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Förord 
 
Detta uppdrag har inneburit möjligheten att sätta sig in i hur en kommuns bostadssociala 
program fungerar och hur samspelet kan se ut mellan kommun, allmännyttigt bostadsföretag och 
privata bostadsföretag. Uppdraget har också gett möjlighet till en djupare förståelse av hur det 
kan komma sig att människor i Sverige har blivit fattigare, vilket ett flertal socialchefer och 
budget- och skuldrådgivare i olika kommuner vittnat om i tidigare genomförda intervjuer i 
projektet.  Uppdraget har också visat sig illustrera på ett mycket påtagligt sätt det faktum att 
bostadsbristen, särskilt i segmentet bostäder med låg hyra, är mycket stor och att också andra 
strukturella samhällsförändringar har skapat en högst ohållbar situation särskilt för människor 
med låga inkomster. Flyktingkrisen har bidragit till att göra en redan mycket stor bostadsbrist 
mångdubbelt större. 
 
Ett stort tack till alla intervjupersoner som tagit sig tid att besvara frågor, berätta om situationen 
och delat med sig av sin kunskap. 
 
Arbetet har finansierats av Formas och projektet ”Mixed Renovation Strategies and Affordable 
Housing in the Million Homes Programme”. 
 
Professor Hans Lind vid avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, institutionen Fastigheter 
och Byggande, KTH har granskat rapporten. Stort tack för värdefulla kommentarer. 
 
Resultat, synpunkter och förslag i rapporten, liksom eventuella felaktigheter, är dock författarens 
ansvar. 
 
Stockholm den 27 september 2016 
Kerstin Annadotter 
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Sammanfattning 
 

Helsingborgshems formulering av problemet som denna rapport adresserar är att man 
önskar få besked av socialtjänsten, i detta fall Arbetsmarknadsförvaltningen och 
Socialförvaltningen, hur behovet av en utökning av det bostadssociala programmet ser 
ut. Hur många lägenheter per år är behovet och vilka klienter eller klientgrupper hos 
förvaltningarna är det som har behovet?  
 
Inom Helsingborg stad är det Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- 
och Omsorgsförvaltningen och Fastighetsförvaltningen som samarbetar inom ramen för 
det bostadssociala programmet. Fastighetsförvaltningen fungerar som spindeln i nätet, 
administrerar och fördelar remisser från förvaltningarna på de lägenheter som ställs till 
socialtjänstens förfogande av Helsingborgshem och privata fastighetsägare.  
 
Från den 1 januari 2015 har socialnämnden och dess förvaltning samordningsansvaret 
för det bostadssociala programmet.  
 

I intervjuerna har framkommit att gruppen av försörjningsstödstagare som saknar övrig 
social eller ekonomisk problematik inte är ny för Socialförvaltningen utan har funnits 
länge, att man inte vet om gruppen har ökat eller inte samt att man har svårt att bedöma 
hur många personer som utgör behovet av en utökning av det bostadssociala 
programmet. Socialförvaltningen uppger ändå att det kan röra sig om ca 50 personer eller 
fler. Man betonar att siffran är en grov uppskattning och att man vill återkomma om 
antalet. Fastighetsförvaltningen bedömer sitt behov till ca 40-50 personer. Dessa 
personer har enligt förvaltningarna ingen så kallad bostadsproblematik, innebärande att 
personerna inte har någon belastning som gör att de inte kan uppfylla hyreslagens krav 
på en hyresgäst. Dessa personer skulle enligt nuvarande regler vara kvalificerade för ett 
förstahandskontrakt med hyresgaranti inom det bostadssociala programmet. 
Arbetsmarknadsförvaltningen uppger att de inte har något utökat behov av lägenheter 
med hyresgarantier inom det bostadsociala programmet.  
 
Ett urval reflektioner, slutsatser och rekommendationer är: 
 

 Hemlösheten i Sverige idag kan till stor del förklaras av en mängd 
dysfunktionaliteter på strukturell och institutionell nivå i samhället, se avsnitt 3 
och Appendix 2. En kompletterande förklaring av den pågående snabba 
ökningen av hemlösheten är den internationella flyktingkrisen och antalet 
asylsökande som kommer till Sverige. 

 Helsingborgs stad har ett upparbetat och välfungerande system för det 
bostadssociala programmet som berörda förvaltningar nu ser över med syftet att 
åstadkomma ett ännu bättre system för det bostadssociala programmet. Enligt 
uppgift (feb 2016) finns ett förslag från arbetsgruppen som innebär smärre 
justeringar av programmet eftersom man i stort är nöjda med gällande ordning. 

 Helsingborgs stad behöver kommunicera med, informera och engagera fler 
privata fastighetsägare i staden att delta i det bostadssociala programmet och att 
bidra med lägenheter motsvarande sin marknadsandel av hyresmarknaden i 
Helsingborg. Det bedöms här som nödvändigt för att uppnå stadens mål: att 
minska segregation och utanförskap. Vid behov kan staden använda verktygen 
markanvisningar och exploateringsavtal för att få även nyproducerade lägenheter 
till det bostadssociala programmet. 
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 Relevant och korrekt statistik behöver föras av och kommuniceras mellan alla 
parter i det bostadssociala programmet, det vill säga förvaltningarna och 
fastighetsägarna. 

 Den kommunala hyresnormen behöver höjas för att möjliggöra lägenheter med 
hyresgaranti i fler bostadsområden.  

 Socialförvaltningen i Helsingborg har svårt att bedöma behovet av fler 
hyreslägenheter med hyresgaranti. De problem som orsakar svårigheter av en 
behovsbedömning behöver identifieras, kommuniceras och lösas.  

 Bygg fler hållbara bostäder, även till låginkomsttagare. Öka konkurrens och 
innovation i nyproduktion och på bostadsmarknaden. 

 Ingen av förvaltningarna har identifierat vilka klientgrupper som står för det 
ökade behovet av hyreslägenheter med hyresgaranti. 
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1. Uppdrag och syfte 
 

Helsingborgshem har uppdragit till KTH, avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi 
och teknologie doktor Kerstin Annadotter, för bidrag till beslutsstöd gällande en 
eventuell utökning av det kommunala bostadssociala programmet och Helsingborgshems 
eventuellt ytterligare bidrag av lägenheter till programmet. 
 
Uppdraget passar väl in i forskningsprojektetet ”Mixed renovation strategies and affordable 
housing in the million homes programme” som bedrivs på avdelningen för Bygg- och 
Fastighetsekonomi och är finansierat av Formas. Avsnittet, WP 2: ”What is really 

affordable?” problematiserar just den relativt okända ekonomiska situationen hos många 
hushåll i Sverige idag. För att få information om vilken hyresnivå som hushåll kan ha råd 
med så eftersöks information dels om varför inkomsterna för hushåll förändrats och om 
hur välfärdssystemen fungerar idag för hushåll med en svag ekonomisk situation. 
Uppdraget för Helsingborgshem inkluderar sökande av fakta rörande dessa frågor. 
 
I Helsingborg har delar av socialtjänsten, nämligen Socialförvaltningen, avdelningen 
Vuxenstöd och Arbetsmarknadsförvaltningen avdelningen Boende, kommunicerat att 
det finns ytterligare bostadsbehov hos en grupp eller grupper av klienter hos 
förvaltningarna. Helsingborgshem önskar nu mer information om vilken grupp eller 
grupper av människor det handlar om; hur många de är; om antalet har ökat och varför 
samt vilka bostadsbehov de har. Avsikten, som den har uppfattas här, är att 
fastighetsägare i kommunen och socialtjänst i samverkan ska kunna hitta en lösning för 
dessa individer eller familjer inom det bostadssociala programmet. 
 
Syftet med denna rapport är att, utifrån bakgrund och dagens situation, placera 
diskussionen om ett utökat bostadssocialt program i en kontext och genom reflekterande 
frågor och scenarier redogöra för nuläget samt belysa frågan om ett utökat bostadssocialt 
program ur perspektivet orsaker till hemlöshet på såväl individuell och relationell nivå 
som institutionell och strukturell nivå. Med den informationen är förhoppningen att 
Helsingborgshem finner stöd för att tillsammans med övriga aktörer såsom privata ägare 
av hyresfastigheter, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden, och 
dess representanter i förvaltningen samt kommunledningen kan komma till konkreta 
förslag till, alternativt på en ny nivå söka reformerade, lösningar på det sociala 
bostadsbehovet och bostadssociala programmet.  
 
Uppdraget har inte syftat till att utreda bostadsföretags inkomstkrav vid uthyrning.  
 

2. Metod och avgränsning 
 

Undersökningen har utförts med kvalitativ metod i form av fallstudie där information 
och data inhämtats med hjälp av fokuserat samtal, intervjuer, dokumentstudier och 
litteraturstudier. Källtriangulering har tillämpats för att öka validiteten: intervjuer med 
personer med olika relation till problemet samt information och data inhämtad från flera 
typer av källor.  
 
Projektet startade med ett inledande möte, fokuserat samtal, på Helsingborgshem den 17 
juni och sju personer har intervjuats under dagarna 17-18 juni samt 31 augusti 2015. De 
intervjuade har haft möjlighet att lämna synpunkter på texten under december 2015,  
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januari och februari 2016. Fakta har därefter korrigerats. Två samtal med en 
intervjuperson har genomförts i början av februari 2016 gällande kompletterande 
information. Mailväxling med en ytterligare intervjuperson har skett i slutet av februari 
gällande kompletterande information. 
 
Problemet som behandlas i rapporten har hög aktualitet. Bristen på bostäder var svår 
före den stora flyktingkrisen och har bara blivit värre under 2015 och början av 2016.  
SVT genomför i februari 2016 en egen undersökning som hittills resulterat i att ca 250 av 
landets kommuner har bostadsbrist. Debatter och politiska förslag förekommer dagligen. 
Bostadspolitiska samtal inleddes i början av februari 2016 och förs mellan de politiska 
partierna, dock ej Sverigedemokraterna. Syftet är att komma till blocköverskridande 
överenskommelser som kan hålla oavsett politisk majoritet. Författaren till denna rapport 
reserverar sig för att något av de scenarier eller reflekterande frågor som avslutar 
rapporten plötsligt kan bli inaktuella av nya politiska förslag eller förändringar i antalet 
eller inriktning på flyktingmottagningen till Sverige och Helsingborg. 
 
En ytterligare avgränsning är också det faktum att socialnämnden har tilldelats ansvaret 
för stadens bostadssociala åtgärder och program från den 1 januari 2015.   
Vid intervjutillfällena hade man ännu inte kommit fram till någon ny organisation och 
arbetsfördelning och därför beskrivs arbetet i denna rapport i huvudsak så som det 
bedrivs och uppfattas av intervjupersonerna samt i befintliga dokument (se referenser) i 
slutet på juni 2015. Man arbetar med att ta fram en gemensam överenskommelse mellan 
de fyra nämnder som berörs.(Uppdrag gällande stadens bostadssociala åtgärder och 
program, Socialnämnden 18 februari 2015.)  
 

3. Bakgrundsinformation hemlöshet 
 
Socialstyrelsen delar in orsaker till hemlöshet i “nivåer” inom vilka det finns olika 
“sårbarhetsfaktorer” som kan påverka risken för hemlöshet. I Appendix 2 redogörs för 
de nivåer och sårbarbarhetsfaktorer som Socialstyrelsen och Stockholms Stadsmission 
var och en för sig har redovisat i sina respektive rapporter. Ytterligare sårbarhetsfaktorer 
föreslås i denna rapport, se Appendix 2 sidan 35.  
 
Vi kan se att flera faktorer på den strukturella nivån medverkar till ökad hemlöshet i 
dagens svenska samhälle: bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, socialförsäkringssystemet 
och pensionssystemet. Nedan diskuteras dessa strukturella faktorer i korthet. 
 
I dagsläget är bristen på bostäder särskilt hyresbostäder, mycket stor, särskilt i segmentet 
hyreslägenheter med låga hyror. Ägda bostäder har ökat i pris bland annat på grund av 
bostadsbrist, låga räntor och ränteavdrag. Det finns också en inlåsningseffekt på grund av 
reavinstskatt på bostadsrättslägenheter och småhus som gör att till exempel äldre som 
skulle vilja sälja sitt småhus och eventuellt köpa en mindre bostadsrätt, som inte tycker 
sig ha råd att genomföra det. Effekten är bland annat att flyttkedjor avstannar. 
Reavinstskatten på småhuset som en gång köptes för ett i dagsläget mycket lågt pris blir 
hög och priset på en bostadsrättslägenhet är idag mycket högt vilket gör att den nya 
boendekostnaden blir avsevärt högre för lägenheten än småhuset.  
 
I Sverige sjönk bostadsbyggandet i mitten på 1990-talet, se figur 1 nedan. Det fanns då 
många lediga lägenheter, dock ojämnt fördelade mellan kommuner. Vissa kommuner 
hade ett mycket stort antal lediga lägenheter, upp till 22% vakansgrad medan andra inte 
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hade några lediga lägenheter alls. Genomsnittlig vakansgrad i riket år 1994 var 3,5% 
(Klingborg, 2000). År 1992, enligt uppgift, tog man bort både subventioner till 
nyproduktion av bostäder och räntebidrag och nyproduktionen avstannade därefter, se 
figur 1 nedan.  
 
 
Figur 1. Nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus resp. småhus  
Färdigställda lägenheter, år 

 
 

Arbetsmarknaden som också är en strukturell orsak till hemlöshet, har successivt 
förändrats. Företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, har flyttat till länder med 
billigare produktion och löner. De flesta arbeten idag, enligt uppgift, kräver en viss 
utbildningsnivå. I debatten framförs att den tillgängliga arbetskraften och de tillgängliga 
arbetstillfällena inte matchar varandra. Till exempel är jobbunderskottet högst och ökar 
för personer med endast förgymnasial utbildning (Svenskt Näringsliv, 2015). Skåne 
återfinns på sjätte plats när det gäller jobbunderskott för personer med förgymnasial 
utbildning 2013 med drygt tre personer per arbetstillfällen där det inte krävs särskild 
utbildning (ibid, sid 20). 
 
Enligt uppgift, har socialförsäkringssystemet villkorsändrats bland annat med 
tidsbegränsningar. Genomgripande förändringar genomfördes år 2008 av den dåvarande 
Alliansregeringen. Exempelvis sjukförsäkringssystemet fick då en maxtid för sjukpenning 
om 2,5 år. Man talar allmänt om att många blivit ”utförsäkrade”. 
 
Citat ur intervjuer: 
” Utförsäkring från sjukförsäkring t ex sex-sju år sedan den förändrades man satte maxtak på antal dagar man 
får vara sjukskriven. Det är den stora skillnaden som har gjort det vanskligare. Personer som blir utförsäkrade 
måste vända sig till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd. Personer som har försörjningsstöd och så blir det 
skilsmässa och man måste byta lägenhet och de kan ha skött sitt boende alltid men då kommer man inte in på 
bostadsmarknaden utan då måste man vara auktoriserad inom socialförvaltningen för att kunna få en lägenhet 
som vi då har tillsyn och stöd på.” (Intervjuperson Socialförvaltningen) 

 
En sammanfattning av effekterna av dessa förändringar finns i en vitbok från 
Socialdemokraterna och LO och stämmer bra överens med synpunkter som lyfts fram i 
intervjuerna: 
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“Resultatet av de senaste årens reformer på sjukförsäkringsområdet är att fler sjuka har blivit fattigare, sjuka 
människor kastas runt mellan Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialkontoren och vanmakten och 
utsattheten har ökat i stället för minskat, trots att ett av målen med den nya sjukförsäkringen var att minska 
”utanförskapet”. (Bengtsson och Rautio , 2014, sid 8) 

 
Emellertid fattades den 9 december 2015, beslut i riksdagen om att ovanstående maxtid, 
kallad “stupstocken” ska tas bort 1. Beslutet kommer att gälla från och med den 16 
februari 2016. En strukturell orsak till hemlöshet kommer då förhoppningsvis att 
försvinna. Hur det kommer att påverka dem som redan har hamnat i försörjningsstöd 
under perioden från det att max-tiden infördes och fram till den 16 februari 2016 återstår 
att se, det handlar enligt uppgift om huruvida en person kan återfå sin sjukpennings-
grundande inkomst, så kallad “SGI”2.  
 
Kommunernas kostnader för denna grupp, utförsäkrade från sjukförsäkringar, är 
beräknad till cirka en procent av de totala kostnaderna för det ekonomiska biståndet 
(Socialdepartmentet, 2015). 
 

Arbetslöshetskassorna har en maxtid om 300 dagar. När maxtiden uppnåtts blir personer 
utförsäkrade från systemet. Det vill säga man får ingen ersättning längre och om man 
inte får arbete så måste man vända sig till socialtjänsten för att ansöka om 
försörjningsstöd. 
 

Förändringar i pensionssystemet genomfördes för ett antal år sedan. Många kvinnor har 
garantipension, vilket är det lägsta beloppet på pension, 7 046 kronor per månad för den 
som är gift och 7 899 kronor per månad för den som är ogift. Till detta kan man få 
bostadstillägg. Enligt räkneproceduren på pensionsmyndighetens hemsida3 skulle en 
ensamstående person med 7899 kronor i garantipension per månad och en hyra på 5 900 
kronor per månad4 kunna får ca 5000 kronor i bostadstillägg. Av gruppen 
ålderspensionärer år 2014 har ca 630 000 kvinnor och 160 000 män garantipension. 
 

Trots ovanstående omfattande strukturella förändringar verkar det ändå inte som att 
Helsingborgs stads kostnader för försörjningsstöd har ökat, snarare tvärtom enligt 
tillgänglig statistik från de tre senaste åren (Årsredovisning 2014, Helsingborgs Stad och 
Ekonomiskt bistånd; Årsstatistik 2014, Socialstyrelsen). Möjligen skulle det kunna bero 
på omfördelningar mellan olika grupper inom försörjningsstödet. 
 

Att få sin inkomst från sjukpenning eller ersättning från arbetslöshetskassa kan betyda att 
man kan få en hyreslägenhet på den ordinarie bostadshyresmarknaden, om ett sådant 
behov uppkommer. Blir man utförsäkrad finns det många bostadsföretag som har 
inkomstregler där man inte godkänner försörjningsstöd och den sökande blir då hänvisad 
till den sekundära bostadsmarknaden. 
 
 

                                                      
1 Blogginlägg LO 2015-12-10 
2 telefonsamtal med Kjell Rautio 2015-12-10 
3 https://secure.pensionsmyndigheten.se/BeraknaBostadstillagg.html 
4 Hyresnorm i Helsingborg för 1-2 vuxna. 
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4. Bakgrundsinformation Helsingborg 

4.1 Helsingborgs kommun 
Helsingborgs kommun var den 1 januari 20155 Sveriges åttonde största kommun med 
drygt 135 000 invånare.  
Kommunen har år 2015 en skattekraft på 184 600 kronor, motsvarande 97 procent av 
rikets medeltal. Helsingborgs kommun har en skattekraft som ligger högre än medeltalet 
för kommunerna i Skåne (93) 6 och något lägre än genomsnittet i riket (index 100).  
 
Helsingborgs kommun tillhör den lokala arbetsmarknaden (LA) Malmö-Lund och är 
2014 klassad som en osjälvständig kommun med utpendling till en större arbetsmarknad, 
vilken för Helsingborg är Malmö kommun. Inpendlingen till Helsingborg sker främst 
från de omkringliggande kommunerna Bjuv, Höganäs, Klippan, Landskrona, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga.7 
 
Helsingborgs kommun hade per datum 2015-10-01 antalet 698 personer inskrivna i 
EBO-boende. År 2013-2015 var motsvarande siffror 253; 270 samt 400 inskrivna 
(Boverket, 2015b). 
 

Helsingborgs kommuns kostnader för försörjningsstöd har de senaste tre åren, 2012-
2014, varit ca 293, 294 respektive 287 miljoner kronor (Årsredovisning 2014, 
Helsingborgs Stad). Minskningen 2014 hänförs i årsredovisningen till det förbättrade 
arbetsmarknadsläget.  
 
I Socialstyrelsens publikation ”Ekonomiskt bistånd, årsstatistik 2014” redovisas siffran 
227 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd för Helsingborg, alltså 60 miljoner kronor 
lägre än kommunens egna siffror. Siffran borde istället vara högre än de kostnader för 
försörjningsstöd som Helsingborgs kommun redovisar då Socialstyrelsens redovisning av 
“ekonomiskt bistånd” även omfattar kostnader för “livsföringen i övrigt”. För att kunna 
göra jämförelser mellan kommunerna nedan så används ändå Socialstyrelsens data här.  
 
Enligt Socialstyrelsens redovisning, är ekonomiskt bistånd per invånare år 2014 ca 1100 
kronor för riket, ca 1400 kronor för Skåne län och nästan 1700 kronor för Helsingborg. 
Vid en jämförelse med övriga kommuner i Skåne län befinner sig Helsingborgs kommun 
på tredje högsta kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare i Skåne län, efter Malmö 
med ca 2800 kronor och Landskrona med drygt 1700 kronor.  
Malmö har högsta biståndsbelopp per invånare i landet och Helsingborg kommer på 
nionde plats i ordningen: Malmö, Södertälje, Göteborg, Filipstad, Eskilstuna, 
Norrköping, Trollhättan, Landskrona och Helsingborg. Dock är t ex Botkyrka inte med i 
statistiken och ytterligare 23 kommuner redovisas med partiellt bortfall på en – två 
månader. Socialstyrelsens statistik har kvalitetsbrister, vilket de också redovisar. 

4.2 Organisation av socialtjänsten och bostadssociala insatser 
I Helsingborg är socialtjänsten uppdelad på tre nämnder med motsvarande förvaltningar: 
Arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden och Vård- och Omsorgsnämnden. Vård- och 
omsorgnämnden och förvaltningen omfattas inte av denna rapport då de, enligt uppgift, 
inte har behov av boendekategorin lägenheter med förstahandskontrakt och hyresgaranti.  
 

                                                      
5 (www.helsingborg.se) 
6 (www.regionfakta.com) 
7 (www.scb.se Lokala arbetsmarknader 2014.) 

http://www.helsingborg.se/
http://www.regionfakta.com/
http://www.scb.se/
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Från den 1 januari 2015 har Socialnämnden ansvaret för bostadssociala insatser 
(Helsingborg, 2014). Enligt en skrivelse (Socialnämnden, 18 februari 2015) vill man ta 
fram en gemensam överenskommelse mellan Arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, 
Vård- och Omsorgsnämnden samt Fastighetsnämnden.  
 
I slutet på juni år 2015, då de flesta av intervjuerna i denna studie genomfördes, pågick 
utvecklingsarbetet och det fanns därför ingen färdig modell för hur arbetet ska 
organiseras framöver (se även avsnitt 2, sidan 7). Under tiden arbetar man enligt 
nuvarande modell vilket, enligt uppgift från Socialförvaltningen (februari 2016),  alla är 
överens om. 
 

4.2.1 Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen arbetar i huvudsak med frivilliga sociala insatser som rådgivning, stöd 
och behandling. Arbetet går i stora delar ut på att hjälpa människor att hjälpa sig själva, 
utifrån deras egna förutsättningar. De delar av socialförvaltningens arbete och som kan 
omfatta boende är följande: stöd vid våld i nära relationer, stöd till missbrukare, stöd till 
psykiskt funktionsnedsatta 8samt enligt uppgift, stöd till socialt utsatta barnfamiljer. Inom 
socialförvaltningen finns över 400 platser i stödboende eller lägenhet. 
 
Det uppdrag som arbetsgruppen från de fyra förvaltningarna med samordningsansvar 
hos SOF, fick av Socialnämnden den 18 februari 2015 (se 4.2 ovan), innefattade att: 

 

 Ta fram en målgruppsbeskrivning kring de personer/familjer som har rätt att få 
stöd i det bostadssociala programmet. 

 Fylla på den behovsanalys, som gjordes i en tidigare rapport, med vilken typ av 
lösningar som kommer att krävas på lång sikt för att möta målgruppernas behov 
av bostadssociala insatser. 

 Ta fram förslag på hur fördelning av lägenheter inom det bostadssociala 
programmet ska ske. 

 Ta fram förslag på hur organisationen för det bostadssociala programmet kan se 
ut för att tydliggöra roller, ansvar och befogenheter samt för att ta sig an stadens 
gemensamma problem med stöd till bostad på kort och lång sikt på ett effektivt 
och resultatmässigt bra sätt för stadens invånare. 

 Återkoppling till uppdragsgivare senast augusti 2015. 
 
 
Efter att ovanstående arbete pågått under år 2015 finns det i februari 2016 ett förslag 
från arbetsgruppen på förändringar. De förändringar som föreslås är smärre justeringar 
eftersom man i stort är nöjd med gällande ordning, enligt uppgift från 
Socialförvaltningen (februari 2016). 
 

4.2.2 Arbetsmarknadsförvaltningen 
Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) arbetar med medborgare som behöver stöd från 
samhället när det gäller arbetsmarknad, försörjningsstöd, integration och 
vuxenutbildning. Alla försörjningsstödstagare finns inom AMF. 
 

                                                      
8
 http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/kommunens-

organisation/forvaltningar/socialforvaltningen/ 

http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/socialjour-och-mottagning/vald-i-nara-relationer/
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende/
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/psykisk-funktionsnedsattning/
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/psykisk-funktionsnedsattning/
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Den del av arbetsmarknadsförvaltningen arbete som kan omfatta boende är 
försörjningsstöd. 
 
Organisationen av boendefrågor inom försörjningsstöd består av en ansvarig chef för 
boendefrågor och två bostadssekreterare. Det finns enligt uppgift ett fyrtiotal 
socialsekreterare som hanterar försörjningsstödet och ifrån dem kommer signaler om att 
boende är ett ofta förekommande problem. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har enligt uppgift ca 2800 hushåll/månad i 
försörjningsstöd varav 2500-2600 hushåll finns inom Utredningscentrum, en verksamhet 
inom AMF som handlägger mer långvarigt försörjningsstöd.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen förfogar genom fastighetsförvaltningen över 25 
jourlägenheter som används till akut hemlösa med prioritet för barnfamiljer. Finns inte 
jourlägenheter att tillgå i en akut situation så letar bostadssekreterarna efter platser på 
vandrarhem. Jourlägenheter och vandrarhem används bara i situationer av akut 
hemlöshet där individen eller familjen själva har sökt efter andrahandsboende, boende i 
andra kommuner, satt upp sig i kö med fler alternativ. Om akut hemlöshet konstateras 
skriver boendegruppen en bostadssocial remiss, antingen för en hyreslägenhet med 
hyresgaranti eller en bostadssocial andrahandslägenhet (bostadsrättslägenhet).  
 
En hyresgaranti gäller i ett år och bostadssekreterarna följer upp att boendet fungerar ca 
var tredje månad. Om det fungerar så släpper man hyresgarantin efter ett år och då är 
hyresgästen en hyresgäst bland alla andra. Om hyran kommit in för sent brukar man 
förlänga garantin sex månader i taget. Garantin innebär att fastighetsägaren får betalt av 
förvaltningen om det skulle gå så illa att det uppstår en hyresskuld. Betalningen sker då i 
samband med avhysning. 

4.2.3 Fastighetsförvaltningen 
Vad gäller de hyreslägenheter som fastighetsägarna i Helsingborg bidrar med till det 
bostadssociala programmet, så administreras och fördelas de till klienter från 
arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) och socialförvaltningen (SOF) av 
fastighetsförvaltningen (FF). De lägenheter som lämnas till socialtjänsten från 
Helsingborgshem, Rikshem, Akelius och fler privata fastighetsägare administreras av 
fastighetsförvaltningen för socialförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens 
räkning.  
När det gäller förstahandshyreskontrakt administreras kontraktsskrivningen av 
fastighetsägaren. FF bistår i processen. Detta gäller: 
1) de hyresgäster som har fått remiss på hyresgaranti av Social- eller Arbetsmarknads-
förvaltningen samt 
2) de sökande hyresgäster som ingår i programmet Bostad Först.  
 
Fastighetsförvaltningen administrerar hyreslägenheterna löpande och har uppföljningar 
med fastighetsägarna. 
 
Fastighetsförvaltningen administrerar även kommunens egna bostadsrättslägenheter, de 
så kallade bostadssociala lägenheterna, där man skriver andrahandskontrakt mellan 
fastighetsägaren Helsingborgs stad och de boende. Staden äger ca 290 lägenheter i 
bostadsrätt vilka FF arbetar aktivt med bland annat genom att sälja av lägenheter i 
områden där staden är överrepresenterad och köpa i områden där man är 
underrepresenterad. Även variablerna lägenhetsstorlek arbetar FF med att anpassa till 
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dagens behov genom att sälja av lägenheter med storlekar som har låg efterfrågan 
(behov) och köpa in lägenheter som har hög efterfrågan (behov). 

4.3 Helsingborgshem  
Helsingborgshem är det kommunala bostadsföretaget i Helsingborgs Stad, det grundades 
år 1946 och är helägt av Helsingborgs stad (Helsingborgshem, Årsredovisning 2014). 
 
Helsingborgshems uppdrag från Helsingborg Stad är att vara med och utveckla 
Helsingborg till Sveriges attraktivaste stad. Det menar företaget att man gör genom att 
tillhandahålla ett brett utbud av bra, hållbara och prisvärda bostäder i attraktiva 
boendemiljöer där människor trivs. Visionen är att göra Helsingborg till en attraktiv stad 
att leva och bo i för en mångfald av människor (Helsingborgshem, Årsredovisning 2014). 
 
Helsingborgshems bostadsbestånd består av ca 11 600 lägenheter i 30 områden och 
marknadsandelen av hyreslägenheter var 42 procent år 20149.  
I ägardirektivet, redovisas prioriterade mål. Det första målet lyder: ”Helsingborgshem ska 
bidra till bostadsförsörjningen i Helsingborg” (Helsingborg Stad, 2015,sid 2).  I 
målbeskrivningen specificeras bland annat att: ”Helsingborgshem ska medverka i förhållande till 
sin marknadsandel av hyreslägenheter, till anskaffning av bostäder för särskilda behov (till exempel 
Trygghetsboende, Bostad Först, Bostadssociala programmet, LSS-boende.) Lägenheterna ska fördelas 
inom beståndet med syfte att minska utanförskap och segregation.”  
Helsingborgshem arbetar aktivt och strategiskt utifrån ägardirektivet att sprida lägenheter 
som förmedlas till bostadssociala programmet, över alla bostadsområden med målet en 
segregationsfri stad. 
 
På Helsingborgshems websida kan man läsa att det i genomsnitt krävs 1096 poäng i 
Helsingborgshems bostadskö för att komma ifråga för en lägenhet (november 2015). Det 
motsvarar ca 3 års kötid. Kötiden varierar kring medelvärdet beroende på efterfrågan på 
och utbud av storlek på lägenheten, läge, hyresnivå med mera. Mindre och billigare 
lägenheter har lång kötid medan lägenheter med höga hyror kan vara möjligt att få direkt. 
 
Helsingborgshem har i sin uthyrningspolicy regeln att inkomsttyperna försörjningsstöd 
och etableringsstöd inte är godkända inkomster för att få ett hyreskontrakt på en 
lägenhet. Detta gäller nya hyresgäster, däremot inte hyresgäster som redan bor hos 
Helsingborgshem och till exempel vill byta lägenhet. De försörjningsstödstagare och 
etableringsstödstagare som söker en lägenhet i Helsingborgshems bestånd för första 
gången, hänvisas till socialtjänsten och det bostadssociala programmet.  
 
Ursprunget till inkomstregeln i uthyrningspolicyn kan, enligt uppgift, spåras tillbaka till 
åren 1979-1980 då miljonprogrammen hade varit bebodda i 15 år. Man konstaterade att 
områden hamnat i en nedåtgående spiral av segregation, särskilt i området Drottninghög. 
Helsingborgshem införde då en inkomstregel innebärande någon form av egen 
försörjning för bostadssökande till Drottninghög, försörjningsstöd blev då inte längre 
godkänt som inkomst. Införandet av inkomstregeln i uthyrningspolicyn var även vid den 
tiden alltså ett medel för att minska segregationen i Drottninghög.  

 

                                                      
9 www.helsingborgshem.se 
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5.  Det bostadssociala programmet i Helsingborg 
 
Det som i Helsingborg kallas ’det bostadssociala programmet’10 kan också kallas ’den 
sekundära bostadsmarknaden’, se definitioner i Appendix 1. Här berörs dock inte 
lägenheter som innehas och förvaltas för Vård- och Omsorgsförvaltningens behov. 
 
Hyreslägenheter avsedda för uthyrning på förstahandskontrakt och med hyresgaranti från 
staden, tillförs kontinuerligt till stadens bostadssociala program av stadens allmännyttiga 
och privata fastighetsägare. 
 
Övriga delar utgörs till största delen av bostadsrättslägenheter som upplåts i andra hand 
till Arbetsmarknadsförvaltningens och Socialförvaltningens klienter.  

5.1 Socialförvaltningens bostadssociala arbete 
’Boendetrappan’ är en vanligt förekommande modell för organisation av hemlösa 
personer i kommunerna (Socialstyrelsen, 2015). I ’’trappan” finns olika kategorier 
boenden från de ”lägsta” trappstegen exempelvis jourboenden eller akutboenden till 
”trappsteget” träningslägenheter och vidare till de ”högsta trappstegen” socialt kontrakt 
eller övergångslägenhet för att slutligen kunna ta sig ut ur den sekundära 
bostadsmarknaden och in på den reguljära bostadsmarknaden med ett eget hyreskontrakt 
eller en ägd bostad. Systemet bygger på att om man sköter sig i det boende man har, kan 
man klättra upp till nästa nivå och så vidare. Om man inte sköter sig så kan man tvingas 
gå nedför trappan istället till en lägre nivå eller flera lägre nivåer och börja om därifrån.  
 
I Helsingborg har socialförvaltningen också arbetat efter modellen boendetrappa, enligt 
uppgift sedan 1970-talet. Men man håller nu på att förändra den modellen eftersom man 
anser att den inte var effektiv så tillvida att personerna sällan kom ut ur systemet. 
Nedanstående citat belyser ett förändrat synsätt som lett till förändring av modellen: 
 
”Jag pratar sällan om trappor utan vi har infört fler boendealternativ. Idag är det så att vi har flyttat ut 
personer från akutboende till en bostadssocial lägenhet. Man måste titta på individens förmåga”  
 
”Hade du en bostadssocial lägenhet eller en träningslägenhet förut och du misslyckades så fick du börja 
om på ett akutboende och så fick man gå om hela trappan. Men nu om man misslyckas till exempel om 
man bor i en drogfri lägenhet och så händer det något, då sätter vi in mer stöd och tittar på hur vi 
hanterar detta så det inte händer igen. Man tar inte bort stödet utan sätter in mer stöd istället. På så 
sätt lyckas man istället med någonting. Det gör ju att vi får ut fler personer i egen lägenhet. Och sätter in 
stöd om de känner att de behöver det. Och bygger relation så att de känner sig trygga när de behöver stöd. 
Det är fler personer idag som vi fått ut i egen lägenhet och där har vi fått många lägenheter från 
Helsingborgshem.” 
 
”Vi har blivit bättre på att ge stöd och jobba med personer utifrån målsättningen eget boende. Vi har 
fler träningslägenheter just för att hjälpa dem med strukturen för att klara ett eget boende. Vi erbjuder 
mer stöd än vad man gjorde tidigare i boenden och där kan vi se att vissa personer som man kanske 
tidigare sa’ att de aldrig skulle kunna klara ett eget boende idag klarar sitt boende utan problem just för 
att man gett dem rätt individuellt stöd.” 
 

                                                      
10 Det ’bostadssociala programmet’ innefattar, enligt uppgift, alla bostadssociala insatser i kommunen. 
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”Förut ställde man så höga krav att till och med jag själv skulle haft svårt att klara av att bo i de 
boendena. Vi ställer inte de kraven idag utan rimliga krav. Man ska kunna följa hyreslagen, det är det 
som är det viktiga. Och det klarar de här personerna av.”  
(Intervjuperson 2, Socialförvaltningen) 
 
Man bedömer numera mer individuellt och då kan det bli andra boendelösningar än de 
som ingick i trappmodellen. En beskrivning är att man arbetar utifrån ett kluster med ett 
stort antal boendelösningar och arbetar med individen efter dennes förutsättningar för 
att personen ska lyckas. Detta mer individanpassade sätt att arbeta på verkar ha gett goda 
resultat med fler personer som fått hyresremiss och därmed ett eget kontrakt med 
hyresvärden vilken då erhåller hyresgaranti från kommunen. Man har också fler personer 
som har flyttat från andra boenden till bostadssocial lägenhet, det vill säga till 
bostadsrättslägenhet med andrahandskontrakt med Helsingborgs stad. Sammantaget 
borde detta innebära att socialförvaltningen idag har fler personer än tidigare som har 
boende i de två typer av boenden som innebär högst självständighet: andrahandskontrakt 
inom den sekundära bostadsmarknaden och förstahandskontrakt med hyresgaranti på 
den reguljära bostadsmarknaden. Förvaltningen tycker dock att andrahandskontrakt i 
kommunens bostadsrättslägenheter orsakar en inlåsningseffekt eftersom man menar att 
de personer detta rör sig om aldrig kommer att ha råd att köpa loss lägenheten.11 
 
Socialförvaltningen verkar ha svårt att bedöma sina behov av hyreslägenheter med 
hyresgaranti. Både Helsingborgshem och Fastighetsförvaltningen, enligt uppgift, har 
efterfrågat en behovsanalys över hur många lägenheter de kommer att behöva, men utan 
resultat. Enligt uppgift (februari 2016), arbetar man nu fram ett nytt system för att kunna 
följa behov och utveckling på ett bättre sätt.  
 
Vad gäller förslag på fördelning av lägenheter inom det bostadssociala programmet, 
vilket ingår i uppdraget från socialnämnden (se avsnitt 4.2.1) och särskilt matchningen av 
rätt lägenhet till rätt klient, så diskuteras frågan i arbetsgruppen. Det förslag som prövas 
just nu (februari 2016) är att matchningen görs i dialog mellan FF och remitterande 
förvaltning, SOF eller AMF. Anledningen är att åstadkomma en bättre matchning och 
mer effektivt arbetssätt. Alternativet att behålla nuvarande arbetsfördelning och att 
förvaltningarna skriver en tydligare bostadsremiss till fastighetsförvaltningen, anses inte 
fungera då viktig information inte enkelt går att skriva i en remiss.  
 
Socialförvaltningen framhåller (februari 2016) att ändringar i rutiner och arbetssätt görs i 
samarbete och dialog, inte genom att en förvaltning bestämmer för allas räkning. Med 
anledning av den uppgiften bedöms det här som att förvaltningarna är överens om de 
förslag som nu prövas.  
 

5.2 Arbetsmarknadsförvaltningens bostadssociala arbete 
På Arbetsmarknadsförvaltningens avdelning Boende använder man sig av möblerade 
hyreslägenheter, så kallade jourlägenheter, och vandrarhem för akut bostadslösa. Man 
skriver bostadsremisser på bostadssociala lägenheter, alltså andrahandsboende i 
bostadsrättför dem som till exempel har skulder och tidigare bostadsproblematik. 
Remisserna skickas till fastighetsförvaltningen. Man har tillgång till 25 jourlägenheter och 
boendeenhetens två bostadssekreterare letar upp vandrarhemsboende till barnfamiljer 
som blivit akut bostadslösa. Alla måste först söka bostad själva innan 
arbetsmarknadsförvaltningen boendeenhet går in med hjälpinsatser:  
                                                      
11 Se vidare avsnitt 9.5. 
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”Och det som händer då när socialsekreteraren kommer till mig och resonerar med mig om att nu har vi 
en boende som bor i andra hand och det upphör om en månad, säger vi, ja då blir beskedet, håll emot, gå 
tillbaka, de måste söka själva, nya andrahandsboenden, söka i andra kommuner, uttömma alla sina 
egna möjligheter, sätta upp sig i kö osv. Skulle de inte kunna lösa det och särskilt när det är en 
barnfamilj så får de komma tillbaka, så får vi titta på det akuta. Och har de då barn så är det givet 
med en vandrarhemsplacering och så börjar hela slingan kan man säga och det blir nästan alltid så då 
att till slut så hamnar de i en hyreslägenhet med en hyresgaranti. Men på grund av trycket så måste vi 
hålla emot ända tills de faller över kanten och är akut bostadslösa.” (Intervjuperson, AMF). 
 
För dem som inte har skulder och ingen bostadsproblematik men försörjningsstöd och 
har blivit akut bostadslösa, skrivs en remiss på hyresgaranti, så kallad bostadsremiss. 
Denna skickas till Fastighetsförvaltningen som omvandlar remissen till en hyresgaranti 
för fastighetsägaren när FF hittat en lämplig matchning mellan klient och lägenhet. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett målvärde på 90% och 88-89% måluppfyllelse, det 
vill säga att hyresgästen skött sitt boende under ett år och hyresgarantin kan tas bort. 
Man skriver ca 60 bostadsremisser per år varav hälften är hyresgarantier. Man avslutar ca 
30 hushåll per år det vill säga att man avslutar ungefär lika många som antalet remisser 
per år. Att avsluta innebär att hyresgarantin avslutas och den boende bor kvar i 
lägenheten som en reguljär hyresgäst. De övriga 30 lägenheterna som då är bostadsrätter 
och förhyrs med andrahandskontrakt av AMF, för dem avslutar AMF uppföljningen 
efter ett år och då får FF ta över uppföljningen av dessa boende. 
 
Enligt fastighetsförvaltningen får man återkoppling från AMF sedan år 2014. AMF för 
statistik per tertial på hur många remisser man skrivit och beviljat samt vilka typer av 
remisser det handlar om. Fastighetsförvaltningen är, enligt uppgift, nöjd med det, det gör 
att de kan skatta ett behov framåt. 
 

5.3 Fastighetsförvaltningens bostadssociala arbete 
Fastighetsförvaltningen är en central aktör när det gäller det bostadssociala programmet. 
Förvaltningen förmedlar, förvaltar och följer upp de lägenheter, bostadsrätter och 
fastigheter som ingår i programmet. De har också den viktiga uppgiften att kommunicera 
med, informera om och marknadsföra stadens bostadssociala program till stadens 
fastighetsägare samt sluta samarbetsavtal med dessa.  
 
Fastighetsförvaltningen förvaltar totalt 503 bostadslägenheter per 31 december 2014 
fördelat på 291 bostadsrätter som staden äger, 146 förhyrda hyresrätter, 39 hyresrätter 
och 27 studentrum.  
 
Den del av det bostadssociala programmet som omfattar hyreslägenheter vilka 
förvaltningen ger hyresgaranti till uppgick till 107 lägenheter den 31 december 2014 varav 
77 från Helsingborgshem, 24 från Rikshem och 6 från Akelius. Lägenheter till Bostad 
Först omfattade samma datum 29 lägenheter och har under första halvåret 2015 ökat 
med en lägenhet till 30 lägenheter. 
 
Fastighetsavdelningen arbetar med information och uppföljning med sina uppdragsgivare 
AMF och SOF samt i samarbete med de av stadens fastighetsägare man har avtal med 
när det gäller bidrag med hyreslägenheter till det bostadssociala programmet. Man 
genomför, enligt uppgift, bland annat med informationsresor återkommande, där man 
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träffar alla som arbetar med det bostadssociala programmet: personal hos 
Helsingborgshem, Rikshem, Akelius samt socialsekreterare hos AMF och SOF. Man gör 
detta för att kommunicera hur man arbetar med lägenheterna, vilka rutiner som finns 
kring arbetet som personalen behöver följa, med mera.  
 
Alla parter, det vill säga fastighetsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads-
förvaltningen, Helsingborgshem och de privata fastighetsägarna träffas i ett nätverk som 
handlar om krav och avhysning. Detta nätverk har funnits sedan år 2002. 
 
Fastighetsförvaltningen har skapat rutiner för arbetet med bostadsociala kontrakt. Man 
har rutiner för samarbetet med socialförvaltningen, med de olika delarna inom 
socialförvaltningen: vuxensidan samt barn och unga, således olika rutiner för olika delar 
av SOF; rutiner med arbetsmarknadsförvaltningen; rutiner med fastighetsägarna 
Helsingborgshem och Rikshem. Att det finns rutiner för hur arbetet ska fungera och 
genomföras bidrar till en transparens som torde vara helt nödvändig dels för smidigheten 
i arbetet och också för att fastighetsägarna ska veta hur det bidrag av hyreslägenheter 
som de tillför och står för, hanteras inom stadens förvaltningar. 
 
Fastighetsförvaltningen har hög omflyttning i det bostadssociala programmet, målvärdet 
på omflyttningsprocent är 32% och utfallet är 34%. Man avslutar ca 65 hyresgarantier om 
året dvs motsvarande de lägenheter man fått från fastighetsägarna. 
 
Enligt Fastighetsförvaltningen presenteras behovet av lägenheter för nästkommande år 
för de avtalade fastighetsägarna under hösten året innan. Man genomför också 
avstämningar av listor för lämnade lägenheter med de avtalade fastighetsägarna flera 
gånger om året. 
 
Fastighetsförvaltningen verkar se positivt på möjligheter till en ännu bättre modell än 
nuvarande, givet att man samtalar med varandra och förstår och respekterar varandras, 
förvaltningarnas och allmännyttans olika uppdrag från staden och för staden: 
 
”…jag tror att det är oerhört viktigt att vi som stad ser helheter. Vi måste förstå att vi alla bidrar på 
olika vis. Vi har fantastisk engagerade medarbetare på socialförvaltningen som är duktiga på att ta 
hand om individer och jag tror man måste värna om det. Och på arbetsmarknadsförvaltningen samma 
sak. Oerhört duktiga, kunniga och engagerade och det känns fantastiskt. Samtidigt som vi har välvilligt 
inställda fastighetsägare, både allmännyttan och privata. Vi har alla möjligheter att nå den bästa 
lösningen, vi får bara hitta ett sätt för det.” 
(intervjuperson Fastighetsförvaltningen) 

5.4 Helsingborgshems bidrag till det bostadssociala programmet 
Av de ca 11 600 lägenheterna i Helsingborgshems bestånd har företaget, enligt uppgift, 
under år 2014 bidragit med 76 lägenheter till stadens bostadssociala program (77 enligt 
FF). Av dessa har 11 lägenheter gått till programmet Bostad först och resterande 65 
lägenheter till lägenheter med hyresgaranti från kommunen. Sedan Bostad Först startade 
år 2010, har Helsingborgshem bidragit med 31 lägenheter.  
 
Under 2014 har 0,65% av Helsingborgshems totala bestånd undantagits från bostadskön 
till förmån för stadens bostadssociala arbete. Av de 1859 lägenheter som omsattes under 
året (exkl student, senior- och trygghetsboende) har 4% gått till stadens bostadssociala 
program. Lägenheter som primärt efterfrågas är 1-2 rok med hyra under 6900 kr. 
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Begränsas urvalet till antal omsatta lägenheter med en hyresnivå under 6900 kr undantogs 
8% av lägenheterna till förmån för stadens bostadssociala arbete. 
 
Den totala omsättningen i Helsingborgshems bestånd uppgick är 2014 till totalt 14,3% 
(Årsredovisning 2014).  
 

Helsingborgs stad har en hyresnorm utifrån vilken man ersätter hyreskostnaden för 
försörjningsstödstagare. Tabell 1 nedan visar vilken hyreskostnad som betalas ut till 
hushåll av en viss storlek och sammansättning. Oftast har personer med försörjningsstöd 
inte möjlighet att hyra en lägenhet med högre hyra än hyresnormen. 
 
 
Tabell 1. Hyresnorm i Helsingborgs Stad 

Antal personer                                                         Hbgs stad 

 
1-2 vuxna                                                                  5900 
1-2 vuxna + 1 barn                                                   6900 
1-2 vuxna + 2 barn                                                   8100 

1-2 vuxna + 3 barn                                                   10 100 
1-2 vuxna + fler än 3 barn                                       11 800 

Källa: Helsingborgshem 

 

Enligt uppgift har hyresnormen inte uppdaterats på lång tid. Effekten av en 
förhållandevis låg hyresnorm kan bli hög efterfrågan på lägenheter med låg hyra. 
Lägenheter med låg hyra finns inte i alla bostadsområden vilket vore önskvärt för att 
minska segregationen. Lägenheterna med låg hyra blir idag blir färre i takt med att äldre 
hus renoveras. 

5.4 Övriga fastighetsägare i Helsingborg och bidrag till det bostadsociala 
programmet 

Förutom Helsingborgshem bidrar även bostadsföretaget Rikshem, de privata 
bostadsföretagen Akelius, Stenbocken, Wallenstam och ytterligare någon privat 
fastighetsägare med lägenheter till stadens bostadssociala behov i form av hyresgarantier.  
 
Enligt uppgift har dessa företag bidragit med ca följande antal lägenheter under 2014: 
Rikshem 24, Akelius 6, Wallenstam 1. Bidragen under 2014 kan summeras till 
77+24+6+1=108 lägenheter. 
 
Företaget Stenbocken bidrar, enligt uppgift, sedan länge med ett helt hus om 21 
lägenheter dock till en annan del av det bostadssociala programmet än hyresgaranti-
lägenheter och räknas därför inte in i jämförelserna nedan. Dessutom är fastigheten 
enligt senaste uppgift, föremål för ombyggnad inom en snar framtid. 
 
Om Helsingborgshem har 42 % av marknaden med sina 11 600 lägenheter så borde det 
totala beståndet utgöras av ca 27 600 hyreslägenheter och de privata fastighetsägarna 
därmed ha ett bestånd på ca 16 000 lägenheter.  
 
Ovanstående redovisning visar tydligt att det finns en omfattande potential bland övriga 
fastighetsägare att bidra till det bostadssociala programmet med motsvarande sin 
marknadsandel av lägenhetsbeståndet i staden. Dessutom finns det sannolikt fler privata 
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fastighetsägare i Helsingborg som skulle kunna bidra med lägenheter förutom de som 
redan bidrar. Och hur stor är denna potential? Räkneexempel följer: 
 
Helsingborgshem bidrar för närvarande (2014) med ca 70 % av det totala antalet 
lägenheter (77/108).  
De privata fastighetsägarna bidrar för närvarande med ca 30 % (31/108) av det totala 
antalet lägenheter. Räknat på ett behov av 108 lägenheter till det bostadssociala 
programmet så skulle det totala bidraget från de privata fastighetsägarna vara 63 
lägenheter istället för 32. Helsingborgshem skulle egentligen bara ha bidragit med 45 
lägenheter under året, enligt sin marknadsandel. 
 
Ytterligare ca 31 lägenheter borde alltså de privata fastighetsägarna tillsammans ha 
bidragit med under 2014. Helsingborgshem har bidragit med 30 lägenheter för mycket 
enligt deras marknadsandel.  
 
Vad gäller programmet Bostad Först så är omfattningen 31 lägenheter totalt år 2015 men 
programmet har omfattat totalt 42 lägenheter, enligt socialförvaltningen. 
Helsingborgshem har bidragit med totalt 31 lägenheter, Akelius och Ikano- nu Rikshem, 
enligt uppgift, med 5 vardera samt 1 lägenhet från en liten privat fastighetsägare och 1 
lägenhet från Mark-och Exploateringsförvaltningen i staden. Av de elva-tolv lägenheter 
som inte längre räknas in i programmet har, enligt uppgift från socialförvaltningen, sju av 
lägenheterna övergått till helt egna kontrakt för den boende då de skött sig prickfritt 
under 2 år samt fyra lägenheter har lämnats tillbaka på grund av misskötsel. För en 
lägenhet saknas förklaring på var den tagit vägen alternativt att statistiken på tillskott av 
lägenheter till programmet misstämmer med en lägenhet. 

 

Någon beräkning av marknadsandelar blir inte möjlig men man kan konstatera att även 
till Bostad Först bidrar således Helsingborgshem med en avsevärt större andel än sin 
marknadsandel vilket långt ifrån stämmer med intentionen från år 1979-1980. De privata 
fastighetsägarna ligger istället långt under sin sammanräknade marknadsandel.  
 
Dessa beräkningar visar att vid ytterligare behov av lägenheter till såväl lägenheter med 
hyresgarantier och lägenheter till Bostad Först, är det de enbart privata fastighetsägarna 
som bör bidra tills det totala bidraget motsvarar deras marknadsandel. 
 

Det blir tydligt att fler privata fastighetsägare behöver informeras om, motiveras till och 
involveras i behovet av bidrag med hyreslägenheter till kommunens bostadssociala 
program. Detta bör kommunen ta på stort allvar.  
 
Det framkommer också att FF:s respektive Helsingborgshems statistik misstämmer med 
en lägenhet vid jämförelse 77 mot 76 lägenheter. Samma sak med antalet lägenheter till 
Bostad först. Detta får inte uppstå. Statistiken måste stämma överens. Trovärdigheten 
om var lägenheter tar vägen måste vara högt prioriterad. 
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6. Behov av utökning av bostadssociala programmet- Ny grupp eller 
inte? 
 
Helsingborgshems fråga var att identifiera den grupp eller grupper för vilka 
Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen har en uppfattning om ett 
tillskottsbehov av hyresbostäder med hyresgaranti samt hur många bostäder tillskottet 
behöver omfatta. Ur Helsingborgshems perspektiv betyder detta tillskottsbehov att man 
är beredd att bidra med en utökning av lägenheter till det bostadsociala programmet. 
 
I intervjuerna har framkommit att gruppen inte är ny för socialförvaltningen utan man 
menar den har funnits länge.  
 
Givet att lägenheter till förvaltningarnas klienter ska distribueras genom det 
bostadssociala programmet, så har Arbetsmarknadsförvaltningen inga ytterligare behov 
av lägenheter till sina klienter. De skriver ca 30 bostadsremisser avseende hyresgarantier 
till akut bostadslösa personer eller familjer per år. Det handlar alltså om personer och 
familjer som är hemlösa enligt kategori 1 i Socialstyrelsens definition, det vill säga akut 
bostadslöshet (se Appendix 2). AMF menar att det räcker med 30 lägenheter per år till den 
gruppen. Det finns klienter som har boendeproblematik: bor inneboende, trångbodda, på 
vandrarhem, hos oseriösa värdar med mera, det vill säga att de är hemlösa enligt kategori 
4 i Socialstyrelsens definition: kortsiktigt eget ordnat boende. Enligt uppgift, ingår det inte i 
Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag att skaffa bostad till den kategorin hemlöshet 
hos klienter. Dock kan det vara så att de som bor på vandrarhem kan ha beviljats bistånd 
till vandrarhemsboende på grund av akut bostadslöshet och omfattas då av AMF:s uppdrag 
att erbjuda bostad genom det bostadssociala programmet. 
 
Eftersom AMF lägger över uppföljningen av de 30 andrahandskontrakten i bostadsrätt 
på FF efter ett år, så uppstår behovet av ett tillskott av hyreslägenheter med hyresgaranti 
istället hos fastighetsförvaltningen. Den gruppen består av ca 70 hushåll varav ca 40-50 
har lyckats att bli av med sina skulder samt har skött sina hyresbetalningar och lägenhet 
en längre tid och därför skulle kunna flyttas till en hyreslägenhet med hyresgaranti. 
 
Gruppen som återfinns inom socialförvaltningen är uppskattad till cirka 50 personer men 
kan vara fler och består av försörjningsstödstagare som bor med andrahandskontrakt i 
bostadsrätter och som inte har någon så kallad bostadsproblematik, det vill säga att de 
varken har stora skulder, hyresskulder, betalningsanmärkningar, har orsakat störningar i 
tidigare boende eller har blivit avhysta. Några personer kan ha mindre skulder som 
bedöms kunna hanteras. De har heller ingen person som kan gå i borgen för dem. Det 
vill säga, det är en grupp som man menar saknar problematik förutom att de har 
inkomsttypen försörjningsstöd och de bedöms klara av att bo utan stöd. För 
socialförvaltningen (vuxenstöd) blir det stopp i systemet när de personer som är 
färdigbehandlade inte kommer vidare ut ur systemet till eget boende utan stöd. De 
personer som behöver boende med stöd, det vill säga andrahandskontrakt i kommunens 
bostadsrättslägenheter, kommer då inte in i systemet.  
 
På Arbetsmarknadsförvaltningen är man medveten om att det är Arbetsförmedlingen, 
det vill säga den statliga myndigheten, som ska ordna boende och betala för 
etableringsärenden. Man vill inte att etableringsärenden ska utgöra en grupp inom det 
bostadssociala programmet. Man nämner att Helsingborg stad inte har något avtal med 
Migrationsverket och därför ska Arbetsmarknadsförvaltningen inte gå in. Man hjälper 
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barnfamiljer i en akut situation, med hänvisning till Socialtjänstlagen, till 
vandrarhemsboende och betalar kostnaden för det boendet. Enligt uppgift har man 
betalat vandrarhemskostnader för fem familjer i etablering de senaste två åren. 
 
“175 etableringsärenden har vi som idag är inne och får kompletterande försörjningsstöd från kommunen. Man 

har ju en etableringsersättning från staten. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret, även för bosättningen. Men det 
är ju en sådan enorm kö till bosättning och väldigt många väljer ju det här EBO-alternativet, eget boende. Och 
Helsingborgs stad har inget avtal med Migrationsverket och det innebär att vårt budskap är att för boende vänder 
man sig till Arbetsförmedlingen och vi ska inte gå in -är det politiska uppdraget. Vi ska inte gå in mer än 
möjligtvis akut. Vilket innebär att barnfamiljer i etableringsärenden kan erbjudas vandrarhemsplacering. Men 
sedan gör vi inte mer. De (etableringsärendena) har sagt att de ska fixa det och så fixar de inte det och så har de 
barn. Då gör vi en minimal insats till maximal kostnad. För vandrarhemslösningen är inte billig.” 
(Intervjuperson AMF) 
 
Som jämförelse kan nämnas att Boverket rapporterar (Boverket, 2015) att ca 50 
kommuner av 290 säger att nyanlända kan få förtur i de kommunala bostadsbolagens 
lägenhetskö och i en del kommuner används ibland den sekundära bostadsmarknaden 
för nyanländas bostadsbehov. I de fem kommuner som Boverket undersökt: Göteborg, 
Gävle, Hultsfred, Södertälje och Östra Göinge är det vanliga att socialtjänsten placerar 
nyanlända barnfamiljer på vandrarhem eller hotell. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg rapporterar alltså inget behov av fler 
lägenheter med hyresgaranti. Däremot inom fastighetsförvaltningen finns behov att flytta 
ut ca 40-50 personer/hushåll till lägenheter med hyresgaranti. Dessa klienter kommer 
ursprungligen kommer från AMF. 
 
Socialförvaltningens bedömning är att ca 50 personer av deras klienter skulle klara att 
inneha en hyreslägenhet, då de saknar bostadsproblematik, det vill säga att de klarar 
hyreslagens krav på hyresgästen. På socialförvaltningen är man osäkra på antalet 
personer, de menar att det kan vara fler och vill återkomma med bedömning av antalet. 
Socialförvaltningen vill gärna arbeta med kvartalsvis bedömningar istället för årsvisa, 
eftersom behoven kan skifta över året, vilket gör det svårt att bedöma ett års behov.  
 

Intrycket blir att det saknas statistik på ärenden med nuvarande och inom snar framtid 
kommande bostadsbehov och med möjlighet att inneha en hyreslägenhet. Det verkar i 
dagsläget inte vara möjligt att söka fram via dator de klienter som är bedömda som att de 
kan följa kriterierna på hyresgäster enligt hyreslagen. Skulle man kunna ha en kod, till 
exempel ”utflyttningsbara till hyresgaranti” eller liknande? Och en underkod ” datum för 
möjlig utflyttning”?  Samt för att underlätta matchningen av lägenheter/klient, en kod för 
”bostadspreferenser”? Ett sådant system skulle underlätta bedömningarna både av 
storleken på det totala behovet, datum när behov uppstår och hur bostadsbehovet ser ut. 
Informationen kan underlätta arbetet för Fastighetsförvaltningen. Dessutom är det en 
mycket viktig sakfråga för kommunikation och information till Helsingborgshem och de 
privata fastighetsägare som bidrar med hyreslägenheter till det bostadssociala 
programmet. 
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7. Segregation 
 

Segregation betyder ’rumslig avskiljning av befolkningsgrupper’. Motsatsen är rumslig 
integration. Bostadssegregation har varit en aktuell fråga i Sverige sedan 1970-talet (se 
exempelvis Andersson et al, 2010). Helsingborgs Stad och Helsingborgshem arbetar 
aktivt med segregation och försöker sprida de lägenheter som förmedlas till det 
bostadssociala programmet på flera bostadsområden. Hur har det då gått? Tabell 2 nedan 
innehåller information ur Helsingborgs Stads statistikdatabas: områdesbeskrivning och 
försörjningsstöd.  
 
Tabellen visar statistik från tio områden i Helsingborg, utvalda efter andel 
förvärvsarbetande 20-64 år, i området. Områdena utgör de fem områdena med lägst 
förvärvsfrekvens samt de fem områdena med högst förvärvsfrekvens i kommunen. 
Övriga utvalda variabler som kan säga något om segregation i tabellen är: andel av 
folkmängden som har försörjningsstöd; folkmängd; andel av folkmängd i åldrarna 20-64 
år; andel av folkmängden med utländsk bakgrund; andel av de i åldrarna 20-64 år som 
förvärvsarbetar; andel av de i åldrarna 20-64 år som har eftergymnasial utbildning samt 
andel av antalet bostäder i området som har upplåtelseformen hyresrätt. 
 

Tabell 2. Data för ett urval av områden i Helsingborg 
 

 
Källa: Helsingborgs statistikdatabas, Helsingborg.se. 

 
De gulmarkerade områdena har en lägre andel än Helsingborgs Stads genomsnittsiffror 
vad gäller andel av de i åldrarna 20-64 år som förvärvsarbetar. De grönmarkerade 
områdena har istället högre andel av de i åldrarna 20-64 år som förvärvsarbetar än 
Helsingborgs Stads genomsnittsiffra. Däremot har ett av de grönmarkerade områdena en 
lägre andel av de i åldrarna 20-64 år som har eftergymnasial utbildning än Helsingborgs 
Stads genomsnittsiffra och ytterligare ett område ligger precis på Helsingborgs Stads 
genomsnittsiffra medan de övriga tre grönmarkerade områdena ligger över Helsingborgs 
Stads genomsnittsiffra. 
 
De gulmarkerade områdena ligger över Helsingborgs Stads genomsnittsiffror vad gäller 
andel av folkmängden som har försörjningsstöd, andel av folkmängden med utländsk 
bakgrund och andel av bostäderna som är hyresrätt. Siffrorna för de grönmarkerade 
områdena är istället lägre för de variablerna. 
 
Tabellen visar att det är stora skillnader mellan dessa områden med avseende på utvalda 
variabler och därför kan man påstå att såväl de gul- som grönmarkerade områdena i 
Helsingborgs Stad är segregerade. 
 

Områdesstatistik Förs.stöd Folkmängd % 20-64 år % Utl bakgrund % Förvärvsarbetande % Eftergymnasial % Hyresrätt

2013 20141231 20-64 år  2013  utbildning 20-64 år 

044 Närlunda 14,4 1392 51 60 46 25 100

071 Planteringen 21,4 2951 62 61 47 20 92

022 Drottninghög 18,6 3093 56 75 47 19 100

021 Fredriksdal 17,4 4840 53 54 51 26 74

041 Söder 11,9 4227 63 51 53 35 78

064 Gustavslund 0,2 3513 57 16 83 45 10

197 Gantofta 1,9 1384 54 9 85 38 2

199 Rydebäck 0,6 5807 49 9 86 52 9

061 Eskilsminne 0,5 1874 56 14 87 49 8

191 Allerum 1,1 1509 58 9 88 37 4

Helsingborg 5,6 135344 59 29 72 38 46
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8. Scenarier 
 

Nedanstående tabell illustrerar två förslag på möjliga alternativ vad gäller tilldelning av 
antal lägenheter till det bostadssociala programmet samt vilka fastighetsägare som bör 
bidra med vilket antal lägenheter. 
 
Scenario 1 motsvarar de preliminära behov hos försörjningsstödtagare som är 
uppskattade av Socialförvaltningen och Fastighetsförvaltningen, ca 50 lägenheter vardera, 
vilket summerar till 100 lägenheter. Fördelningen skulle vara 42 % på Helsingborgshem 
och 58 % på privata fastighetsägare och bostadsföretag i Helsingborg Stad, men då 
Helsingborgshem har bidragit långt över sin marknadsandel under en lång tid av år, 
bedöms det viktigt att de privata fastighetsföretagen år 2016 bidrar även med de 
lägenheter som motsvarade deras egen marknadsandel år 2014. Detta är viktigt inte minst 
för situationen med segregation, se avsnitt 7 ovan. Lägenheterna som tilldelas det 
bostadssociala programmet behöver omfatta fler bostadsområden och högre hyresnivåer.  
 
Scenario 2 utgör ett fiktivt alternativ, ett integrationsalternativ, där kommunen 
tillsammans med fastighetsägare och privatpersoner satsar i större skala på integrering 
genom bostäder till flyktingar i staden. Scenariot inkluderar scenario 1, 100 lägenheter till 
försörjningsstödtagare inom socialförvaltningen och med tillägg för ett omfattande 
tillskott, 600 lägenheter, avsett för etableringsärenden. För att kunna erbjuda så många 
lägenheter behöver fler fastighetsägare involveras. Tanken är att Helsingborgs stad köper 
in eller bygger fler bostadsrättslägenheter och därmed tar ansvar för en del av utökningen 
av det bostadssociala programmet samt situationen vad gäller segregation. Tanken med 
scenariot är också att engagera privatpersoner att upplåta eventuella gäststugor eller 
vinds-/källarlägenheter till etableringsärenden. De 150 lägenheterna utgör då sannolikt 
privat uthyrning och ligger utanför det bostadssociala programmet.  
Även för ett genomförande av detta alternativ är uppfattningen i denna rapport att det 
krävs att Helsingborg stad godkänner alternativet och är medvetna om att det skapar en 
incitamentsstruktur i det fall att etableringsärenden kan få bostäder genom det 
bostadssociala programmet. Man behöver också tänka på hur man ska informera 
medborgare som står i bostadskön om de 300 lägenheter som undandras bostadskön 
genom Helsingborgshem och de privata fastighetsägarnas bidrag av lägenheter i detta 
scenario. 
 
Tabell 3. Scenarier för behov och tilldelning av lägenheter till ett utökat bostadssocialt 
program i Helsingborg år 2016  
 

Tilldelning av 
lägenheter  

Scenario 1 
 

Scenario 2 
Integration 

Fastighetsägare HH Privat 
ftg 

HH Privat 
ftg 

HS Privat 
person 

Försörjningsstöds-
tagare 

11 89 
(31+58) 

11 89 
(31+58) 

0 0 

Etableringsärenden 0 0 126 184 
(10+174) 

150 150 

Summa lägenheter 100 700 
HH=Helsingborgshem; HS=Helsingborgs Stad 
 

 
Scenario 1 bedöms kräva ett omfattande arbete med kommunikation och motivation 
med de privata fastighetsägarna. Det är absolut nödvändigt för staden att de är med och 
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bidrar med lägenheter efter deras respektive marknadsandel. Inte minst för att förbättra 
segregationsstatistiken i tabell 2. 
 
Scenario 2 bedöms kräva en kommunomfattande samsyn hos medborgare i kommunen, 
privatpersoner med bostadsalternativ, privata bostadföretag, Helsingborgshem och 
förvaltningar och politisk ledning i Helsingborgs stad gällande integration genom 
bostäder. 
 
För personer som är i etableringsfasen är det Lag 1994:137 som reglerar att 
Migrationsverket har ansvaret för mottagandet och bosättning om man väljer att bo på 
anläggning. Om man väljer ”eget boende” blir man ändå registrerad vid en anläggning. 
Under etableringsfasen tycks det vara Arbetsförmedlingen som har ett samordnande 
ansvar för etableringsinsatser och bosättning av personer som har rätt till etableringsplan 
vilket också bekräftas av ett PM inom Helsingborgs stad (Helsingborg, PM om 
Helsingborgs stads arbete med och mottagande av nyanlända, 2015-03-10). Enligt samma 
PM är det Försäkringskassans roll att betala ut etableringsersättning, etableringstillägg 
och bostadsersättning. Fortsatt i samma PM står att Stadens roll och ansvar är 
mottagande och bostadsförsörjning samt att ge praktisk hjälp i samband med bosättning. 
 
Fler frågor kring flyktingmottagande problematiseras i ovan nämnda PM och det pågår 
ett arbete när det gäller samordning av flyktingmottagande i Helsingborgs stad och därför 
finns det ännu inte något svar på de frågor som ställs ovan. De frågor som uppkommer 
här skulle också behöva behandlas inom det arbetet. 
 
Ansvarsfrågan är en mycket viktig fråga för kommunerna, då boendekostnaderna kan 
komma att bli mycket höga. Behovet av bostäder är helt enkelt så stort att Scenario 2 kan 
riskera att skapa en incitamentsstruktur för inflöde av ett okänt antal bostadssökande 
etableringsärenden. Det kan bli så att en större andel nyanlända till Helsingborg väljer 
EBO istället för ABO för att sedan som bostadssökande etableringsärende ställa sig i 
”bostadskö” hos Arbetsmarknadsförvaltningen. Det kan även bli så att fler nyanlända 
väljer att komma till Helsingborg istället för någon annan kommun på grund av att ”man 
får lägenhet snabbt där”.  
 
Man bör noga beakta vilka incitament som skapas om man ändrar på regler samt ställa 
det alternativet mot vad som händer om man inte gör något. 
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9. Avslutande reflektioner  
 
9.1 Strukturella och institutionella orsaker till fattigdom och bostadslöshet 
Det första som behövs nämnas igen (se även avsnitt 3) är att Sverige nu upplever en brist 
på bostäder och därmed stor hemlöshet på grund av dysfunktionalitet inom samtliga 
områden som redovisas i Appendix 2 som ”strukturella” nivåer samt de flesta områden 
som redovisas som ”institutionella” nivåer. När dessa dysfunktionaliteter på strukturell 
och institutionell nivå uppträder samtidigt orsakas både fattigdom och bostadslöshet.  
Den stora internationella flyktingkrisen och den exceptionellt höga invandringen av 
asylsökande till Sverige, förstärker den redan svåra situationen med låga inkomster och 
brist på bostäder. Påfrestningar på landets socialtjänster och många andra kommunala 
och statliga myndigheter är mycket stor. Helsingborgs stad är inte ensam om situationen. 
De reflektioner som tas upp nedan är dock sådant som framkommit genom intervjuer 
och data och som gäller Helsingborgs stad.  
 
Orsaken till varför de klientgrupper som finns hos förvaltningarna och som har behov av 
bostäder har blivit försörjningsstödstagare kunde inte fastläggas under intervjuerna. 
Förvaltningarna behöver ta fram bakomliggande orsaker så att analys och prognoser kan 
utföras. 
 

9.2 Svårigheter att bedöma behovet 
Det framgår av intervjuerna att socialförvaltningen har svårt att bedöma behovet av fler 
lägenheter med hyresgarantier. Man har inte kommunicerat vad svårigheten att få fram 
en säkrare prognos beror på. Man uppskattar och man vill återkomma.  
 
Fastighetsförvaltningens prognos är en bedömning med ett intervall om tio klienter där 
osäkerheten beror på information om hur många inom intervallet som blivit av med sina 
skulder, vilket går att ta reda på. Arbetsmarknadsförvaltningen har kommunicerat att 
man inte har ytterligare behov av hyreslägenheter med hyresgaranti. 
 
Man arbetar för närvarande, enligt uppgift, inom Socialförvaltningen med att kunna göra 
bättre prognoser och då för nästkommande kvartal istället för en årlig prognos. Man 
menar att behoven kan skifta över året och att en prognos för nästkommande kvartal 
skulle vara säkrare.  
 
Det skulle behövas ett datum för när socialförvaltningen har möjlighet att börja 
presentera sina kvartalsprognoser, då det kan tolkas som att den frågan inte ingår i 
socialnämndens uppdragsbeskrivning (se avsnitt 4.2.1). 
Något som framkommit vid genomgången av intervjusvaren är att SOF och AMF 
använder snarlika begrepp men med olika betydelser. Socialförvaltningen använder 
”bostadsproblematik” i betydelsen problem med de krav som ställs på en hyresgäst i 
hyreslagen, till exempel att betala hyran i tid, hålla lägenheten i gott skick, följa 
ordningsregler, ett minimum av betalningsanmärkningar, avsaknad av tidigare vräkning 
med mera. Arbetsmarknadsförvaltningen använder ”boendeproblematik” i betydelsen 
avsaknad av bostad. För att underlätta kommunikation och förståelse behövs tydlighet 
med dessa begrepp när man kommunicerar utanför den egna förvaltningen. 

9.3 Statistik 
En gissning är att svårigheten att göra prognoser kan bero på avsaknad av statistik hos 
socialförvaltningen. Fastighetsförvaltningen för statistik över antal hyresremisser; antal 
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hyreskontrakt som skrivs och med vilken fastighetsägare. AMF rapporterar antalet 
bostadsremisser till fastighetsförvaltningen. Det borde vara rimligt att förvaltningarna för 
statistik på till exempel datum när klienten förväntas vara färdigbehandlad och/eller 
utflyttningsbar till en hyreslägenhet med hyresgaranti; om klienten har 
bostadsproblematik eller ej; boendeproblematik eller ej; storlek på lägenhet; vilken 
klientgrupp klienten tillhör; med fler frågor av vikt för prognosen.  
 
Hur behovet av statistik ser ut behöver tas upp och diskuteras mellan AMF, SOF, FF 
och fastighetsägarna. Det bedöms här vara helt nödvändigt att förvaltningarna kan 
redovisa ett konkret och precist behov av bostäder för fastighetsägarna och på grundval 
av ett tillförlitligt underlag. Helsingborgs stad behöver dels att fler privata fastighetsägare 
bidrar med lägenheter och även att de fastighetsägare som redan bidrar ska vara 
intresserade av att lämna fler lägenheter till det bostadssociala programmet. 
 
Fastighetsägarna bör föra statistik på hur många lägenheter som lämnas till 
fastighetsförvaltningen, vilken tidpunkt och för vilket program: det bostadssociala eller 
Bostad först; hur stor andel utgör dessa lägenheter av det totala beståndet per år eller 
kvartal och hur stor andel utgör dessa lägenheter av de förmedlade (lediga) lägenheterna 
per år eller kvartal. En avstämning mellan parternas statistik bör göras årligen och 
summorna av tillförda hyreslägenheter från fastighetsägarna och uthyrda lägenheter med 
hyresgarantier från fastighetsförvaltningen ska stämma. 
 
I dagsläget finns ett mått på att Helsingborgshem ska bidra med lägenheter i samma 
proportion som sin marknadsandel men det finns inget mått på maximal andel av 
beståndet det är rimligt att bidra med. Alla dessa mått bör också kommuniceras i 
företagets årsredovisning och kommunens årsredovisning så att medborgarna vet hur 
stor andel av det kommunala bostadsföretagets bestånd som går till den ordinarie 
bostadsmarknaden via bostadskön samt hur många som går till den sekundära 
bostadsmarknaden via socialtjänsten.  

9.4 Aktivera och engagera privata fastighetsägare och fastighetsbolag 
Stadens behöver omgående arbeta för att komma överens med fler privata 
fastighetsägare och fastighetsbolag i staden om bidrag enligt marknadsandel till det 
bostadssociala programmet. Detta bör vara en högst prioriterad fråga. Avtal bör skrivas 
som bekräftelse på överenskommelser, vilket fastighetsförvaltningen också gör. Som 
framgår av avsnitt 5.4 ovan är det idag Helsingborgshem som står för en majoritet av 
lägenheterna till såväl hyresgarantier som Bostad Först. Det gynnar inte den integration 
som staden behöver. Marknadsföring genom samtal och möten direkt med 
fastighetsägarna kan vara en metod, där staden då bl a kan redovisa en behovsprognos 
byggt på tillförlitlig statistik som förvaltningarna tagit fram. Fastighetsägarna Syd kan 
vara en bra kontaktpartner där man kan nå många fastighetsägare via ett 
frukostseminarium eller liknande.  
 
Krav i markanvisningar och exploateringsavtal är ytterligare sätt för kommunen att få för 
fler lägenheter till det bostadssociala programmet. 

9.5 Hyresnormen bör höjas 
Helsingborgs kommun är ansvarig för storleken på normen för hyreskostnad inom 
försörjningsstödet. För att på allvar kunna arbeta mot segregation och för integration av 
klienter från det bostadssociala programmet bör Helsingborgs Stad höja normen för 
hyreskostnad så att det blir möjligt för fastighetsföretagen i kommunen att placera 
försörjningsstödstagare i lägenheter med hyresgaranti i fler bostadsområden och hos alla 
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fastighetsägare i kommunen. Nuvarande belopp på hyresnormen begränsar placeringen 
av försörjningsstödstagare till några få områden och bidrar därmed till segregation. Det 
kan hända att det räcker med att höja beloppen för de två lägsta nivåerna i tabell 1 ovan. 
Samtidigt kan Helsingborgs kommun kommunicera med regeringen om att höja 
bostadsbidraget motsvarande så att inlåsningseffekter inte uppstår. 
 
Dessutom behöver staden ta fram mått på segregation och målvärden för en 
segregationsfri stad samt kontinuerliga uppföljningar. 

9.6 Förslag till lösning av ”inlåsningseffekt” av andrahandsuthyrning av 
bostadsrätter 
När det gäller den inlåsningseffekt som socialförvaltningen menar att kommunens 
bostadsrätter åstadkommer, kan man utarbeta andra lösningar på det problemet än att 
flytta familjen till en hyresrätt. Alternativ som att familjen kan få bo kvar så länge de vill 
på andrahandskontrakt efter utskrivning från socialförvaltningen, kan realiseras genom 
att kommunen kontinuerligt köper eller bygger fler bostadsrättslägenheter till det 
bostadssociala programmet. Ett annat alternativ kan vara att kommunen inför ett 
bosparande på hyran där andrahandshyresgästen från början betalar en del av hyran till 
en kontantinsats på bostaden(enligt finsk modell), det vill säga att familjen på sikt har 
möjlighet att bli innehavare av lägenheten. Detta förutsätter eventuellt att inkomsten 
förbättras för familjen. Modellen bör undersökas och analyseras. 

9.7 Organisation 
Det upparbetade systemet som beskrivs här med Fastighetsförvaltningen som arbetar 
som centralt organ för det bostadssociala programmet innefattande kontakter med 
stadens fastighetsägare, utfärdande av hyresremisser, matchning av lägenhet och klient 
utifrån bostadsremisser från Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen, 
framstår som ett bra system. Fastighetsförvaltningen förefaller även ha bra kontakter 
med fastighetsägarna i kommunen och skriver samarbetsavtal med dessa. Man har 
utarbetade rutiner för hanteringen av lägenheter.  
 
Enligt uppgift, har arbetsgruppen som arbetat med representanter från de fyra 
förvaltningarna AMF, SOF, VOF och FF (se avsnitt 4), lagt fram ett förslag på 
förändringar som innebär smärre justeringar det bostadssociala programmet eftersom 
man i stort sett är nöjd med gällande ordning. Socialförvaltningen framhåller att de 
ändringar i rutiner och arbetssätt som behövs, görs i samarbete och dialog i 
arbetsgruppen och mellan förvaltningarna. Det bedöms som en arbetsmetod med stora 
förutsättningar att förbättra ett redan bra system för det bostadssociala programmet. 
 
En annan, mindre organisationsfråga, gäller att Arbetsmarknadsförvaltningen har 
boendesekreterare som arbetar med att skaffa fram akutboenden åt klienter. När det 
gäller vandrarhem så beviljas bistånd via rekvisition mot fakturabetalning för angiven 
tidsperiod. Frågan är om det skulle vara effektivare att Fastighetsförvaltningen skulle ha 
ansvaret för att skaffa fram vandrarhemsboende? Argumenten kan vara att det totala 
behovet av kontrakt, avtal och hyreskostnader då blir synligt och registreras på ett ställe.  

9.8 Det ekonomiska ansvaret för EBO-boende? 
Vilket ekonomiskt ansvar är statens och vilket är kommunens när det gäller kategorin 
EBO-boende? Kan kommunen kräva tillbaka kostnader för försörjningsstöd och 
bostadskostnader av Migrationsverket? Staten anser att EBO-boende är billigt för staten. 
Men hur ser det ut för kommunerna? Dessa frågor behöver svar. 
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9.9 Bygga för låginkomsttagare 
Nyproduktion som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar behöver komma till 
stånd och inkludera medborgare med låga inkomster. (Se även inlägg i Fastighetsnytt 
2016-01-29)12 Helsingborg bygger redan en hel del, men behöver fler bostäder med låga 
hyror. Detta är en stor utmaning i hela landet. Hur ska det gå till13? Hur ser det ut i de 
mindre kommuner där befolkningen är inpendlare till Helsingborg? I de kommunerna är 
sannolikt marken billigare. Kan det byggas stora hyreslägenheter för stora familjer i de 
mindre kommunerna?  Skulle ett samarbete mellan Helsingborg och inpendlings-
kommunerna vara av godo? En samsyn kring vilka bostäder som kan byggas var, hur kan 
man komplettera varandras behov mellan kommunerna? Och utan att skapa segregation. 
En metod för kommunen att få det man önskar kan vara att ställa krav i samband med 
markanvisningar och exploateringsavtal. 
 
Äganderätt, kooperativ hyresrätt, hyresrätt, ägandelägenheter, bostadsrätt. Villor, radhus, 
Attefallshus, nya utformningar så att människor har möjlighet att umgås? Det behövs 
stor variation av upplåtelseformer och lägenhets- och hustyper samt byggare: företag och 
bygg-gemenskaper. Nya och olika finansieringsformer. Det finns bostadsföretag som kan 
bygga bra och billigt. Det finns till exempel SABO:s Kombo-hus och BoKlok som Ikano 
och Skanska står för. BoTrygg och Rikshem har fått markanvisning för att bygga ett antal 
lägenheter med lägre hyra i Frihamnen i Göteborg och BoTrygg har enligt egen uppgift 
även byggt med lägre hyror i Västra hamnen i Malmö.  
 

***** 

                                                      
12 http://fastighetsnytt.se/2016/01/700-000-planetskotare/ 
13 Se exempelvis Boverket (2015a) samt Lind (2016). 

http://fastighetsnytt.se/2016/01/700-000-planetskotare/
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APPENDIX 1 

Definition: Den “sekundära” bostadsmarknaden  
 

Det finns en “sekundär” bostadsmarknad i Sverige och vad står det begreppet för?  
Socialstyrelsen refererar till Ingrid Sahlins definition från 1996: bostäder som “upplåts i 
andra hand utan besittningsrätt och med tilläggsvillkor som går utöver dem som vanliga hyresvärdar 
anger, en sekundär bostadsmarknad” (Socialstyrelsen 2015, sid 9). 
 
Boverket tillsammans med Socialstyrelsen har kommit fram till vilka boendelösningar 
som ska ingå i definitionen av den sekundära bostadsmarknaden: 
 

 “Kommunernas utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan skaffa sig en bostad, 
eftersom de av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden 

 Boendelösningar med någon form av hyresavtal, vanligtvis andrahandskontrakt, där boendet är 
förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler. 
 
Definitionen inbegriper bostäder där målsättningen är att den boende ska bo kvar och så 
småningom få ett vanligt hyresavtal i den aktuella bostaden, utan särskilda villkor eller regler. 
I definitionen ingår även sådana bostäder där avsikten är, att den boende så småningom ska 
flytta vidare till en annan bostad, som ett led i en boendetrappa, eller till en egen bostad.” 
(Socialstyrelsen 2015, sid 9). 
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APPENDIX 2 

Definition av och orsaker till: Hemlöshet 
 

Socialstyrelsen har år 2005 definierat vilka boendesituationer som utgör hemlöshet 
(Socialstyrelsen 2015, sid 10): 

1. Akut hemlöshet 
2. Institutions- och kategoriboende 
3. Långsiktiga boendelösningar (motsvarar i princip den “sekundära” bostadsmarknaden) 
4. Kortsiktigt eget ordnat boende.  

 
Socialstyrelsen delar in orsaker till hemlöshet i “nivåer” inom vilka det finns olika 
“sårbarhetsfaktorer” (tolkas här som områden där dysfunktionalitet råder vilket påverkar 
risken för hemlöshet). Nedan redogörs för de nivåer och sårbarbarhetsfaktorer som 
socialstyrelsen och Stockholms Stadsmission var och en för sig har redovisat sina 
respektive rapporter. Ytterligare förslag på tillägg ges av författaren till denna rapport (*).  
 
Nivå     Sårbarhetsfaktorer Referens 
 
Strukturell  Bostadsmarknad (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Arbetsmarknad  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Segregation  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Socialförsäkringsystemet *  
   Pensionssystemet    *  
   Utbildningssystemet    *   
 
Institutionell   Serviceutbud  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Boendealternativ (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Fastighetsägares 

Uthyrningpolicys *; även Stadsmissionen Stockholm (2013) 
Hyreslagstiftningen Stadsmissionen Stockholm (2013) 

   Regelverk för vräkning Stadsmissionen Stockholm (2013) 
   Kommunal hantering 

av bostadsförsörjning  
och bostadstilldelning Stadsmissionen Stockholm (2013) 

  
Relationell  Familj   (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Civilstånd  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Socialt umgänge (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
 
Individuell  Missbruk  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
   Kriminalitet  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 

Psykisk ohälsa  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
Fysisk ohälsa  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
Funktionshinder (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
Ålder   (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
Kön   (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
Immigrationserfarenhet(Socialstyrelsen 2015, sid 10) 
Etnicitet  (Socialstyrelsen 2015, sid 10) 

   Utbildningsnivå * ; även Stadsmissionen Stockholm (2013) 
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