnden ska enligt kommunallagstiftningen se till att aktivt tillhandahålla information 

om levnadsförhållandena i kommunen, samt att aktivt medverka och samarbeta i 

samhällsplaneringen på alla nivåer med andra involverade verksamheter för att utveckla goda 

boendemiljöer. En stor angelägenhet för kommunen är att se till att de kommuninvånare som 

av olika skäl erhåller ekonomiska problem får tillgång till hushållsekonomisk rådgivning, där  

budget- och skuld-rådgivning ska ingå som bistånd om inte det aktuella behöver kan 

tillgodoses på annat sätt ( Ibid.). 

 

Socialnämnden är även ålagd att delta, planera och påverka utformningen av bostadsområden 

i kommunen. Där de ska verka för att de grupper som är marginaliserade i samhället ska 

främjas och få deras behov bemötta, samt att delta i verksamheter som tillgodoser den 

enskildes rätt till eget boende, arbete och utbildning. Socialnämnden ska också utveckla 

kunskap om relevanta levnadsvillkor i kommunen och försöka jämna ut de skillnader som 

finns däremellan, samt att engagera medborgarna i gemensamma angelägenheter som rör 

andra invånares bästa intresse (Ibid.). 

 

Kommunernas förutsättningar varierar efter storlek, geografi samt klimat som kan inverka på 

socialtjänstens resurser. Befolkningens sammansättning och potential till försörjning har 

verkan på behovet av socialtjänsten samt invånarnas problem och ohälsa. Kvaliteten på 

kommunens resurser influeras av kommunens aktuella beslut samt på deras historiska 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2006).   

1.3.6 Centrala begrepp  

Denna studie avser att använda fem centrala begrepp som förtydligas i analysdelens fem 

teman.   
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1.3.6.1 Definition av hemlöshet 

I Socialstyrelsens rapport Hemlöshet i Sverige 2005 -omfattning och karaktär definieras 

hemlösa med 4 olika situationer: ”1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, 

jourboende eller är uteliggare. 2. En person är intagen eller inskriven på antingen 

en kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, 

privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras att skrivas ut inom tre 

månader efter mätperioden men har inte någon bostad ordnad inför utskrivningen eller 

utflyttningen. 3. En person är intagen eller inskriven på behandlingsenhet eller stödboende 

inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras 

inte att skrivas ut inom tre månader men har inte någon bostad ordnad vid eventuell framtida 

utskrivning eller utflyttning. 4. En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, 

bekanta, familj, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) 

inneboende- eller andrahandskontrakt och har på grund av denna situation sökt hjälp eller 

varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under 

mätperioden.” (Socialstyrelsen 2005, sid. 20). Dessa fyra situationer motsvarar FEANTSA ( 

Federation of European Associations) där de definierar olika sårbarheter i utsatta 

bostadssituationer. Situation ett; taklösa, situation två; huslösa, situation tre; osäkra 

boendeförhållanden och situation fyra; inadekvat boende (Hladikova & Hradecky,  2007). 

 

I denna studie används Socialstyrelsens fyra situationer, som bakgrund till intervjuguiden och 

i analysdelen.  

1.3.6.2 Ansvar 

Ansvar är enligt Tosi (2005) viktigt i arbetet med människor i utsatta situationer. Det är 

viktigt att se hemlöshet som en socialkonstruktion eftersom hemlöshetsproblematiken kan 

uttrycka sig i extrem marginalisering. Den primära politiska aspekten är att se ansvar som en 

nödvändighet för individer i marginaliserade situationer. Risken med ett delat ansvar 

myndigheter emellan gentemot hemlöshetsproblematiken är att de svåraste fallen kastas 

emellan myndigheterna och att ingen tar det slutgiltiga ansvaret för individerna (Ibid.). 

1.3.6.3 Samverkan 

En strävan efter ett icke marginaliserat samhälle kräver stor samverkan mellan samtliga 

myndigheter i kommunen och på samhällets alla nivåer. Om någon organisation eller 
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myndighet håller tillbaka på sina resurser kan det bli skillnaden som får den positiva 

utvecklingen att inte nå framåt (Perssini & Engeland, 2004). 

1.3.6.4 Prevention  

För att uppnå en positiv utveckling med hemlöshetsproblematiken menar Pawson (2007) att 

det krävs en preventions fokuserad hemlöshetsstrategi från myndigheterna. Strategierna ska 

bland annat stödja de hemlösas rätt till bostad. Strategierna ska även innehålla ett fungerande 

preventivt arbete gentemot hemlöshetsproblematiken. Det kan vara problematiskt att definiera 

exakt vad preventivt arbete innebär och hur skillnaden mellan prevention och intervention 

fungerar i praktiken (Ibid.). 

1.3.6.5 Förändring 

Forskning visar att förändringar inom bostadspolitiken påverkar hemlöshetsproblemet. 

Bostadspolitiken påverkar tillgången till bostäder och ställer idag högre krav på 

hyresvärdarna. Förändringen kan föra med sig brist på bostäder som i sin tur ställer högre 

krav på fast inkomst, inga tidigare anmärkningar, bra referenser med mera. Detta gör i sin tur 

att människor i utsatta situationer får svårt att få tillit från hyresvärdarna, vilket resulterar i 

frånvaro av hyreskontrakt (Socialstyrelsen 2008). 
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2 Metod  

Kvale (1997) använder sig av sju stadier till en intervjuundersökning. Detta har även gjorts i 

denna studie. Tematiseringen gjordes utifrån det valda ämnet, vilket var 

hemlöshetsproblematik i Östersunds kommun. Därefter bestämdes syftet samt 

undersökningens varför och vad klargjordes. Därpå gjordes en planering för de resterande 

stegen och för de etiska valen i undersökningen.  Intervjuerna utfördes med hjälp av olika 

intervjuguider, gjorda efter intervjupersonernas expertis område. Intervjuerna transkriberades 

från talspråk till skriftspråk för att förberedas inför den kommande analysen. Steinar Kvale 

(1997) menar på att: ” Dyrbara fakta och meningar renas genom att föras över från muntlig 

till skriftlig form” (Kvale, 1997, s 11). Analysen gjordes utifrån meningskoncentrering, vilken 

Kvale (1997) beskriver: 

 

”Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 

mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga 

innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. Koncentrering av meningen 

innebär således att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar” 

(Kvale, 1997, s 174).  

 

Halvstrukturerade intervjufrågor ställdes för att inte påverka på intervjupersonernas svar som 

är en del av reliabiliteten. Validiteten av intervjuerna kontrollgranskades flera gånger av två 

olika personer, samt ytterligare granskning gjordes löpande genom samtliga av de sju 

stadierna. Den analytiska generaliserbarheten är baserad på påståendelogik, där den 

välöverlagda bedömningen av materialet kan erbjuda en anvisning på hur det kan se ut. 

Rapporteringen sker i slutet av undersökningen i de former som uppfyller de vetenskapliga 

kriterierna. (Kvale, 1997) 

2.1 Val av metod 

För att besvara syftet gjordes forskningsintervjuer eftersom intervjupersonernas erfarenheter 

och förståelse för problemområdet skulle synliggöras. Detta eftersom att det tidigare inte 

gjorts en liknande kvalitativ lokal studie i Östersunds kommun.  

Genom samtal med olika människor framgår deras kunskaper. ”Samtalet är ett gammalt sätt 

att förvärva kunskap” (Kvale, 1997, s 15). 
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2.2 Urvalskriterier 

De fyra intervjupersonerna valdes inte ut slumpmässigt, utan efter expertis då den relevanta 

erfarenhet och kunskap de erhåll var viktig för denna studie. Kvale understryker i sin bok att 

intervjuernas kvalitet ibland kan vara viktigare än deras kvantitet, därför valdes i denna studie 

endast ett fåtal respondenter (Kvale, 1997).  

2.3 Undersökningsgrupp 

Studiens undersökningsgrupp bestod av Socialtjänstchefen, Socialnämndsordförande, 

Boendesociala gruppen och med kroninspektörer från Kronofogdemyndigheten i Östersunds 

kommun. De myndigheter intervjupersonerna arbetade på ansågs vara mest lämpliga för 

studiens syfte då de arbetar aktivt inom området som berör hemlöshetsproblematiken.  I två av 

intervjutillfällena som genomfördes valde de kvinnliga intervjupersonerna att sitta 

tillsammans med en annan kvinnlig kollega. Antal intervjuer var fyra och bestod av två män 

och fyra kvinnor. En negativ aspekt med de kvinnliga intervjupersonerna var att utformningen 

av intervjun blev svår eftersom hänsyn skulle tas till de båda. Intervjupersonerna talade även 

ibland i mun på varandra, vilket gjorde transkriberingen svårare att tyda. Transkriberingen 

dubbelkontrollerades för att säkerställa validiteten från det sagda till skrift. 

2.4 Datainsamling 

Intervjupersonerna informerades om studiens syfte först via mail och sedan via 

telefonkontakt. Intervjupersonerna bestämde därefter när intervjun skulle ske. Intervjuerna 

bestod av halvstrukturerade frågor (bilaga I, II, III), och frågornas och dess ordningsföljd 

kunde därför ändras beroende på intervjupersonen (Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes 

på intervjupersonernas respektive arbetsplats och varade mellan 30 och 40 minuter. 

Intervjuerna bandades digitalt och det var på grund av detta möjligt att fokusera helt och hållet 

på vad som skedde under intervjun.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Intervjupersonerna gav sitt samtycke till syftet och undersökningen. Deras muntliga 

uttalanden användes på ett tillförlitligt sätt genom hela tolkningsprocessen. (Kvale, 1997) 

Eftersom Intervjupersonerna är offentliga myndighetspersoner menar Repstad på att: 

”offentliga personer får räkna med att de offentliga aspekterna av det de sysslar med kan bli 

föremål för undersökning” (Repstad, 1999, s 29).  
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3 Analys   

Resultatet presenteras utifrån fem teman med hänsyn till studiens frågeställningar.  

Intervjupersonerna bestod av Socialtjänstchefen (som ansvarar för samtliga enheter på 

Socialtjänsten i Östersunds kommun), Ordförande för Socialnämnden (arbetar på uppdrag av 

kommunen), Kroninspektörerna på Kronofogdemyndigheten (ansvarar för vräkningar på 

uppdrag av hyresvärdarna) och Boendesociala gruppen (enhet på Socialtjänsten, arbetar 

preventivt gentemot hemlöshet och samarbetar med hyresvärdarna).   

3.1 Definition av hemlöshet 

Socialtjänstchefen menar att Socialtjänsten använder sig av Socialstyrelsens definition: ”… 

alltså de som inte har ett eget kontrakt, ingen tillgång till egen bostad.” Ordförande för 

Socialnämnden tillägger att Socialnämnden definierar hemlöshet: ”... som har provkontrakt, 

stödkontrakt osv av olika skäl, räknas inte som bostadslösa för de har tak över huvudet men 

det är hemlösa för de står inte själva som kontrakt skrivare.” 

3.2 Ansvarsfördelningen för hemlöshetsproblematiken i Östersunds kommun 

Generellt anser intervjupersonerna att ansvaret för hemlöshetsproblematiken ligger inom 

kommunens ansvarsområde. Det framkommer även att samtliga intervjupersoner finner att det 

råder en bostadsbrist i Östersunds kommun. Socialtjänstchefen menar att: ”Grundansvaret för 

bostadsförsörjningen är inte socialnämndens utan det är kommunens angelägenhet.” 

Socialtjänstchefen menar också på att en förutsättning är att det finns tillgång till bostäder 

med rimliga hyror. Bostadsförsörjningen är ett övergripande kommunperspektiv och det är 

hyresvärdarna som ansvarar för bostäderna. Kroninspektörerna på Kronofogdemyndigheten 

framhåller också att det är hyresvärden som har ansvaret om och beslutar vem som skall bli 

avhyst. Hyresvärdarna ansvarar även för samverkan gentemot Socialtjänsten över hur de 

tillsammans kan stoppa en eventuell avhysning och gå vidare med någon överenskommelse. 

Socialtjänstchefen anser att:  

 

”Människor blir beroende av socialtjänsten för att få sitt boende på ett sätt som kanske inte 

riktigt är tänkt. Vi går in mycket och hanterar boende, men vi är ingen duktig 

fastighetsförvaltare eller hyresvärd utan det viktiga är att man kan komma in i det ordinarie 

bostadsbeståndet.” 
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Kroninspektörerna på Kronofogdemyndigheten poängterar att: ”Det är bara 

bostadsrättsföreningen eller bostadsbolaget som kan råda över om till exempel en barnfamilj 

blir vräkt.” 

 

Ordförande för Socialnämnden påvisar att det är kommunens skyldighet att ta ansvar för sina 

medborgare: ”Vi måste göra någonting.” Ordförande för Socialnämnden menar även att 

samhället är allas ansvar och att det främjande och förebyggande arbetet inte bara kan ligga på 

kommunen. Ordförande för Socialnämnden tillägger att den möjlighet som kommunen har är 

att de äger bostadsbolaget Östersundsbostäder och erhåller därmed ett ägande direktiv över 

dem. Ägande direktivet ställer krav och ett bostadssocialt ansvar från kommunens sida. 

Ordförande för Socialnämnden framhåller att:  

 

” Om man kunde få till ett likadant bostadsavtal med privata hyresvärdar som man har med 

Östersundsbostäder så skulle vi kunna minska bostadssegregationen och att de privata 

hyresvärdarna skulle hyra ut till andra än bara de priviligerade som har god inkomst.” 

 

 Socialtjänstchefen instämmer med att de privata hyresvärdarna har höga prisnivåer och ställer 

för stora krav på sina hyresgäster. Kronofogdens ansvar gentemot hyresvärdarna är att 

underrätta och verkställa beslut som tagits. Kroninspektörerna på Kronofogdemyndigheten 

tillför: ”Det är inte så många vräkningar som blir av idag, många sätts ut men blir 

återkallade eller socialtjänsten går in och betalar.” Kronofogden har även ett ansvar att 

underrätta Socialtjänsten genom hela avhysningsprocessen. Kroninspektörerna på 

Kronofogdemyndigheten berättar: ”Vi vill även att Socialtjänsten ska vara närvarande vid 

själva avhysningen vilket de inte alltid är.” 

3.3 Samverkan myndigheter emellan 

Intervjupersonerna anser överlag att det sker en aktiv samverkan med Östersundsbostäder, 

vilket är det största kommunala bostadsföretaget. Länsstyrelsen samarbetar med kommunen 

och följer upp om hur kommunen arbetar mot hemlöshetsproblematiken berättar ordförande 

för Socialnämnden. Socialtjänstchefen och Boendesociala gruppen säger även att en 

samverkan med skuld- och budget-rådgivare ibland blir aktuellt. Utöver denna samverkan, 

medverkar Kronofogdemyndigheten med Socialtjänstens olika enheter beroende på om 

personen i fråga är ett ärende på någon av dessa enheter. Kroninspektörerna på 

Kronofogdemyndigheten medger:  
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” Vi samarbetar alltid med socialtjänsten vid varje vräkning ett flertal gånger, först via själva 

ansökan, sedan genom en underrättelse när datumet är fastställt. Hyresvärden ska även också 

underrätta socialtjänsten i första skedet att en avhysning är på gång.” Kroninspektörerna på 

Kronofogdemyndigheten ger även ett exempel på en väl fungerande samverkan: 

”Krokomsbostäder samarbetar mycket med socialtjänsten i ett tidigt skede för att förhindra 

vräkning och just nu har vi inte haft några vräkningar i Krokom på länge.”  

Socialtjänstchefen instämmer och menar på att Kronofogdemyndigheten är den närmaste 

samverkanskonstellation Socialtjänsten har. När det gäller samverkan mellan Boendesociala 

gruppen och Kronofogden menar de på Boendesociala gruppen däremot på att de inte har 

mycket samverkan med Kronofogden. Boendesociala gruppen berättar: ”När det har gått så 

långt att det blir en avhysning, ett datum fastställt då är det hyresvärden ifråga och den 

aktuella handläggarens ansvar.” 

3.4 Preventivt arbete i Östersunds kommun 

Intervjupersonerna förutom de på Kronofogdemyndigheten har alla ett slags förebyggande 

arbete mot hemlöshetsproblematiken här i Östersunds kommun. Ordförande för 

Socialnämnden berättar att Socialnämndens preventiva arbete sker bland annat med 

boendestödsavtalet. Där kommunen har möjlighet att stödja människor i sitt boende. Vidare 

berättar ordförande för Socialnämnden att kommunen planerar att bygga ett boende för 

människor med tidigare missbruk samt att utöka akutboendet, och göra det mer tillgängligt för 

brukarna. En värmestuga har nyligen öppnats, där de som är hemlösa får en möjlighet att 

tvätta sig själva och sina kläder och få mat. Ordförande för Socialnämnden menar att:  

 

”Det handlar om att skapa en verksamhet som är bra för de som är beroende av den. 

Kommunen har ett ansvar att åtminstone försöka att hjälpa de som vill att bryta sitt mönster.”  

 

Socialtjänstchefen menar också på att boendestödsavtalet med Östersundsbostäder är en del 

av det preventiva arbetet, där de tillsammans har uttalat en gemensam viljeinriktning. 

Socialtjänstchefen understryker dock att det inte är och att det inte finns någon policy som 

annars riktar sig mot hemlöshetsproblematiken i Östersunds kommun. Socialtjänstchefen 

uttrycker:  
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”Någon policy mot hemlöshet har vi inte i Östersund.” ordförande för Socialnämnden 

instämmer med att säga: ”Vad jag känner till så finns det inte en policy gentemot de hemlösa i 

Östersund för hur vi ska jobba preventivt gentemot dem.” 

 

Det preventiva arbete Socialtjänsten gör enligt Socialtjänstchefen är bland annat 

boendeverksamheten. Där personer får redskap och förutsättningar för att kunna klara ett 

ordinärt boende. Socialtjänstchefen tillför:  

 

”Överhuvudtaget försöker vi att vara allmänt uppmärksam på att bostaden är jätteviktig för 

individen, så vi har det perspektivet med oss när vi möter människor på olika sätt, så att vi 

kan medverka till att de inte riskerar att bli hemlösa.” 

 

Socialtjänstchefen fortsätter med att berätta om de förebyggande insatserna Socialtjänsten gör 

med deras boendesociala grupp. Den boendesociala gruppen följer upp sena hyresbetalningar 

och ska verka för att förebygga att hyresskulderna blir för stora och att detta kan leda till 

avhysning.  Boendesociala gruppen tillägger:  

 

”Mycket med det förebyggande arbetet är när vi åker ut på hembesök till personen ifråga, 

och det är mycket man kan upptäcka redan då, om vilken typ av hjälp de är i behov av.” 

3.5 Förändring i arbetet gentemot hemlöshetsproblematiken 

Boendesociala gruppen menar att bostadslösa/hemlösa som inte kan ordna bostad själv har 

ökat sedan år 2000. Både boendesociala gruppen och ordförande i Socialnämnden påpekar att 

det förekommer bostadsbrist i Östersunds kommun.  Socialtjänstchefen menar också på att 

hyresvärdar har blivit hårdare och noggrannare idag med att undersöka blivande hyresgäster, 

bland annat genom att göra registerkontroller. Annars menar Socialtjänstchefen att: 

 

”Den stora förändringen som skett det senaste året är boendestödsavtalet med 

Östersundsbostäder. Det är en märkbar förändring.”  

 

Boendesociala gruppen påvisar även denna förändring med boendestödsavtalet mellan 

Socialtjänsten och Östersundsbostäder. Detta boendestödsavtal (samarbetsavtal) ska göra det 

lättare för Socialtjänsten att få tillgång till fler lägenheter genom Östersundsbostäder. 

Boendesociala gruppen menar på att: 
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” Individen ska nu kunna betala efter egen förmåga avbetalning på eventuella tidigare 

skulder, och om allt fungerar under det här året som de har på sig med att betala 

avbetalning, hyra och att inga störningar förekommer, så betalar socialtjänsten det sista som 

är kvar. Efter det året är slut upphör samarbetsavtalet och personen får eget kontrakt med 

hyresvärden och ärendet avslutas.”  

 

Kroninspektörerna på Kronofogdemyndigheten berättar även att detta avtal gjort att antalet 

vräkningar minskat då Östersundsbostäder kontaktar Socialtjänsten i ett tidigare stadium. 

Ordförande för Socialnämnden påvisar ytterliggare att Östersundsbostäder också skall ge de 

med invandrarbakgrund en chans till bostad. Detta eftersom Östersunds kommun skrivit avtal 

med Migrationsverket att ta emot flera människor med invandrarbakgrund.  

En annan förändring som skett sedan år 2007 är regeringens nya policy gentemot hemlöshet 

för att minska hemlösheten nationellt. Kroninspektörerna på Kronofogdemyndigheten för nu 

på regeringens begäran statistik över vräkningar som kommer in till Kronofogdemyndigheten, 

och hur många av vräkningarna som blir genomförda eller återkallade. Angående regeringens 

strategi anser Socialtjänstchefen att den förändring som skett är en nationellt ökad 

medvetenhet, men att strategin annars inte har fört mycket konkret med sig. 

Socialtjänstchefen berättar:  

 

”Om vi ser till regeringens strategi mot hemlöshet 2007-2009 så har det inte blivit mycket 

verkstad av den, men behovet av samverkan myndigheter emellan har ändå lyfts fram.” 
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4. Analysdiskussion   

Analysdelen sammanfattas i detta avsnitt med en diskussion utifrån tidigare forskning, 

centrala begrepp och reflektioner.  

4.1  Definition av hemlöshet  

Som nämndes tidigare definierar Socialstyrelsen 2005, 4 olika situationer: ”1. En person är 

hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 2. En person är intagen 

eller inskriven på antingen en kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom 

socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras att 

skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men har inte någon bostad ordnad inför 

utskrivningen eller utflyttningen. 3. En person är intagen eller inskriven på behandlingsenhet 

eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-

institution och planeras inte att skrivas ut inom tre månader men har inte någon bostad 

ordnad vid eventuell framtida utskrivning eller utflyttning. 4. En person bor tillfälligt och 

utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familj, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre 

månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt och har på grund av 

denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller 

organisationen under mätperioden.” (Socialstyrelsen 2005, sid. 20)  

 

Socialtjänstchefen och Ordförande för Socialnämnden använder sig av Socialstyrelsens fyra 

situationer för att definiera begreppet hemlös. De båda menar att de individer son inte erhåller 

eget kontrakt från hyresvärdarna räknas som hemlösa.    

 

Sambandet mellan olika definitioner av hemlöshet leder enligt Löfstrand (2003) till vilka 

åtgärder som görs till följd av vilket perspektiv undersökningarna haft på definitionen av 

begreppet. Sociala myndigheter är de som tolkar vilka som är hemlösa av de klienter de får, 

samt vilka åtgärder som ska göras åt individen. Detta kan bli ett maktutövande från 

myndigheternas sida då deras definitioner och kategorier är det som avgör om en person är 

hemlös eller inte (Ibid.). 

 

Det som kan ses av detta är vikten av en enhetlig definition i arbetet gentemot 

hemlöshetsproblematiken. Detta eftersom åtgärderna som utförs ska stämma överrens 
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myndigheter emellan. Vid olika definitioner kan myndigheter utöva ett maktutövande, vilket 

kan påverka relationen med individen negativt.    

4.2 Ansvarsfördelningen för hemlöshetsproblematiken i Östersunds kommun  

Det är kommunen enligt Norström & Thunved (2005) som har det yttersta ansvaret för 

invånarna i samhället, och det är därmed deras skyldighet att se till att alla invånare får den 

hjälp de är berättigade till. De övergripande målen som regeringen satt ut nationellt ska ses 

som en grund i verksamheten kring den kommunala självbestämmande rätten. Den 

kommunala självbestämmande rätten avgör hur Socialtjänsten ska agera och vilka uppgifter 

som skall ingå (Ibid.). Intervjupersonerna ansåg att det är kommunen som skall ansvara för 

hemlöshetsproblematiken.  Ordförande för Socialnämnden tillade att de som kommun måste 

ta sitt ansvar för alla kommunens medborgare. Bostadsbolaget Östersundsbostäder ägs utav 

kommunen, som därmed erhåller ett ägande direktiv över bolaget. Enligt Norström & 

Thunved (2005) är överenskommelser mellan kommunen och hyresvärdarna betydelsefullt för 

individen, för att kunna möta dennes behov (Ibid.). Ett av de kommunperspektiv som finns är 

bostadsförsörjningen, där hyresvärdarna ansvarar för bostäderna. Ordförande för 

Socialnämnden ansåg att bostadssegregationen skulle minska om bostadsavtal med privata 

hyresvärdar även kunde göras. Kroninspektörerna på Kronofogdemyndigheten ansåg att det är 

hyresvärdarna som ansvarar för vilka individer som ska bli avhysta och för samråd med 

Socialtjänsten. Socialtjänstchefen poängterar att Socialtjänsten inte skall agera som en 

fastighetsförvaltare utan hjälpa individen att få en chans på den ordinarie bostadsmarknaden.  

 

En av regeringens mål var som tidigare nämnts att vräkningar överlag skall minska och att se 

till att inga barn blir vräkta (Socialstyrelsen, 2007). Detta menar dock Kroninspektörerna på 

Kronofogdemyndigheten att det är hyresvärdarna som beslutar om vem eller vilka som skall 

vräkas, oavsett om barn finns i bostaden. Det kan enligt Tosi (2005) konstateras att 

ansvarsfördelningen är av stor betydelse för marginaliserade individer och att myndigheterna 

ska se hemlöshetsproblematiken i dess helhet (Ibid.). 

 

Då kommunen äger Östersundsbostäder borde dessa kunna gå in mer och se till att inga barn 

blir vräkta. Eftersom det framkommer att det är hyresvärdarna som beslutar om vem eller 

vilka som skall vräkas. Det är tämligen viktigt att ansvarsfördelningen sker på rätt sätt. Om 

det ses till dagens ansvarsfördelning, kan det tyckas att det saknas något i avtalet mellan 

kommunen och Östersundsbostäder. Vräkningar ska inte få ske då regeringen har satt upp 
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tydliga strategier emot vräkning utav barn. Östersunds kommun har det yttersta ansvaret 

gentemot dessa barn och vet om att de blir vräkta ändå har de inte satt upp några riktlinjer 

eller någon policy som styrker det barnperspektiv de uttrycker att de utgår ifrån.  

4.3 Samverkan myndigheter emellan  

Förutom regeringens fyra mål krävs det enligt Socialstyrelsen (2007) även en samverkan 

mellan samtliga berörda myndigheter och organisationer samt att alla tar sitt ansvar för att 

minska hemlösheten i sin egen kommun. Dessa fyra mål ska uppnås med samverkan mellan 

Boverket, kronofogdemyndigheten och med övriga berörda myndigheter som alla ska verka 

för att förebygga hemlöshet och motverka vräkning (Ibid.). Intervjupersonerna ansåg överlag 

att det sker en samverkan med Östersundsbostäder. Det fanns bland annat samverkan mellan 

Kronofogdemyndigheten och Socialtjänstens olika enheter.  

 

Tidigare forskning från Socialstyrelsen har påvisat framgång med tidig invention och snabb 

effektiv samverkan mellan socialtjänst, den aktuella hyresvärden och kronofogdemyndigheten 

i vräknings förebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2007). Kroninspektörerna på 

Kronofogdemyndigheten understryker vikten av att samverka i ett tidigt skede och gav 

exempel på en kommun där samverkan mellan hyresvärdarna och Socialtjänst fungerar såväl 

att inga vräkningar gjorts där på länge.  

 

Enligt SABO (2007) underlättar vissa kommuner bostadsförsörjningen genom att samverka 

med socialförvaltningen. Det kan i vissa fall av samverkan resultera att det uppstår en 

uthyrningspolicy, med exempelvis regler och fasta rutiner. Detta kan vara en lösning för att 

hemlösa ska få chans till bostad. Bostadsföretagens samverkan med andra är även viktigt som 

exempelvis Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom det kan uppkomma olika frågor inom 

olika områden och då passar det med att många olika aktörer samverkar och kan hjälpa 

varandra (Ibid.). Socialtjänstchefen menade på att Kronofogdemyndigheten var den främsta 

samverkanspartner med Socialtjänsten. Boendesociala gruppen motsade och menade på att de 

inte har stor samverkan med Kronofogdemyndigheten. Boendesociala gruppen menade på att 

när väl hyresvärden bestämt datum för avhysning, blir individen ett ärende mellan 

hyresvärden och Kronofogdemyndigheten. Perssini & Engeland (2004) menar att samverkan 

är nödvändigt för att kunna påverka den positiva utvecklingen i samhället (Ibid.). 
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Samverkan skall tas på allvar, och kommunen borde verka för att detta sker. Detta eftersom 

det finns skilda meningar om hur samverkan ser ut. Boendesociala gruppen, som menar på att 

de inte har stor samverkan med Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten menar på 

att det finns en stor samverkan. Det är även nödvändigt att Östersundsbostäder samverkar 

med exempelvis Socialtjänst och med Kronofogdemyndigheten i ett tidigt skede, för att 

eventuellt förhindra en vräkning.  

4.4 Preventivt arbete i Östersunds kommun  

Ett av kommunens intressen är att se till att de kommuninvånare som av olika skäl har 

ekonomiska problem, får tillgång till hushållsekonomisk rådgivning Där skall budget- och 

skuld- rådgivning ingå som bistånd om inte det aktuella behovet kan tillgodoses på annat sätt 

(Norström & Thunved, 2005). Boendesociala gruppen arbetar för att motverka att en 

avhysning blir aktuell genom att följa upp med sena hyresbetalningar och hjälper individen att 

förebygga stora hyresskulder.  

 

Det mest centrala problemet för hemlösa är enligt Socialstyrelsen (2006) att de är utan bostad 

som innebär en otrygg och osäker situation. Kommunerna borde i första hand verka för att 

hemlösa införs på bostadsmarknaden och se till att dessa kan ha kvar ett förstahandskontrakt 

(Ibid.). Socialtjänstchefen menade på att det preventiva arbete Socialtjänsten verkar för är 

med deras enhet Boendesociala gruppen. Individerna får med Boendesociala gruppen stöd att 

eventuellt kunna behålla sitt boende. Socialtjänsten försöker i övrigt att ha med sig 

perspektivet om att bostaden är viktig för individens räkning.    

 

Enligt Bostadsförsörjningslagen är kommunerna skyldiga att göra en aktiv planering i syfte 

om att samtliga kommuninvånare ska få en bättre förutsättning för ett gott boende. Varje 

kommun ska under varje mandatperiod för kommunfullmäktige göra upp riktlinjer om och för 

bostadsförsörjningen (SOU 2005:88). Enligt Ordförande för Socialnämnden sker det mesta av 

det preventiva arbetet genom boendestödsavtalet med Östersundsbostäder. Kommunen 

planerar i nuläget att bygga ett boende för de som behöver extra stöd och hjälp. Kommunen 

har redan byggt en verksamhet där hemlösa får en chans att äta, tvätta och värma sig mm. 

Ordförande för Socialnämnden menade på att kommunen måste göra det möjligt för de 

marginaliserade invånarna att kunna bryta sina mönster.  Enligt Norström & Thunved (2005) 

har kommunen det yttersta ansvaret för dess invånare samt över socialtjänsten som 

myndighet, och att alla invånare får den hjälp de behöver och har rätt till (Ibid.).   
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Enligt kommunallagstiftningen ska socialnämnden se till att effektivt erbjuda information om 

levnadsförhållandena i kommunen, samt att aktivt medverka och samarbeta i 

samhällsplaneringen på alla nivåer med andra involverade verksamheter för att utveckla goda 

boendemiljöer. Vidare ska Socialnämnden delta, planera och påverka utformningen av 

bostadsområden i kommunen. Där de ska verka för att de grupper som är marginaliserade i 

samhället ska främjas och få deras behov bemötta (Ibid.).  

 

Både Ordförande för Socialnämnden och Socialtjänstchefen ansåg att det inte finns någon 

direkt policy gentemot hemlöshetsproblematiken i Östersunds kommun.  

Det är inte alltid enligt Löfstrand (2005) att det som står i kommunens policy kommer till sin 

rätta i praktiken, då tolkningen av policyn kan se olika ut av de tjänstemän som översätter den 

i praktisk verksamhet (Ibid.). Det är av stor betydelse enligt Pawson (2007) att en kommun 

har en preventionsfokuserad hemlöshetsstrategi, som ska vara praktiskt utförbart i arbete med 

de hemlösa (Ibid.). 

 

Vikten av ett preventivt arbete är av stor betydelse i arbete gentemot 

hemlöshetsproblematiken. Idealet skulle vara att det finns en policy eller riktlinjer mot denna 

problematik. Det finns alltså inte någon policy eller några uppskrivna riktlinjer gentemot 

hemlöshetsproblematiken i Östersunds kommun, vilket kan te sig som ganska skamligt då det 

borde vara en hög prioritet för samhället och för kommunen att ta hand om dess invånare. 

Ordförande för socialnämnden berättade att de gör vad de kan för att förhindra en 

bostadssegregation men att de behöver mer hjälp från samhället. Alla i samhället ska verka för 

en god samhällsmiljö, men först och främst måste det sättas upp riktlinjer om hur alla kan 

verka emot hemlöshet.  

4.5 Förändring i arbetet gentemot hemlöshetsproblematiken  

Enligt Socialstyrelsen (2007) har klienten tidigare innan regeringens förslag tillskrivits att 

själv ta ansvaret att lösa sin boendesituation och fått hjälp efter hur mycket hyresvärdarna och 

socialtjänstemännen tycker att klienten är motiverad att ta itu med sin livssituation. 

Kommunernas ansvar är endast att samtliga invånare ska ha tak över huvudet och om de anser 

att den hemlösa sökande själv är ansvarig för sin situation på grund av exempel slarv, läggs 

ansvaret tillbaka på klienten (Ibid.). Boendesociala gruppen menade på att den förändring som 

har skett på bostadsmarknaden är boendestödsavtalet. I och med denna förändring är det 
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lättare för Socialtjänsten att lösa individens boendesituation. Individen ska nu med 

Socialtjänstens hjälp kunna sköta betalningar som rör bostaden och har möjlighet till ett eget 

kontrakt om individen sköter sig.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) är de mål som regeringen vill uppnå 2007-2009: 1. Samtliga av 

Sveriges invånare skulle bli garanterade tak över huvudet samt att få hjälp med individuella 

behov. 2. Att de individer som suttit inne på olika typer av behandling och inte har någon 

bostad innan utskrivnings dags ska minska i antal. 3 Att bostadsmarknaden ska bli mer lätt 

tillgänglig för de individer som erhåller någon form av träningslägenhet eller boendetrappa. 4 

Att minska på antalet vräkningar runt om i landet och sätta in en lag på att inga barn ska få 

vräkas (Ibid.). Socialtjänstchefen ansåg att den förändring som skett i och med regeringens 

strategi mot hemlöshet är endast att medvetenheten har ökats nationellt, men har annars inte 

fört något mer konkret med sig. En förändring som Kroninspektörerna på 

Kronofogdemyndigheten har genomgått efter Regeringsstrategi är att de nu för statistik över 

vräkningar. Kroninspektörerna menade även på att antalet vräkningar i Östersunds kommun 

nu har minskat. Angående hemlöshetsproblematiken har regeringen gett Socialstyrelsen 

(2007) ett antal särskilda uppdrag, där de bland annat ska stödja kommunernas arbete mot 

vräkning (Ibid.). 

 

Som beskrivits tidigare varierar kommunernas förutsättningar efter storlek, geografi och 

klimat som kan inverka på socialtjänstens resurser. Kvaliteten på kommunens resurser 

influeras av kommunens aktuella beslut samt på deras historiska perspektiv (Socialstyrelsen, 

2006). Både Boendesociala gruppen och Ordförande i Socialnämnden påpekar att det 

förekommer bostadsbrist i Östersunds kommun. Boendesociala gruppen menar även på att 

antalet hemlösa har ökat de senaste åtta åren. En annan förändring som skett på 

bostadsmarknaden enligt Socialtjänstchefen är att det är svårare att få ett kontrakt hos dagens 

hyresvärdar. Socialstyrelsen (2008) menar på att den förändring som är märkbar i nuläget är 

bostadspolitiken som för med sig brist på bostäder och högre krav på bostadsmarknaden 

(Ibid.). 

 

Det är nödvändigt att det preventiva arbetet gentemot hemlöshetsproblematiken går framåt 

och det tycks det göra i Östersunds kommun. En ökad medvetenhet och statistikföring, är två 

förändringar som har skett för att förbättra det preventiva arbetet. Eftersom hyresvärdarna 

idag är hårdare, behövs boendestödsavtalet för att hjälpa de berörda i deras bostadssituation. 
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Boendestödsavtalet som gjorts mellan socialtjänsten och Östersundsbostäder verkar ha 

fungerat bra för alla berörda parter. Östersundsbostäder äger dock inte alla fastigheter i 

Östersunds kommun och de privata hyresvärdarna verkar få göra lite som de själva vill som 

även ordförande för socialnämnden uttrycker sig. Bostadsbristen är det bara kommunen som 

kan råda över. De ska nu bygga ett nytt boende för de som behöver stöd, men de andra som 

bara behöver en bostad är det fortfarande svårt för eftersom det inte byggs några nya hyreshus 

med rimliga hyror.   

4.6 Slutsats  

Definitionen i denna studie har utgått från Socialstyrelsens fyra definitioner. Det är 

kommunen som har det yttersta ansvaret, men det är hyresvärdarna som bestämmer vem som 

skall vräkas. I studien framgick det att det sker en samverkan mellan hyresvärdarna och 

samtliga intervjupersoner. Boendesociala gruppen motsatte sig när det gällde en samverkan 

mellan dem själva och Kronofogdemyndigheten.  Samtliga intervjupersoner arbetar preventivt 

mot hemlöshetsproblematiken i Östersunds kommun, förutom Kronofogdemyndigheten. I 

Östersunds kommun finns det ingen given policy eller riktlinjer om hur myndigheterna ska 

arbeta gentemot hemlöshetsproblematiken. Det har konstaterats att en del förändringar skett i 

det preventiva arbetet gentemot hemlöshetsproblematiken. Dessa förändringar är ökad 

medvetenhet, statistikföring, boendestödsavtalet, att hyresvärdarna blivit hårdare, ökad 

bostadsbrist och att antalet vräkningar har minskat.  

4.7 Förslag på fortsatta studier  

Analysen visar på vikten av en fungerande samverkan, en tydlig ansvarsfördelning, en distinkt 

definition, ett aktivt preventivt arbete och en positiv utvecklande förändring gentemot 

hemlöshetsproblematiken i Östersunds kommun. Tankar som väcktes under studiens gång har 

handlat om att barn vräks även fast regeringen har formulerat tydliga strategier mot detta. 

Andra tankar har varit om att det inte finns någon policy eller några riktlinjer om hur 

Östersunds kommun skall arbeta gentemot hemlöshetsproblematiken.  

 

Fortsatta studier inom området skulle kunna handla mer om barnens situation och 

övergripande om hur kommuner i Sverige följer regeringens strategi.    
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Bilaga I  

Intervjumanual – Boendegruppen 
 
1. Beskriv hur bostadsmarknaden ser ut i Östersunds kommun?  
 
2. Har det skett några märkbara förändringar kring bostadsmarknaden de senaste åren? 
 
3. Beskriv hur strukturen kan påverka bostadsmarknadssituationen för de hemlösa?  
 
4. Hur arbetar ni preventivt med hemlöshetsproblematiken?   
 
5. Finns det någon samverkan myndigheter emellan, när det gäller hemlöshetsproblematiken 
och hur fungerar den i sådana fall? 
 
6. Finns det några krav som ska uppfyllas för att erhålla ett boende? 
Har vissa människor förtur gällande boendet? 
 
7. Hur mycket ansvar anser ni att ni har gentemot socialtjänsten vid boendelösningar? 
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Bilaga II 

Intervjumanual - Kronofogden 
 
1. Arbetar ni på något sätt mot hemlöshetsproblematiken?  
 
2. Vad har ni för särskilda riktlinjer gentemot vräkningar? 
 
3. Beskriv hur lång tid det kan gå innan en person blir vräkt? När kontaktas Socialtjänsten?  
 
4. Har erat arbete med vräkningar genomgått några förändringar de senaste åren? Hur? (Tex 
att de inte får vräka barnfamiljer) 
 
5. Hur mycket ansvar anser ni att ni har gentemot socialtjänsten vid vräkningstillfällen?  
 
6. Finns det någon samverkan myndigheter emellan, när det gäller hemlöshetsproblematiken 
och hur fungerar den i sådana fall?. 
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Bilaga III 

Intervjumanual- Socialchef & Ordförande i socialnämnden 
 
1. Socialstyrelsen 2005 definierar 4 situationer om de personer som betraktas som hemlösa. 
(1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 2. En 
person är intagen eller inskriven på antingen en kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet 
eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-
institution och planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men har inte någon 
bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. 3. En person är intagen eller inskriven 
på behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-
hem eller SIS-institution och planeras inte att skrivas ut inom tre månader men har inte någon 
bostad ordnad vid eventuell framtida utskrivning eller utflyttning. 4. En person bor tillfälligt 
och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familj, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än 
tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt och har på grund av 
denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller 
organisationen under mätperioden.)  
Hur definierar ni begreppet? 
 
 
2. Hur arbetar ni preventivt med hemlöshetsproblematiken?   
 
3. Kan ni beskriva vad som görs åt de redan hemlösa i Östersunds kommun? 
 
4. Finns det en policy i Östersunds kommun gentemot de hemlösa? I sådana fall vad säger 
den? 
 
5. Beskriv hur bostadsmarknaden ser ut i Östersunds kommun? 
 
6. Beskriv hur strukturen kan påverka bostadsmarknadssituationen för de hemlösa?  
 
7. Finns det någon samverkan myndigheter emellan, när det gäller hemlöshetsproblematiken 
och hur fungerar den i sådana fall? 
 
8. Anser ni att det har skett någon märkbar förändring i arbetet med hemlösa de senaste åren?  


