
 

Fastighetskontoret 

  

  

GÖTEBORGS STAD 

Hemlösa och utestängda från 

bostadsmarknaden april 2022 

2022-06-20 

  



 

GÖTEBORGS STAD 2 (47) 

Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2022  

Göteborgs Stad, Fastighetskontoret 2022-06-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2022 

DNR 0961/22 

Ansvarig 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret 

Kontaktperson 

Mikael Chrona  

mikael.chrona@fastighet.goteborg.se 

Övriga  

Stina Wiklund Björstedt, Socialförvaltningen Hisingen  

Erik Carles, Fastighetskontoret  

Thomas Martinsson, Fastighetskontoret  

Marie Persson, Fastighetskontoret (ansvarig utgivare) 

Stort tack till uppgiftslämnare som har deltagit och bidragit till att möjliggöra 

denna kartläggning  

mailto:mikael.chrona@fastighet.goteborg.se


 

GÖTEBORGS STAD 3 (47) 

Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2022  

Göteborgs Stad, Fastighetskontoret 2022-06-20 

Sammanfattning 
Det är sjunde gången Göteborgs Stad kartlägger hemlöshetens omfattning och 

karaktär utifrån Socialstyrelsens definition. Den breda definitionen visar att 

hemlöshet kan bero på såväl strukturella som individuella faktorer och att hem-

löshet inte är en egenskap utan en situation som en person kan befinna sig i, 

under olika lång tid. Orsakerna till hemlöshet är många och komplicerade. Det 

finns inga enkla lösningar och framför allt så finns det inte bara en lösning. 

Hemlösheten har minskat över tid vilket är ett övergripande mål i stadens hem-

löshetsplan. Även mål om att minska den akuta hemlösheten har förverkligats. 

Årets kartläggning visar det lägsta antalet hushåll, vuxna och barn i akut hem-

löshet sedan 2015.  

Figur 1 - Antal personer (vuxna och barn) i hemlöshet 2015–2022 

 
Sammanlagt har 2 359 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan, 

vilket innefattade 2 524 vuxna och 697 barn. Antalet personer har ökat med 60 

personer, från 3 161 personer till 3 221 personer jämfört med 2021. Däremot 

har antalet hushåll minskat med 46 hushåll. Totalt har antalet barnfamiljer i 

hemlöshet ökat från 282 barnfamiljer 2021 till 296 familjer 2022. Antalet vuxna 

och barn i familjerna har ökat med 124 personer jämfört med 2021, från 977 till 

1 121 personer. Det är främst antalet barn som har ökat (100 barn).  

Ökningen av antalet barnfamiljer och barn i årets kartläggning förklaras av de 

barnfamiljer som kommunanvisats enligt Bosättningslagen och som flyttat ut 

från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte ordnat annan bostad har 

möjlighet att hyra lägenhet i andra hand av kommunen under maximalt 18 

månader inom projektet Barnfamilj med korttidsavtal. Dessa familjer har inte 

ingått i tidigare kartläggningar eftersom de haft en genomgångsbostad i fem år. 

Även barnfamiljer placerade av socialtjänsten i nödbiståndsboende har denna 

möjlighet. Projektet omfattar cirka 350 lägenheter under perioden 2021–2023 

och avser att motverka och minska antalet barn i akut hemlöshet. Om staden 

inte hade satsat på lägenheter till barnfamiljer hade antalet barn i akut hemlös-

het varit avsevärt högre. 

I årets kartläggning har antalet akut hemlösa hushåll minskat med 174 hushåll 

(39%) jämfört med 2021. Av dessa har antalet ensamhushåll minskat med drygt 

170 hushåll. Antalet barnfamiljer i akut hemlöshet har minskat med tre familjer 

och 18 barn, till 53 familjer med 120 barn.  
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Sannolikt har införandet av nya boendeinsatser och nedstängningen av akutbo-

endet Nya Tillfället medfört en minskning av akut hemlösa personer i kartlägg-

ningen. Merparten av personerna med missbruk eller psykisk ohälsa som tidi-

gare placerades av socialtjänsten i akutboende får istället placering i socialt 

boende med stöd, kortsiktigt boende. Boendet fokuserar på utredning och mera 

stöd för att på sikt rusta personen för ett mer självständigt boende.  

Även stadens satsning på modellen Bostad först har medfört färre personer i 

akut hemlöshet. Bostad först innebär en fast bostad och ett omfattande stöd för 

att kunna bo kvar och för att kunna ta itu med andra problem så som missbruk 

och/eller psykisk ohälsa. Modellen ger personerna möjlighet till lägenhet med 

eget kontrakt och är dessutom kostnadseffektiv eftersom de flesta av personerna 

tidigare var hänvisade till mer kostsamma boendelösningar inom akut hemlös-

het. 

Tabell 1 - Övergripande jämförelse mellan 2021 och 2022 

Indikator 2021 2022 Antal (+/-) Skillnad (%) 

Antal hushåll 2 405 2 359 -46 -2% 

Antal vuxna / myndiga 2 564 2 524 -40 -2% 

Antal barnfamiljer 282 296 +14 5% 

Antal barn* 597 697 +100 17% 

varav i akut hemlöshet         

Antal hushåll 451 277 -174 -39% 

Antal vuxna / myndiga 472 301 -171 -36% 

Antal barnfamiljer 56 53 -3 -5% 

Antal barn* 138 120 -18 -13% 

*Barn som bor tillsammans med förälder som befinner sig i någon av hemlöshetssituationerna.  

Resultaten visar följande  

• 13 procent (296) av hushållen är barnfamiljer. De flesta av föräldrarna är 

födda utomlands och merparten saknar social problematik.   

• 15 procent (360) av hushållen har varit i hemlöshet i mindre än ett år och 20 

procent (467) har varit hemlösa i mer än 10 år.   

• Försörjningsstöd är den enskilt vanligaste inkomstkällan för 50 procent 

(1 146) av hushållen. 10 procent (225) har lön från regelbundet eller 

tillfälligt arbete.   

• 40 procent (934) av hushållen har en vuxen som är född utomlands och av 

dessa har 57 procent (529) levt i Sverige längre än åtta år.  

• Det finns missbruk eller psykisk ohälsa i 63 procent (1 486) av hushållen.   

• 35 procent (817) av hushållen uppgavs inte ha några andra behov som 

föranleder stöd, insatser eller behandling, utöver boendet.   

• För 18 procent (415) av hushållen uppgavs vräkning vara en bidragande 

faktor till deras hemlöshetssituation. 

• För 13 procent (305) av hushållen uppgavs våld i nära relation vara en 

bidragande orsak till hemlöshet.  

• 59 procent (1 384) av hushållen bor i en vanlig lägenhet (långsiktig 

boendelösning), många med möjlighet att överta hyreskontraktet.  
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Missbruk- och beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa är de främsta orsa-

kerna till hemlöshet. Majoriteten är ensamhushåll och män. Jämfört med 2021 

har antalet hushåll med missbruk- och beroendeproblem eller psykisk ohälsa 

minskat med cirka 90 hushåll. 

Nästan vart femte hushåll i kartläggningen benämns som så kallat strukturellt 

hemlösa, vilket är på samma nivå som 2021. Denna grupp kännetecknas av att 

de saknar egen bostad för att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in 

på den ordinarie bostadsmarknaden. De har oftast inte haft någon egen bostad 

tidigare och saknar nätverk för att kunna etablera sig på bostadsmarknaden.  

Det mest förekommande valet av framtida boendelösning som föreslås är en 

lägenhet på ordinarie bostadsmarknad (med eller utan kommunalt kontrakt). 

Detta gäller för cirka 700 av hushållen. För cirka 750 av hushållen saknas det 

behov av en förändrad boendelösning inom ett år eller att hushållen väntar på 

överlåtelse av kommunalt kontrakt till eget hyresavtal. Det innebär att hushållen 

har rätt form av boendelösning eller att det av olika anledningar inte är lämpligt 

för dem att byta boendelösning vid kartläggningstillfället.  

I årets kartläggning är 12 procent av hushållen akut hemlösa, vilket är en 

minskning med sju procentenheter. Andelen hushåll som ska lämna institutioner 

eller liknande har ökat med elva procentenheter, till 23 procent. Hushåll som 

bor i långsiktiga boendelösningar har minskat med fem procentenheter till 58 

procent och hushåll som bor i eget ordnat kortsiktigt boende är på samma nivå 

som föregående år, sex procent.   

Figur 2- Hushåll, vuxna och barn per hemlöshetssituation 2022 

 
Hemlösheten har minskat över tid i Göteborg men bedömningen är att hemlös-

heten kommer att öka inom de närmsta åren, särskilt antalet barnfamiljer och 

barn i långsiktiga boendelösningar (lägenheter). Faktorer som talar för en 

ökning är uppsägningar av hushåll i genomgångsbostäder, ett ökat flyktingmot-

tagande och en ökad befolkning. Detta trots ett ökat bostadsbyggande.  
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277 hushåll (301 vuxna, 120 barn) bor i
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536 hushåll (541 vuxna, 21 barn) saknar
boende efter institutionsvistelse eller
liknande "Sit. 2"

1384 hushåll (1503 vuxna, 533 barn) bor i
långsiktiga boendelösningar "Sit. 3"

135 hushåll (151 vuxna, 21 barn) bor
kortsiktigt hos familj, släkt eller andra
privatpersoner  "Sit. 4"

27 hushåll (28 vuxna, 2 barn) "Annat/Vet ej"



 

GÖTEBORGS STAD 6 (47) 

Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2022  

Göteborgs Stad, Fastighetskontoret 2022-06-20 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................... 3 

1 Inledning ....................................................................................... 7 

2 Definition av hemlöshet ............................................................. 11 

3 Resultat av kartläggningen ........................................................ 12 

4 Förslag på boendelösning och behov av stöd ......................... 17 

5 Hemlöshetens utveckling över tid ............................................. 19 

6 Slutsatser .................................................................................... 28 

Bilaga 1 – Bakgrundsfakta ................................................................ 33 

Bilaga 2 – Resultat per förvaltning ................................................... 35 

Bilaga 3 – Enkätfrågor ....................................................................... 39 

Bilaga 4 – Socialt boende med stöd ................................................. 45 

  



 

GÖTEBORGS STAD 7 (47) 

Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2022  

Göteborgs Stad, Fastighetskontoret 2022-06-20 

1 Inledning 
Göteborgs Stad har sedan 2003 regelbundet kartlagt hushåll som står utanför 

bostadsmarknaden och som behöver bistånd för att lösa sitt boende. Inför 2015 

års kartläggning förändrades målgruppen för att överensstämma med Socialsty-

relsens definition av hemlöshet. Syftet med kartläggningen är att kunna följa 

hemlösheten över tid samt analysera vilka insatser som ger effekt.  

Kartläggningen visar hur många hemlösa som fanns i Göteborg vid den givna 

tidpunkten och samlar bakgrundsfakta om hemlösa personer. Resultaten 

kommer att kunna användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän 

och andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad, boende och 

stöd. 

Det finns andra grupper som kan befinna sig i hemlöshetsliknande situationer 

men som inte omfattas av Socialstyrelsens hemlöshetsdefinition och därför inte 

ingår i kartläggningen, som till exempel asylsökande, utsatta EU-medborgare 

som tillfälligt vistas i Sverige och papperslösa. 

1.1 Rapportens disposition  
Rapporten ska läsas som en resultatredovisning av den hemlöshet som kartlagts. 

I det inledande kapitlet presenteras kartläggningens utgångspunkter. I kapitel 

två redovisas vilken definition av hemlöshet som Göteborgs Stad använder sig 

av vid kartläggning av hemlöshet. Vidare följer kapitel tre med resultaten från 

kartläggningen och en beskrivning av vad som kännetecknar hushållen som 

finns i de olika situationerna. 

I kapitel fyra redogörs för vilket förslag socialtjänsten har på framtida boende-

lösning för hushållen och vilket behov av stöd hushållen har. Det femte kapitlet 

visar hemlöshetens utveckling över tid och jämförelser med tidigare kartlägg-

ningar. I kapitel sex redovisas vilka faktorer som har bidragit till hemlöshet. 

Slutligen innehåller det sjunde kapitlet slutsatser av kartläggningen.  

Bilaga 1 är en tabellbilaga med resultaten för olika bakgrundsfrågor för hushål-

len, som till exempel skulder och ohälsa. I bilaga 2 presenteras resultaten förde-

lat på de förvaltningar som lämnat uppgifter till kartläggningen. Bilaga 3 inne-

håller enkätfrågorna som använts i kartläggningen. Bilaga 4 innehåller en 

beskrivning av Göteborgs Stads nya boendeinsatser inom kategorin socialt 

boende med stöd. 
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1.2 Kartläggningen  
Kartläggningen utgår från Socialstyrelsens definition av hemlöshet, som 

beskriver fyra situationer som personer kan befinna sig i under en kortare eller 

längre tid. Här ingår personer i akut hemlöshet, personer som saknar boende 

efter institutionsvistelse eller liknande, personer som bor i långsiktiga boende-

lösningar och personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privat-

personer.  

Definitionen är bred och rymmer en stor spännvidd av olika målgrupper, från 

personer som bor i offentliga utrymmen eller utomhus till hushåll som bor i 

vanliga lägenheter med kommunala kontrakt med möjlighet till överlåtelse av 

hyreskontraktet.   

Fastighetskontoret ansvarar för kartläggningen och sammanställer resultatet. 

Socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen identifierar personer och hushåll som ska ingå i kartlägg-

ningen samt ansvarar för den information som rapporteras.  

Det är andra året som kartläggningen genomförs utifrån Göteborgs Stads nya 

organisation. Det innebär att sex förvaltningar har inrapporterat personer och 

hushåll som ingår i kartläggningen. I tidigare kartläggningar har tio stadsdelar 

och social resursförvaltning inrapporterat personer och hushåll.  

1.3 Kartläggningens utgångspunkter 

Målgrupper   

I kartläggningen ingår hushåll och personer som är hemmahörande i Göteborg 

och som omfattas av Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Kartläggningen 

omfattar även de hushåll som aktualiserats före mätperioden och som fortfa-

rande är aktuella och hemlösa när kartläggningen genomfördes.  

Avgränsning  

Följande målgrupper ingår inte i kartläggningen:  

• Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL 

eller LVU.  

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.  

• Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd.  

• Ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten.  

• Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, 

men saknar förankring här.  

• Personer som bor i äldreboenden.  

• Nyanlända som har anvisats till Göteborg enligt bosättningslagen och 

som bor i genomgångsbostad. 
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Uppgiftslämnare  

Kartläggningen har genomförts av handläggare på socialförvaltningarna, 

förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Mätperiod  

Mätperioden är begränsad till en vecka mellan den 4 april–10 april. Det är 

viktigt att beakta att kartläggningen enbart ger en ögonblicksbild över hemlös-

heten under en viss period. Den beskriver således inte hur det ser ut i ett längre 

perspektiv.   

Enkäten  

Enkäten består av 13 frågor (se bilaga 3) som har besvarats via mätverktyget 

BoInvent1 på Göteborgs Stads Boendeportal1. Ansvarig handläggare har 

registrerat en enkät för varje hushåll som ingår i kartläggningen. Ett hushåll kan 

bestå av en person eller av flera, med eller utan barn. Endast den vuxna 

personen som står för hushållet registreras med födelsedatum, kallad 

registerledare (motsvarar person 1 i enkäten). Detta medför att statistik för kön, 

ålder och födelseland endast kan utläsas för registerledaren och inte för övriga 

medlemmar i hushållet. Övriga frågor besvarades utifrån hushållet som helhet, 

till exempel hushållets huvudsakliga inkomst, behov av stöd och så vidare. Från 

och med 2018 ingår en fråga om vilka faktorer som bidragit till hushållets 

nuvarande hemlöshetssituation.   

Mätfel  

Ett mätfel innebär att ett enkätsvar avviker från det riktiga svaret och kan upp-

komma på grund av en eller flera faktorer. Olika tolkningar av Socialstyrelsens 

definition av hemlöshet är också möjlig och kan leda till såväl under- som över-

rapportering. Detsamma gäller de frågor där svaren grundar sig på uppgiftsläm-

narens bedömning, till exempel ohälsa och behov av stöd i en framtida boende-

lösning, eller där viss typ av information kan vara svår för uppgiftslämnaren att 

känna till (exempelvis missbruk eller beroende och skulder hos Kronofogden). 

Hemlösheten mäts under en vecka, vilket gör att personer som är i hemlöshet 

under längre perioder har större sannolikhet att komma med än personer som är 

tillfälliga hemlösa.  

1.4 Tidigare kartläggningar i BoIvent1  
Jämförelser med tidigare kartläggningar i BoInvent1 kan göras från 2015 års 

kartläggning. Detta beror på att målgruppen för kartläggningar i BoInvent1 

gjorda innan 2015 var annorlunda än nuvarande målgrupp. Även kretsen av 

uppgiftslämnare har förändrats.  

 
1 www.boendeportalen.goteborg.se 

https://www5.goteborg.se/boendeportalen
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Det är andra året som kartläggningen genomförs utifrån Göteborgs Stads nya 

organisation. Funktionsstöd som tidigare fanns i alla stadsdelar är ny förvaltning 

för 2021. Detta medför att det inte går att jämföra 2021 och 2022 års resultat 

med tidigare års resultat i antal hushåll, personer och barn per förvaltning.  

Jämförelser med andra kommuners kartläggningar av hemlöshet kan göras i de 

fall definition av hemlöshet och kretsen av uppgiftslämnare, tidpunkt samt mät-

periodens längd är likvärdiga. 

1.5 Socialstyrelsens kartläggning  
Jämförelser med Socialstyrelsens nationella kartläggning av hemlöshet från 

2011 och 2017 bör göras med viss försiktighet då metoderna skiljer sig åt, vad 

gäller val av uppgiftslämnare. Definitionen i de båda kartläggningarna är i 

princip densamma. I stadens kartläggning har definitionen för situation 4-Eget 

ordnat kortsiktigt boende justerats för att förtydliga gränsdragningen för 

uppgiftslämnarna.   

I Göteborgs Stads kartläggning inrapporteras uppgifter om hemlösa personer 

från socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- 

och omsorgsförvaltningen. I Socialstyrelsens kartläggning omfattas även 

uppgiftslämnare från sjukvården, Kriminalvården och idéburna organisationer.  
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2 Definition av hemlöshet  
Göteborgs Stad använder sedan 2015 Socialstyrelsens definition av hemlöshet 

vid kartläggningar. Definitionen är i princip densamma som Socialstyrelsen 

använt i sin senaste kartläggning från 20172. Definitionen beskriver fyra situat-

ioner som personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid. Det är 

viktigt att betona att definitionen är bred och därför rymmer en stor spännvidd 

av olika målgrupper, från personer som bor utomhus eller i offentliga utrymmen 

till hushåll som bor i lägenheter med kommunala kontrakt som kan överlåtas till 

eget hyresavtal.   

Situation 1: Akut hemlöshet  

Personen är hänvisad till akutboende, jourboende, skyddade boenden eller 

motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus 

eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.   

Situation 2: Institutionsvistelse och liknande – flytt inom 

3 månader utan bostad 

Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem 

för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution3, eller bor på 

ett stödboende4 eller socialt boende med stöd kortsiktigt/boendekollektiv som 

drivs av socialtjänst. Personen ska flytta därifrån inom tre månader efter mät-

veckan, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. 

Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är 

kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.   

Situation 3: Långsiktiga boendelösningar  

Personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning såsom långsiktigt socialt 

boende med stöd, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att perso-

nen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boen-

delösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är före-

nat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.   

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende  

Personen har sökt bistånd för sin boendesituation5 och bor tillfälligt/kontrakts-

löst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt innebo-

ende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner (max 

tre månader efter mätperioden).                

 
2 Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, www.socialstyrelsen.se    
3 SiS: Statens institutionsstyrelse. www.stat-inst.se 
4 Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver 
insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling. 
5 Personer som blir aktualiserade under mätperioden eller som blev aktualiserade före mätperioden 
men där beslut inte ännu är fattat. 

http://www.stat-inst.se/
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3 Resultat av kartläggningen 
Sammanlagt har 2 359 hushåll registrerats som hemlösa under mätperioden  

4–10 april, 2022. Det innefattar 2 524 vuxna och 697 barn. Andelen ensam-

hushåll är 86 procent, medan andelen barnfamiljer är 13 procent (se bilaga 1).  

Socialförvaltningarna Hisingen, Centrum och Nordost har flest registrerade 

hushåll, medan Sydväst, Funktionsstöd och Äldreomsorgen har minst i antal. 

Nordost och Hisingen har flest antal barn medan Centrum och Sydväst har 

minst antal barn (se bilaga 2). Därutöver har Funktionsstöd rapporterat ett fåtal 

barn i hemlöshet. Fördelningen av hemlösa hushåll per förvaltning visas nedan. 

Tabell 2-Antal hushåll, vuxna och barn per hemlöshetssituation och förvaltning 2022 

Förvaltning Sit 1 Sit 2 Sit 3 Sit 4 
Annat/ 

vet ej 
Totalt 

Socialförvaltning Centrum 54 117 342 27 1 541 

Socialförvaltning Hisingen 69 125 374 27 2 597 

Socialförvaltning Nordost 71 168 249 32 15 535 

Socialförvaltning Sydväst 72 91 244 25 7 439 

Förvaltning Funktionsstöd 10 35 165 24 1 235 

Förvaltning Äldreomsorg 1 0  10 0  1 12 

Totalt antal hushåll 277 536 1 384 135 27 2 359 

Totalt antal vuxna 301 541 1 503 151 28 2 524 

Totalt antal barn 120 21 533 21 2 697 

 

Tabellen nedan visar hushållen och personerna i de olika situationerna. Den 

största andelen hushåll bor i långsiktiga boendelösningar (Sit3), 59 procent. Den 

minsta andelen hushåll bor eget ordnat kortsiktigt boende hos familj, släkt eller 

andra privatpersoner (Sit4), sex procent.  

Tabell 3 - Antal hushåll, vuxna och barn fördelat på typ av boendesituation 2022 

Typ av boende Sit Hushåll Vuxna Barn 

Hotell/vandrarhem 1 60 68 26 

Offentliga utrymmen/utomhus 1 43 43 0 

Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 1 57 59 50 

Tillfälligt logi 1 117 131 44 

Institutionsboende eller liknande, ska skrivas ut inom 3 mån 2 52 52 0 

Kategoriboende/stödboende/socialt boende med stöd kort-
siktigt/boendekollektiv (ej LSS), ska skrivas ut inom 3 mån 

2 444 449 21 

Kriminalvårdsanstalt/häkte, ska friges inom 3 mån 2 40 40 0 

Annat långsiktigt boende – med hyresavtal som är förenat 
med tillsyn eller särskilda villkor eller regler 

3 138 142 30 

Kommunalt kontrakt inklusive Bostad först, F100 3 644 715 251 

Kommunalt kontrakt – projekt korttidsavtal barnfamilj 3 79 118 207 

Långsiktigt socialt boende med stöd, lägenhet  3 523 528 45 

Ofrivilligt kontraktslöst boende hos släktingar/bekanta, 
kortare än 3 mån 

4 85 95 16 

Tillfälligt inneboende, kortare än 3 mån, hos privatpersoner 4 50 56 5 

Vet ej - 27 28 2 

Totalsumma  2 359 2 524 697 
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3.1 Akut hemlöshet (Sit.1) 
I akut hemlöshet finns 12 procent av hushållen, 12 procent av de vuxna och 17 

procent av barnen. Här befinner sig 277 hushåll med 301 vuxna och 120 barn. 

Det är en minskning med 174 hushåll, 171 vuxna och 18 barn jämfört med 

2021. Detta är det lägsta antalet hushåll, vuxna och barn sedan 2015. Av dessa 

är 64 procent hänvisade till tillfälligt logi, till exempel jour- och akutboende 

eller hotell/vandrarhem. Bland de akut hemlösa vistas 43 personer utomhus eller 

i offentliga utrymmen. I skyddade boenden (inkl. kvinnojour) bor 57 hushåll 

och 50 barn, vilket är en minskning med sex hushåll och två barn. 

I situationen är andelen ensamhushåll 79 procent medan andelen barnfamiljer är 

19 procent. Vilket innebär att andelen barnfamiljer har ökat med sju procenten-

heter och andelen ensamstående har minskat med sju procentenheter. Andelen 

män är 57 procent och andelen kvinnor är 43 procent. Andelen hushåll med en 

registerledare som är född utomlands är 49 procent och huvuddelen har invand-

rat från länder utanför Europa. Detta gör att de utlandsfödda är överrepresente-

rade i akut hemlöshet jämfört med övriga situationer. Detta är ungefär som vid 

föregående års kartläggning.   

Andelen hushåll med missbruk eller psykisk ohälsa är 55 procent, vilket är sju 

procentenheter mindre än 2021. Missbruk och psykisk ohälsa är i princip endast 

förekommande bland ensamhushållen och majoriteten är män. Den vanligaste 

inkomsten är ekonomiskt bistånd och drygt 40 procent av hushållen har kända 

skulder hos Kronofogden. Drygt 60 procent av hushållen har varit hemlösa i 

upp till tre år, varav knappt hälften av hushållen har varit i hemlöshet i upp till 

ett år. Tiden i hemlöshet är generellt kortare för hushåll i denna situation än i 

övriga. 

Tabell 4 - Hushåll i akut hemlöshet 2022 

Situation 1 Antal Totalt 
Andel av 
total (%) 

Hushåll 277 2 359 12% 

Vuxna 301 2 524 12% 

Barn 120 697 17% 

Ensamhushåll 218 2 030 11% 

Barnfamiljer 53 296 18% 

Försörjningsstöd (helt/delvis) 141 1 146 12% 

Aktivitets- eller sjukersättning eller sjukpenning 34 428 8% 

Lön 16 225 7% 

Skulder (hos Kronofogden) 114 1 166 10% 

Pågående missbruk 93 744 13% 

Psykisk ohälsa 125 1 211 10% 

Saknar social problematik 79 431 18% 

Födda utomlands 135 934 14% 

Tid i hemlöshet                                                   <1 år 124 360 34% 

                                 1–3 år 45 548 8% 

                                 4–6 år 17 508 3% 

                                 7–9 år 16 250 6% 

10 år eller längre 45 467 10% 
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3.2 Institutionsvistelse och liknande – flytt 
inom 3 månader utan bostad (Sit.2) 
Kartläggningen visar att 23 procent av hushållen vistas på institutioner eller 

liknande. Här befinner sig 536 hushåll med 541 vuxna och 21 barn, vilket är 

nästan en dubblering av hushåll och personer jämfört med 2021. Det handlar om 

personer som inte har någon bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen 

inom tre månader efter mätveckan.  

Merparten av hushållen i situationen är ensamhushåll och 63 procent är födda i 

Sverige. Merparten är även män (72%), vilket är högre än för övriga situationer. 

Här finns störst andel personer med missbruk eller psykisk ohälsa jämfört med 

övriga situationer, 74 procent. Ekonomiskt bistånd är vanligast som huvudsaklig 

inkomst och kända skulder hos Kronofogden finns för över hälften av hushål-

len. Hälften av hushållen har varit hemlösa i upp till tre år.  

Göteborgs Stad har infört nya boendekategorier med bland annat socialt boende 

med stöd kortsiktigt i lägenhet eller boendekollektiv (se bilaga 4). Det är en för-

klaring till att antalet hushåll och personer är avsevärt högre i denna situation i 

årets kartläggning, jämfört med 2021.  

Tabell 5 - Hushåll på institutioner och likande, flytt inom 3 månader utan bostad 2022 

Situation 2 Antal Totalt 
Andel av 
total (%) 

Hushåll 536 2 359 23% 

Vuxna 541 2 524 21% 

Barn 21 697 3% 

Ensamhushåll 521 2030 26% 

Barnfamiljer 12 296 4% 

Försörjningsstöd (helt/delvis) 292 1146 25% 

Aktivitets- eller sjukersättning eller sjukpenning 88 428 21% 

Lön 38 225 17% 

Skulder (hos Kronofogden) 298 1166 26% 

Pågående missbruk 217 744 29% 

Psykisk ohälsa 338 1211 28% 

Saknar social problematik 39 431 9% 

Födda utomlands 198 934 21% 

Tid i hemlöshet                                                        <1 år 114 360 32% 

                                 1–3 år 155 548 28% 

                                 4–6 år 95 508 19% 

                                 7–9 år 51 250 20% 

10 år eller längre 69 467 15% 

3.3 Långsiktiga boendelösningar (Sit.3) 
I långsiktiga boendelösningar finns 1 384 hushåll med 1 503 vuxna och 533 

barn. Vilket är en minskning med 123 hushåll och 103 vuxna medan antalet 

barn har ökat med 114 barn. Här finns huvuddelen av barnfamiljerna. 

Den största andelen hushåll i kartläggningen bor i långsiktiga boendelösningar, 

59 procent. Det är boendelösningar med någon form av hyresavtal som är 

förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler. Hushållen bor till största del i 
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lägenhet med kommunalt kontrakt (inkl. Bostad först, F1006) med möjlighet att 

överta hyreskontraktet, därefter följer hushåll som bor i långsiktigt socialt 

boende med stöd eller i annat långsiktigt boende. Inom projektet Barnfamilj 

med korttidsavtal som startade juni 2021 bor 79 hushåll med 118 vuxna och 207 

barn.  

I situationen är andelen ensamhushåll 83 procent och andelen barnfamiljer är 16 

procent. Det motsvarar 74 procent av det totala antalet barnfamiljer som ingår 

kartläggningen. Andelen män är 65 procent och andelen kvinnor är 35 procent. 

Andelen hushåll med en registerledare som är född utomlands är 39 procent, av 

dessa har drygt 80 procent invandrat från länder utanför Europa.  

Andelen hushåll med pågående missbruk och/eller psykisk ohälsa är 60 procent. 

Nästan samtliga av dessa hushåll är ensamhushåll och merparten är män. Ande-

len hushåll där det tidigare funnits missbruk är hög, 35 procent. Detta visar att 

många hushåll i situationen har lyckats lämna missbruket bakom sig.  

Den mest förekommande inkomsten är ekonomiskt bistånd. I situationen finns 

även den största andelen hushåll som har lön, aktivitets- eller sjukersättning 

eller sjukpenning och pension som inkomst. Kända skulder hos Kronofogden 

finns i nästan hälften av hushållen. Tiden i hemlöshet är längre för hushåll i 

denna situation än för övriga situationer. Endast fem procent har varit hemlösa i 

upp till ett år.  

Tabell 6 - Hushåll i långsiktiga boendelösningar 2022 

Situation 3 Antal Totalt 
Andel av 
total (%) 

Hushåll 1 384 2 359 59% 

Vuxna 1 503 2 524 60% 

Barn 533 697 76% 

Ensamhushåll 1 153 2 030 57% 

Barnfamiljer 219 296 74% 

Försörjningsstöd (helt/delvis) 615 1 146 54% 

Aktivitets- eller sjukersättning eller sjukpenning 287 428 67% 

Lön 163 225 72% 

Skulder (hos Kronofogden) 682 1 166 58% 

Pågående missbruk 376 744 51% 

Psykisk ohälsa 659 1 211 54% 

Saknar social problematik 287 431 67% 

Födda utomlands 533 934 57% 

Tid i hemlöshet                                                        <1 år 64 360 18% 

                                 1–3 år 309 548 56% 

                                 4–6 år 380 508 75% 

                                 7–9 år 173 250 69% 

10 år eller längre 341 467 73% 

 

  

 
6 F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd som upplåts med kommunalt kontrakt för 
personer med psykisk, neurologisk, intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
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3.4 Eget ordnat kortsiktigt boende (Sit.4) 
Den lägsta andelen hushåll i kartläggningen bor i eget ordnat kortsiktigt boende, 

135 hushåll med 151 vuxna personer och 21 barn. Vilket är en minskning med 

24 hushåll, 44 vuxna och 14 barn jämfört med 2021. Det handlar om personer 

som har sökt bistånd för sin boendesituation hos socialtjänsten.  

Merparten av hushållen bor ofrivilligt hos släkt/vänner eller hos privatperson 

med tillfälligt andrahandskontrakt. Därutöver är det okänt var en procent av 

hushållen bor. Här är andelen barnfamiljer lägst jämfört med övriga situationer. 

Andelen som saknar sociala problem är också lägst i denna situation. 

I situationen är andelen män 65 procent och andelen kvinnor är 34 procent. 

Andelen ensamhushåll är 84 procent och andelen barnfamiljer är åtta procent. 

Andelen hushåll med en registerledare som är född utomlands är 41 procent, av 

dessa har huvuddelen invandrat från länder utanför Europa.  

Andelen hushåll med pågående missbruk och/eller psykisk ohälsa är 67 procent. 

Nästan samtliga av dessa hushåll är ensamhushåll och merparten är män. Drygt 

två tredjedelar av hushållen har varit hemlösa i upp till tre år. Ekonomiskt 

bistånd är den vanligaste inkomsten och nästan hälften av hushållen har kända 

skulder hos Kronofogden.  

Tabell 7 - Hushåll i eget ordnat kortsiktigt boende 2022 

Situation 4 Antal Totalt 
Andel av 
total (%) 

Hushåll 135 2 359 6% 

Vuxna 151 2 524 6% 

Barn 21 697 3% 

Ensamhushåll 113 2030 6% 

Barnfamiljer 11 296 4% 

Försörjningsstöd (helt/delvis) 82 1146 7% 

Aktivitets- eller sjukersättning eller sjukpenning 17 428 4% 

Lön 6 225 3% 

Skulder (hos Kronofogden) 62 1166 5% 

Pågående missbruk 49 744 7% 

Psykisk ohälsa 74 1211 6% 

Saknar social problematik 24 431 6% 

Födda utomlands 56 934 6% 

Tid i hemlöshet                                                        <1 år 51 360 14% 

                                 1–3 år 31 548 6% 

                                 4–6 år 14 508 3% 

                                 7–9 år 9 250 4% 

10 år eller längre 10 467 2% 
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4 Förslag på boendelösning 
och behov av stöd 
Socialtjänsten bedömer vilken typ av boendelösning som anses vara mest rele-

vant för hushållet inom det närmaste året. Därefter redovisas vilket behov av 

stöd hushållet har i den framtida boendelösningen. 

4.1 Förslag på boendelösning 
För cirka 750 hushåll i kartläggningen saknas det behov av en förändrad boen-

delösning inom ett år. Flertalet av dessa hushåll har lägenhet med kommunalt 

kontrakt med möjlighet till överlåtelse av hyreskontraktet. Det innebär att hus-

hållen har rätt form av boendelösning eller att det av olika anledningar inte är 

lämpligt för dem att byta boendelösning vid kartläggningstillfället.  

Den mest förekommande framtida boendelösning som föreslås är en lägenhet på 

ordinarie bostadsmarknad (med eller utan kommunalt kontrakt). Detta gäller för 

cirka 700 av hushållen. Av dessa har cirka 400 hushåll behov av lägenhet med 

kommunalt kontrakt för att på sikt kunna överta hyresavtalet och lämna hemlös-

heten.  

Av hushållen som har behov av lägenhet på ordinarie bostadsmarknad (med 

eller utan kommunalt kontrakt) befinner sig över hälften i någon form av lång-

siktig boendelösning. För övriga hushåll med behov av egen lägenhet saknar 

nästan en femtedel boende vid utskrivning från institution eller liknande inom 

tre månader. Därefter följer hushåll med ett tillfälligt boende i akut hemlöshet 

och resterande hushåll bor i eget ordnat kortsiktigt boende och måste flytta 

inom tre månader.  

Av de cirka 100 hushåll som behöver Bostad först-lägenhet bor cirka hälften i 

någon form av långsiktig boendelösning, varav en del av personerna har lägen-

het via Bostad först och behov av att boendet fortsätter i nuvarande form. 

Resterande andel ska skrivas ut från någon form av institution eller är hänvisade 

till akuta boendelösningar eller bor i eget ordnat kortsiktigt boende och måste 

flytta inom tre månader.  

Den näst vanligaste framtida boendelösning som föreslås är socialt boende med 

stöd (kort- och långsiktigt). Det gäller för cirka 480 av hushållen. Merparten av 

dessa vistas på institutioner eller liknande eller i en långsiktig boendelösning 

men behöver byta boendeinsats för att exempelvis på sikt kunna flytta till en 

lägenhet med kommunalt kontrakt som kan tas över till eget hyresavtal.  
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Tabell 8 - Antal och andel hushåll, vuxna och barn fördelat på typ av boendelösning 2022 

Typ av boendelösning Hushåll Andel Vuxna Barn 

Hushållet bedöms sakna behov av förändrad 
boendelösning inom 1 år 

751 32% 810 223 

Lägenhet med kommunalt kontrakt 396 17% 402 43 

Lägenhet på ordinarie bostadsmarknad, ej 
kommunalt kontrakt 

303 13% 386 352 

Kortsiktigt boende (socialt boende med 
stöd, kollektivt/lägenhet) 

241 10% 242 11 

Långsiktigt boende (socialt boende med 
stöd, kollektiv/lägenhet) 

241 10% 243 9 

Förslag på boendelösning finns ej för 
tillfället då utredning pågår 

221 9% 233 31 

Bostad med särskild service (BmSS) 62 3% 62 0 

Annat 55 2% 56 14 

Akutboende 41 2% 42 8 

Behandlingshem/HVB 23 1% 23 0 

Äldreboende 17 1% 17 0 

Skyddat boende 8 0% 8 6 

Totalt 2 359 100% 2 524 697 

4.2 Behov av stöd i bostaden eller boendet 
Över hälften av hushållen i kartläggningen bedöms ha behov av stöd i någon 

form. Av dessa har drygt 60 procent behov av stöd för att kunna betala hyra, 

inte störa grannar osv. En mindre andel av hushållen har behov av samtliga 

typer av stöd. Socialtjänsten bedömer att cirka 80 procent av barnfamiljerna inte 

har behov av stöd i någon form i boendet. 

Tabell 9 - Antal och andel hushåll fördelat på typ av stöd 2022 (flera val var möjliga) 

Typ av stöd Antal Andel (%) 

Inget behov av stöd 817 35% 

Behov av stöd i någon form 1 336 57% 

För att kunna betala hyra, inte störa osv. (enligt jordabalken) 819 61% 

Personlig hjälp med omvårdande insatser 193 14% 

Praktisk hjälp att sköta bostaden 324 24% 

Vet ej 206 9% 

Totalt 2 359 100% 

 

Behovet av stöd varierar beroende på vilken typ av boendelösning som bedöms 

vara lämplig för hushållet. Till exempel har de hushåll som har behov av en 

lägenhet på ordinarie bostadsmarknad mindre behov av stöd. För hushåll som 

har behov av socialt boende med stöd är behovet av stöd däremot större. Främst 

för att sköta bostaden, betala hyra och inte störa sina grannar.   
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5 Hemlöshetens utveckling 
över tid  
Årets resultat visar en ökning med 60 personer, från 3 161 personer till 3 221 

personer. Antalet vuxna har minskat med 40 personer medan antalet barn har 

ökat med 100 barn. Historiskt sett har hemlösheten minskat i Göteborg, som 

mest hade Göteborg 5 619 hemlösa personer 2016, jämfört med 3 221 personer 

2022. Det är en skillnad på cirka 2 400 personer, se tabellen nedan.   

Figur 3 - Antal vuxna och barn i hemlöshet 2015–2022 

 
* Källa 2017: Socialstyrelsens nationella kartläggning av hemlöshet.  

Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat över tid, från 712 familjer 2016 till 

296 familjer 2022. Även antalet ensamhushåll har minskat över tid, från 2 636 

hushåll 2016 till 2 068 hushåll 2022. Diagrammet nedan visar utvecklingen av 

antalet ensamhushåll och barnfamiljer i hemlöshet sedan 2015. 

Figur 4 - Antal ensamhushåll och barnfamiljer i hemlöshet 2015, 2016, 2018–2022 

 
* Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet 2017-omfattning och karaktär” redovisar inte antal hushåll 
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Jämfört med 2016 har antalet barnfamiljer minskat med drygt 400 familjer och 

nästan 1 000 barn. Minskningen har främst skett för personer födda utomlands 

som saknar social problematik. Ensamhushållen har minskat med cirka 600 

hushåll. Detta har medfört en minskning av personer med missbruk och/eller 

psykisk ohälsa.  

Jämfört med 2016 har antalet hushåll med pågående missbruk minskat med 

cirka 150 hushåll och antalet hushåll där det förekommer psykisk ohälsa har 

minskat med 300 hushåll. För cirka 40 procent av dessa hushåll finns en 

kombination av missbruk och psykisk ohälsa.  

Tabellen nedan visar utvecklingen över tid i för hushåll och personerna i 

hemlöshet utifrån Socialstyrelsens definition.  

Tabell 10 - Hushåll i hemlöshet 2015, 2016, 2018 – 2022 

Variabler 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Hushåll 3221 3435 3329 3068 2642 2405 2359 

Vuxna 3811 3926 3780 3489 2875 2564 2524 

Barn 1558 1693 1611 1526 858 597 697 

Ensamhushåll 2539 2636 2552 2334 2177 2073 2030 

Barnfamiljer 672 712 661 641 393 282 296 

Födda utomlands (antal) 1420 1573 1547 1515 1164 1032 934 

Födda utomlands (andel) 44% 46% 46% 49% 44% 43% 40% 

Pågående missbruk (antal) 840 895 911 850 835 676 744 

Pågående missbruk (andel) 26% 26% 27% 28% 32% 28% 32% 

Psykisk ohälsa (antal) 1406 1511 1585 1422 1432 1339 1211 

Psykisk ohälsa (andel) 44% 44% 48% 46% 54% 56% 51% 

Saknar social problematik (antal)* 814 886 871 932 568 453 431 

Saknar social problematik (andel)* 25% 26% 26% 30% 21% 19% 18% 

*Ej psykisk ohälsa, inget känt pågående missbruk, inget behov av stöd och inga kända skulder 

Det registrerades flest hushåll i akut hemlöshet (Sit1) 2018, sedan dess har 

antalet hushåll minskat succesivt. Det är främst inom tillfälligt logi som den 

största minskningen har skett. Personer som vistas utomhus eller i offentliga 

utrymmen har varit på liknande nivå under de tre senaste åren. I skyddade 

boenden (inkl. kvinnojour) har antalet hushåll minskat något över tid.   

Hushåll som ska flytta eller skrivas ut från institutioner eller liknande inom tre 

månader (Sit2) har varit på liknande nivåer under flera år, förutom i år. Det regi-

strerades ungefär det dubbla antalet hushåll i årets kartläggning. Huvuddelen av 

dessa hushåll vistas på kategoriboende eller socialt boende med stöd kortsiktigt/ 

boendekollektiv. En trolig förklaring kan vara den nya boendeinsatsen socialt 

boende med stöd kortsiktigt/boendekollektiv som har påverkat resultatet.  

Hushåll i långsiktiga boendelösningar (Sit3) har minskat succesivt under åren 

och det lägsta antalet registrerades i årets kartläggning. Merparten av hushållen 

bor i lägenheter med kommunalt kontrakt eller långsiktigt socialt boende med 

stöd.  
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Hushåll som bor eget ordnat kortsiktigt boende hos familj, släkt eller andra 

privatpersoner (Sit4) har också minskat succesivt under åren och det lägsta 

antalet registrerades i årets kartläggning.  

Tabellen nedan visar utvecklingen över tid i de fyra situationerna och per 

boendesituation.  

Tabell 11 - Antal hushåll fördelat på typ av situation 2015, 2016, 2018 – 2022 

Typ av situation 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Situation 1 – Akut hemlöshet 719 816 900 781 541 451 277 

Tillfälligt logi 504 560 677 556 326 273 117 

Skyddat boende inkl. kvinnojour 81 71 58 91 73 63 57 

Hotell/Vandrarhem 104 142 111 77 98 74 60 

Offentliga utrymmen/utomhus 21 37 42 52 39 39 43 

Husvagn/Camping 9 6 12 5 5 2 0 

Situation 2 – Institutionsvistelse 
och liknande, flytt inom 3 
månader utan bostad 

264 247 296 288 276 280 536 

Institutionsboende (tex 
behandlingshem, HVB) 

130 102 112 89 75 69 52 

Kategoriboende/stödboende/ 
socialt boende stöd kortsiktigt/ 
boendekollektiv (ej LSS) 

106 109 160 177 166 191 444 

Kriminalvårdsanstalt/Häkte 28 36 24 22 35 20 40 

Situation 3 – Långsiktiga 
boendelösningar 

1874 1897 1826 1700 1592 1507 1384 

Kommunalt kontrakt inkl. Bostad 
först, F100, Projekt korttidsavtal 
barnfamilj 

757 762 812 865 813 800 723 

Tränings- eller referensboende* 774 765 670 558 507 466 - 

Långsiktigt socialt boende med 
stöd, lägenhet 

- - - - - - 523 

Annat långsiktigt boende – med 
hyresavtal förenat med tillsyn 
eller särskilda villkor eller regler 

343 370 344 277 272 241 138 

Situation 4 – Eget ordnat 
kortsiktigt boende, kortare än 
tre månader 

426 435 266 281 198 159 135 

Ofrivilligt kontraktslöst boende 
hos släktingar/bekanta 

208 268 170 155 130 100 85 

Tillfälligt inneboende hos 
privatpersoner 

218 167 96 126 68 59 50 

Annat/Vet ej 38 40 41 18 35 8 27 

Totalt 3321 3435 3329 3068 2642 2405 2359 

*Ej valbart alternativ 2022 pga. nya boendeinsatser 
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5.1 Akut hemlöshet 
Årets kartläggning visar det lägsta antalet hushåll, vuxna och barn i akut hem-

löshet sedan 2015. Antalet akut hemlösa hushåll har minskat med 174 hushåll 

(39%) jämfört med 2021. Av dessa har antalet ensamhushåll minskat med drygt 

170 hushåll. Barnfamiljer i akut hemlöshet har minskat med tre familjer och 18 

barn, till 53 familjer med 120 barn. Vilket också är det lägsta antalet sedan 

2015.  

Jämfört med 2018, som har den högsta noteringen av antalet hushåll i akut hem-

löshet, har antalet hushåll minskat med cirka 600 hushåll. Av dessa har ensam-

hushållen minskat med cirka 400 hushåll och barnfamiljerna med drygt 200 

familjer. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet ensamhushåll och 

barnfamiljer i akut hemlöshet sedan 2015.  

Figur 5 - Antal ensamhushåll och barnfamiljer i akut hemlöshet 2015, 2016, 2018–2022 

 
* Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet 2017-omfattning och karaktär” redovisar inte antal hushåll 

Antalet hushåll där registerledaren är född utomlands har minskat med drygt 

400 hushåll jämfört med 2018. Andelen hushåll där registerledaren är född 

utomlands är fortfarande större i akut hemlöshet än i övriga situationer.  

Tabell 12 - Hushåll i akut hemlöshet 2015 – 2022 

Situation 1 – variabler 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Hushåll 719 816 900 781 541 451 277 

Vuxna 828 968 1066 959 587 472 301 

Barn 403 512 663 618 217 138 120 

Ensamhushåll 540 592 615 508 427 390 218 

Barnfamiljer 156 209 259 252 103 56 53 

Födda utomlands 361 466 554 489 297 243 135 

Skulder (hos kronofogden) 283 295 279 242 186 160 114 

Beroendeproblematik 245 246 247 226 205 157 93 

Psykisk ohälsa 325 344 392 318 261 179 92 

Saknar social problematik* 180 278 331 317 175 119 79 

*Ej psykisk ohälsa, inget känt pågående missbruk, inget behov av stöd och inga kända skulder 
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Antalet hushåll som saknar social problematik var som högst 2018 (331), 

jämfört med 79 hushåll 2022. Denna grupp benämns som strukturellt hemlösa 

och kännetecknas av att de saknar egen bostad för att de inte har ekonomiska 

förutsättningar att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. De har oftast 

inte haft någon egen bostad tidigare och saknar nätverk för att kunna etablera 

sig på bostadsmarknaden. Det ska dock framhållas att det finns personer i 

kartläggningen som tidigare har haft stöd, insatser eller behandling, men som 

inte har det behovet vid mättillfället.   

5.2 Hushåll med barn 
Sammanlagt har 296 barnfamiljer registrerats som hemlösa under mätperioden, 

vilket innefattade 424 vuxna och 697 barn. Över tid har antalet barnfamiljer 

minskat med cirka 400 familjer. Minskningen har till största del skett bland 

föräldrar födda utomlands varav merparten saknar social problematik. De har 

oftast inte haft någon egen bostad tidigare och saknar nätverk för att kunna 

etablera sig på bostadsmarknaden. 

Merparten av barnfamiljerna har över tid haft ett långsiktigt boende som till 

exempel lägenhet med kommunalt kontrakt7. I de flesta fall har familjen möjlig-

het att ta över kontraktet, vilket inte är möjligt för de barnfamiljer som befinner 

sig i akut hemlöshet. Under åren 2018 och 2019 hade nästan 40 procent av barn-

familjerna akuta boendelösningar såsom tillfälligt logi. I årets kartläggning åter-

finns knappt 20 procent av barnfamiljerna i akuta tillfälliga boendelösningar. 

Tabell 13 visar en ökning av 100 barn 2022. Ökningen förklaras med att de 

barnfamiljer som kommunanvisats enligt Bosättningslagen och som flyttat ut 

från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte ordnat annan bostad har 

möjlighet att hyra lägenhet i andra hand av kommunen inom projektet Barnfa-

milj med korttidsavtal. Dessa familjer har inte räknats med i föregående års 

kartläggning eftersom de haft en genomgångsbostad i fem år.  

Projekt Barnfamilj med korttidsavtal startades juni 2021 av fastighetskontoret, 

socialförvaltningarna och AB Framtiden. Projektet omfattar cirka 350 lägen-

heter under perioden 2021–2023 och hittills har cirka 80 familjer med cirka 210 

barn erbjudits lägenhet. Syftet med projektet är att motverka och minska antalet 

barn i akut hemlöshet. En målgrupp är barnfamiljer, kommunanvisade enligt 

Bosättningslagen, som ska avflytta från genomgångsbostaden efter fem år men 

som inte har ordnat annan bostad och riskerar därmed att hamna i akut hemlös-

het. En annan målgrupp är barnfamiljer som befinner sig i akut hemlöshet, i så 

kallade nödbiståndsboende. Familjerna kan maximalt bo i 18 månader i lägen-

heterna och under tiden ska föräldrarna fortsätta sökandet efter annat boende 

med stöd av kommunen. Om staden inte hade satsat på lägenheter till barnfamil-

jer hade antalet barn i akut hemlöshet varit avsevärt högre.  

 
7 Därutöver har fastighetskontoret ett 20-tal stora lägenheter som är ombyggda för stora barnfamiljer, för 11 

personer eller fler. Dessa familjer har oftast inte någon social problematik utan det är på grund av brist av stora 

lägenheter på bostadsmarknaden som gör att barnfamiljerna inte har möjlighet att ordna bostad på egen hand.  
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Tabell 13 - Antal hushåll med barn fördelat på olika variabler 2015, 2016, 2018–2022 

Hushåll med barn 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Hushåll 672 712 661 641 393 282 296 

Vuxna 1 017 1 097 966 949 526 380 424 

Barn 1 558 1 693 1 611 1 526 858 597 697 

Ensamhushåll (dvs en förälder) 431 430 419 409 298 219 197 

Förälder född utomlands 518 567 523 531 305 210 226 

Ekonomiskt bistånd (helt/delvis) 343 372 320 293 183 147 112 

Etableringsersättning 106 109 80 51 16 6 1 

Lön 81 90 109 143 87 60 46 

Behov av stöd 100 100 87 61 46 41 42 

Skulder (hos kronofogden) 185 192 133 119 81 70 73 

Beroendeproblematik 8 8 18 12 11 6 3 

Psykisk ohälsa 77 83 108 83 84 64 38 

Tid i hemlöshet                        <1 år 296 273 242 185 103 67 66 

                    10 år eller längre 16 14 23 27 15 16 11 

 

Tabell 14 visar att 76 procent (226) av barnfamiljerna har minst en förälder född 

utomlands. Av dessa är merparten födda utanför Europa. Två tredjedelar av 

dessa har vistats i Sverige mellan två och åtta år och drygt en fjärdedel har 

vistats i Sverige längre än åtta år.  

Tabell 14 - Antal hushåll med barn med förälder född utomlands 2022 

Vistelse i Sverige 
Antal hushåll 

med barn 

Upp till 2 år (högst 24 månader) 7 

Från 2 år till 5 år 24 

Från 5 till 8 år 124 

Längre än 8 år 60 

Vet ej 11 

Totalt 226 

5.3 Behov av lägenheter 
Totalt visar kartläggningen att 2 359 hushåll är hemlösa. Av dessa bor cirka 60 

procent i långsiktiga boendelösningar och störst andel av hushållen bor i lägen-

het med kommunalt kontrakt, många med möjlighet att överta kontraktet till 

eget hyresavtal. De har således redan en lägenhet på ordinarie bostadsmarknad 

och ingår därför inte i gruppen som behöver en ny lägenhet.  

Hushåll med behov av lägenhet på ordinarie bostadsmarknad (med eller utan 

kommunalt kontrakt) har i princip minskat succesivt under åren fram tills i år. 

Jämfört med 2021 har antalet hushåll som har behov av lägenhet på ordinarie 

bostadsmarknad (med eller utan kommunalt kontrakt) ökat med cirka 180 hus-

håll, till cirka 700 hushåll. Det är främst behovet av en egen lägenhet på den 

ordinarie bostadsmarknaden som har ökat.  
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Eftersom tränings- och referensboende samt stöd och habiliteringsboende har 

utgått kan jämförelser inte göras med tidigare år. Dock har cirka 500 hushåll 

behov av socialt boende med stöd i årets kartläggning.  

I årets kartläggning har drygt 100 av 277 hushåll i akut hemlöshet behov av 

lägenhet på ordinarie bostadsmarknad, med eller utan kommunalt kontrakt. Av 

dessa har 13 hushåll behov av lägenhet via modellen Bostad först.  

Tabell 15 - Antal hushåll fördelat på typ av boendelösning 2015, 2016, 2018 – 2022 

Typ av boendelösning 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Hushållet saknar behov av 
förändrad boendelösning inom 1år 

943 966 886 970 993 930 751 

Lägenhet på ordinarie bostads-
marknad kommunalt kontrakt 
(inkl. Bostad först och F100) 

671 652 632 492 349 328 396 

Lägenhet på ordinarie 
bostadsmarknad 

438 525 345 380 218 187 303 

Stöd- och habiliteringsboende* 307 277 261 220 245 228 - 

Referensboende* 302 232 275 265 181 179 - 

Träningsboende* 279 276 258 165 159 136 - 

Kortsiktigt boende (socialt boende 
med stöd, kollektivt/lägenhet) 

- - - - - - 241 

Långsiktigt boende (socialt boende 
med stöd, kollektivt/lägenhet) 

- - - - - - 241 

Utredning pågår 208 227 223 196 213 177 221 

Bostad med särskild service 24 51 80 50 46 54 62 

Annat 40 35 45 17 42 35 55 

Akutboende 50 28 100 75 30 22 41 

Behandlingshem/HVB 7 40 59 48 35 20 23 

Äldreboende 10 25 22 21 27 26 17 

Skyddat boende 2 10 21 11 13 13 8 

Hushållet saknar rätt till bistånd 40 91 122 158 91 70 0 

Totalt 3321 3435 3329 3068 2642 2405 2359 

*Ej valbart alternativ 2022 pga. nya boendeinsatser 

5.4 Antal vuxna hemlösa per invånare 

Figuren nedan visar sambandet mellan befolkningsutveckling och antal vuxna 

hemlösa. För att kunna göra jämförelse med Socialstyrelsens kartläggningar 

2011 och 2017 visar figuren antalet vuxna personer i hemlöshet.  

Figur 6 - Antal vuxna hemlösa per 10 000 invånare 2011 och 2015–2022 
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5.5 Faktorer som bidragit till hemlöshet  
Frågan om vilka faktorer som bidragit till hushållens hemlöshet ingår i 

kartläggningen sedan 2018. I detta kapitel görs jämförelser med tidigare 

kartläggningar.  

Missbruk eller psykisk ohälsa är främsta orsakerna till 

hemlöshet 

Missbruk- och beroendeproblem eller psykisk ohälsa är de främsta orsakerna  

till hemlöshet för 1 616 hushåll. Vilket är en minskning med 74 hushåll jämfört 

med kartläggningen 2021 och en minskning med 267 hushåll jämfört med 

kartläggningen 2018. I princip samtliga av dessa hushåll är ensamhushåll och 

majoriteten är män.  

Hushåll drabbade av vräkning och hemlöshet minskar 

För 415 hushåll (18%) är vräkning en bidragande orsak till att hushållet befin-

ner sig i hemlöshet. Vilket är 13 hushåll mindre jämfört med kartläggningen 

2021 och 41 hushåll mindre jämfört med kartläggningen 2018.  

Annan orsak till hemlöshet 

För 316 hushåll (13%) har socialtjänsten angett annan orsak till att hushållen är 

hemlösa. För en tredjedel av hushållen anges svårigheter att komma in på den 

ordinarie bostadsmarknaden, bland annat på grund av bristande nätverk. För en 

femtedel anges kriminalitet som orsaken till hemlöshet, bland annat på grund av 

en kriminell livsstil eller att den enskilde lämnat kriminalitet och/eller hotats av 

kriminella gäng.  

Tabell 16 - Faktorer som bidragit till hemlöshet, andel hushåll i procent 2018 – 2022  

Vilka faktorer har bidragit till hushållets nuvarande  
hemlöshetssituation? (flera orsaker kunde anges) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Missbruks- och beroendeproblem 45% 45% 52% 49% 53% 

Psykisk ohälsa 38% 40% 45% 50% 44% 

Arbetslöshet/Ingen stadigvarande inkomst 16% 16% 17% 19% 18% 

Vräkning 14% 15% 16% 18% 18% 

Godkänns inte som hyresgäst på den ordinarie 
bostadsmarknaden 

14% 17% 13% 15% 14% 

Annan orsak 19% 18% 13% 11% 13% 

Våld i nära relation 13% 16% 16% 17% 13% 

Saknar ordnat boende efter institutionsplacering, 
kriminalvård 

8% 8% 10% 9% 9% 

Skilsmässa/separation 9% 9% 10% 9% 9% 

Konflikt i familjen 10% 9% 12% 12% 8% 

Fysisk/somatisk ohälsa 6% 7% 8% 7% 6% 

Totalt antal svar 6388 6070 5597 5192 4839 

Totalt antal hushåll 3329 3068 2642 2405 2359 
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Hushåll utsatta för våld i nära relationer och som är 

hemlösa minskar  

För 305 hushåll är våld i nära relationer8 en orsak till att de är hemlösa. Vilket 

är 92 hushåll mindre jämfört med kartläggningen 2021 och 140 hushåll mindre 

jämfört med kartläggningen 2018.  

Av de hushåll där orsaken till hemlöshet är våld i nära relationer befinner sig 56 

procent av hushållen i långsiktiga boendelösningar. Merparten av dessa bor i 

lägenhet med kommunal kontakt, varav många har möjlighet att överta första-

handskontraktet och lämna hemlösheten. Andelen hushåll som bor i någon form 

av tillfällig logi är 19 procent, varav merparten bor i skyddat boende.  

Andelen ensamhushåll är 68 procent medan andelen barnfamiljer är 32 procent. 

Av dessa är 84 procent kvinnor med eller utan barn, varav hälften är födda 

utomlands. Detta bekräftar bilden av att våld i nära relationer är en betydligt 

vanligare orsak till hemlöshet bland kvinnor än bland män9. 

Tabell 17 - Våld i nära relation har bidragit till hemlöshet 2018 – 2022 

Våld i nära relation  
– faktor som bidragit till hemlöshet 

2018 2019 2020 2021 2022 

Hushåll 445 487 435 397 305 

Vuxna 469 516 451 410 316 

Barn 330 388 330 248 182 

Ensamhushåll 259 263 259 254 208 

Barnfamilj 176 213 172 138 97 

Tabellen avser personer som är placerade via socialtjänsten. Ideella kvinnojourer har både placeringar  
från socialtjänsten och platser som kvinnorna kan söka utan bistånd.  

  

 
8 Definition av våld och utsatthet i nära relationer, Socialstyrelsen. 
9 Våld i nära relationer, www.socialstyrelsen.se 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/
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6 Slutsatser  
Hemlösheten har minskat över tid vilket är ett övergripande mål i stadens hem-

löshetsplan. Även mål om att minska den akuta hemlösheten har förverkligats. 

Årets kartläggning visar det lägsta antalet hushåll, vuxna och barn i akut hem-

löshet sedan 2015.  

Sammanlagt har 2 359 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan (4–10 

april) 2022, vilket innefattade 2 524 vuxna och 697 barn. Jämfört med föregå-

ende års kartläggning har antalet hemlösa personer (vuxna och barn) ökat med 

två procent, från 3 161 till 3 221 personer medan antalet hushåll har minskat 

med två procent, 46 hushåll.  

Totalt har antalet barnfamiljer i hemlöshet ökat med 14 hushåll, till 296 

familjer 2022. Antalet barn har ökat med 100 barn, till 697 barn.  

Kartläggningen för 2022 visar en minskning av antalet hushåll och vuxna perso-

ner, men en ökning av antalet barn. Ökningen kan förklaras med att de barnfa-

miljer som kommunanvisats enligt Bosättningslagen och som flyttat ut från sina 

genomgångslägenheter. De familjer som inte ordnat annan bostad har möjlighet 

att hyra lägenhet av kommunen under maximalt 18 månader inom projektet 

Barnfamilj med korttidsavtal. Dessa familjer har inte räknats med i föregående 

års kartläggning eftersom de haft genomgångsbostad i fem år. Även barnfamil-

jer som är placerade av socialtjänsten i så kallade nödbiståndsboende (akut 

hemlöshet) kan nomineras till projektet.  

Hittills har cirka 80 familjer med cirka 210 barn erbjudits lägenhet via projektet 

som startades juni 2021. Det är fastighetskontoret, socialförvaltningarna och AB 

Framtiden som är ansvariga för projektet som omfattar cirka 350 lägenheter 

under perioden 2021–2023. Syftet med projektet är att motverka och minska 

antalet barn i akut hemlöshet. Om staden inte hade satsat på lägenheter till 

barnfamiljer hade antalet barn i akut hemlöshet varit avsevärt högre.  

Årets kartläggning visar att antalet akut hemlösa hushåll minskat med 39 

procent eller 174 hushåll. 

Det är i princip ensamhushållen som utgör minskningen i akut hemlöshet, 172 

hushåll. Det är framför allt en minskning av antalet män med missbruk eller 

psykisk ohälsa. En förklaring kan vara nedstängningen av akutboendet Nya 

Tillfället som har medfört en minskning av antalet platser. En ny boendeinsats 

har troligtvis medfört en förflyttning av personer som tidigare befann sig i akut 

hemlöshet men som behöver utredning eller mer stöd för att komma vidare till 

mer långsiktigt boende. En annan förklaring kan vara stadens satsning på mo-

dellen Bostad först och att fler personer med missbruk eller psykisk ohälsa har 

fått erbjudande om lägenhet via modellen och lämnat den akuta hemlösheten.  
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Årets kartläggning visar även en ökning av antalet hushåll som ska lämna 

institutioner eller liknade inom tre månader. En förklaring kan vara införandet 

av nya boendeinsatser i Göteborgs Stad (se bilaga 4). Troligtvis har personer 

med missbruk eller psykisk ohälsa som tidigare placerades av socialtjänsten i 

akutboende i stället fått en placering i kortsiktigt boende i kollektiv eller 

lägenhet. Kortsiktigt boende är ett boende i väntan på annat boende när mer 

utredning krävs och/eller när den enskilde är i behov av stöd för att komma 

vidare till eget boende eller en annan insats. Kartläggning och boendecoachning 

ingår alltid i insatsen. Det individuella stödet ska vara motiverande och rusta 

den enskilde för ett mer självständigt boende.  

Hemlöshetens utveckling är komplex  

Historiskt sett har hemlösheten minskat i Göteborg, som mest hade Göteborg 

5 619 hemlösa personer 2016, jämfört med 3 221 personer 2022. Det är en 

skillnad på cirka 2 400 personer. Det ska betonas att orsakssambanden för 

hemlöshetens utveckling är flera och komplexa samt att det finns mörkertal.  

Sannolikt har de insatser som staden genomfört med lägenheter med egna kon-

trakt (barnfamiljsatsning), boendecoachning i samband med nödbistånd och ett 

ökat bostadsbyggande medfört en minskning av strukturellt hemlösa personer. 

Socialt hemlösa personer kräver andra typer av insatser som till exempel Bostad 

först, en bostad och ett omfattande stöd för att kunna bo kvar och för att kunna 

ta itu med andra problem. Hemlöshetens utveckling påverkas således av vilket 

typ av insats som görs för respektive målgrupp.  

Faktorer som troligtvis kommer att påverka hemlösheten i fortsättningen är 

bland annat uppsägningar av nyanlända som bor i genomgångsbostäder, 

framtida bostadsbyggande och mottagande av nyanlända flyktingar. Även 

förändringen av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd kan 

medföra en ökning av akut hemlösa hushåll. I de fall hushåll nekas ekonomiskt 

bistånd på grund av ett icke godkänt andrahandskontrakt.  

Nedan beskrivs övergripande faktorer som bedömts ha påverkat utvecklingen av 

antalet hemlösa i Göteborg under de senaste åren. Flera av faktorerna är kända 

sedan tidigare kartläggningar.  

Fler hushåll har lämnat hemlösheten genom tilldelning 

av lägenheter 

Göteborgs Stad har under flera år utökat antalet lägenheter till hemlösa hushåll, 

vilket har möjliggjort att cirka 2 150 hushåll har övertagit lägenhet med kom-

munalt kontrakt till eget kontrakt under perioden 2015–2021. Det innebär att 

cirka 3 800 personer (vuxna och barn) har fått egen bostad och lämnat hemlös-

heten. Det har även genomförts satsningar med lägenheter för bostadslösa barn-

familjer och målgruppen inom Bostad först. Merparten av dessa hushåll befann 

sig tidigare i akut hemlöshet. Dock var det en lägre tilldelning av lägenheter 

under 2021 utifrån ett minskat behov. 
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Satsningen för bostadslösa barnfamiljer 2016–2019 bidrog till att cirka 700 

barnfamiljer med drygt 1 500 barn fick lägenhet med eget hyresavtal hos de 

kommunala bostadsbolagen. Satsningen är avslutad men det fanns en viss 

eftersläpning av leveransen, vilket innebar att ett antal barnfamiljer även erhöll 

lägenheter under 2020 och under kvartal 1, 2021.  

Genom metoden Bostad först har cirka 300 personer med komplex problematik 

erhållit lägenhet sedan starten 2013, och av dessa bor cirka 70 procent kvar med 

kommunalt kontrakt eller har fått egna hyresavtal. Bostad först är en viktig del i 

stadens hemlöshetsplan och Göteborg fortsätter att satsa på metoden.  

Sammantaget bedöms ökningen av antalet förmedlade lägenheter till olika 

grupper av hemlösa ha bidragit till en minskning av antalet hemlösa. 

Rutin för nödbistånd har medfört att fler hushåll gått 

vidare till eget boende 

Rutinen infördes 2019 och innebär att nödbiståndet som huvudregel ska 

verkställas genom utbetalning av pengar istället för att socialtjänsten placerar 

hushållet i en köpt boendelösning. Hushållen får själva ordna tak över huvudet 

med hjälp av utbetalda pengar. För barnfamiljer ska nödbiståndet sedan oktober 

2020 alltid verkställas genom placering i nödbiståndboende. Detta för att säker-

ställa att familjernas tillfälliga boende ger barnet en skälig levnadsnivå och att 

barnfamiljerna inte behöver flytta runt mellan olika tillfälliga boendealternativ.  

Staden har utökat verksamheter med boenderådgivning/boendecoachning och i 

rutinen ingår alltid erbjudande om boendecoachning, det vill säga praktiskt stöd 

i att söka bostad. Uppföljning visar att rutinen bidrar till att fler hushåll kommer 

vidare till eget boende. Uppföljningen visar också att rutinen bidrar till att stärka 

rättssäkerheten i handläggningen och likabehandlingen av ärenden om nödbi-

stånd till boende samt till minskade kostnader för socialförvaltningar.  

Rutinen bedöms ha bidragit till att fler hushåll gått vidare till eget boende 

och är på så sätt en delförklaring till den minskade hemlösheten. 

Ett lägre mottagande av nyanlända 

Göteborgs befolkning växte med 4 500 invånare under 2021. Det är 700 fler än 

året innan. Det är däremot betydligt lägre än åren innan pandemin, då befolk-

ningen i genomsnitt växte med 7 500 personer per år. Detta till trots var 

Göteborg den kommun i landet som under 2021 hade störst folkökning och vid 

årsskiftet var stadens folkmängd 587 54910.  

Stadens mottagande av nyanlända flyktingar har minskat kraftigt under de 

senaste åren. Från cirka 740 nyanlända 2021 jämfört med cirka 800 nyanlända 

2020 och cirka 1 400 nyanlända 2019 samt cirka 2 400 nyanlända 2018. Antalet 

asylsökande från andra länder bedöms öka, bland annat till följd av slopade 

 
10 Källa: Statistik och analys - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20150410-1147
https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/statistik-och-analys
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reserestriktioner efter pandemin11. Befolkningsprognosen för kommande år är 

dock mycket osäker på grund av krig och konflikter i omvärlden.  

Nyanlända har generellt sätt sämre förankring och mer begränsade 

ekonomiska resurser vilket påverkar möjligheterna att ordna med boende 

och därmed hemlösheten.  

Ett ökat bostadsbyggande 

Andra faktorer som påverkar resultatet är ett kraftigt ökat bostadsbyggande. 

Under 2021 färdigställdes cirka 5 350 nya bostäder, vilket är det högsta antalet 

sedan miljonprogrammet på 1960- och 70-talet. Av de färdigställda bostäderna 

var 60 procent hyresrätter. För att lösa situationen för gruppen strukturellt hem-

lösa behövs det ytterst ett ökat bostadsbyggande. Dels för att genom fler nypro-

ducerade bostäder direkt utöka utbudet på bostadsmarknaden, dels för att möj-

liggöra för fler hushåll att förbättra sin bostadssituation genom de omflyttningar 

inom bostadsbeståndet som nyproduktionen ger upphov till.  

Sedan 2016 har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Från 12 800 färdigställda bostä-

der under perioden 2010–2015 till 22 300 färdigställda bostäder 2016–2021, en 

ökning med cirka 9 500 bostäder. Staden har också möjlighet att kravställa att 

byggaktören lämnar ett visst antal hyresrätter till kommunens hemlöshetsarbete 

vid markanvisning på kommunens mark. Antigen via nyproduktion eller befint-

ligt bostadsbestånd.  

Det ökade bostadsbyggandet bedöms ha bidragit till att fler hushåll gått 

vidare till eget boende och är på så sätt en delförklaring till den minskade 

hemlösheten. 

Uppsägning av nyanlända i genomgångsbostäder 

I en uppföljning per 31 december 202112 redovisas att knappt 360 vuxenhushåll 

och 116 barnfamiljer hittills sagts upp och flyttat ut från sina genomgångsbostä-

der, utifrån att hyresavtalen löpt ut efter fyra eller fem års boendetid.  

Av hushållen som avflyttat och folkbokfört sig på ny adress bor 81 procent av 

vuxenhushållen och 83 procent av barnfamiljerna kvar i Göteborg. Uppfölj-

ningen visar också att majoritet av vuxenhushållen är inneboende, drygt 20 

procent av hushållen utan barn har lyckats ordna ny egen bostad. Av barn-

familjerna har drygt 60 procent hittat ny egen bostad medan drygt 30 procent 

vänt sig till socialtjänsten och då kunnat nomineras för ny bostad inom projektet 

Barnfamilj med korttidsavtal (18 månader), som tidigare nämnts. 

 
11 Källa: Migrationsverkets prognos 2022-04-27, www.migrationsverket.se 
12 Källa: Årsrapport 2021 (d.nr 0008/21) fastighetsnämndens sammanträde 2022‑02‑07 
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Figur 7 – Utflyttar från genomgångsbostäder 2022–2025 

 

Kommande utveckling av hemlösheten  

Sammanfattningsvis har hemlösheten minskat över tid i Göteborg men bedöm-

ningen är att hemlösheten kommer att öka under de närmsta åren, särskilt anta-

let barnfamiljer och barn i långsiktiga boendelösningar (lägenheter). Faktorer 

som talar för en ökning är uppsägningar av hushåll i genomgångsbostäder, ett 

ökat flyktingmottagande och en ökad befolkning.  

Uppsägningar av nyanlända flyktingar, kommunanvisade enligt Bosättningsla-

gen, som bor i genomgångsbostäder kommer att påverka hemlöshetens utveckl-

ing. Under åren 2022–2025 ska cirka 1 000 hushåll ha ordnat annat boende och 

flytta ut från sin nuvarande genomgångsbostad, av dessa är cirka 450 barnfamil-

jer. Vuxenhushållen har generellt svårt att ordna egen bostad på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Av barnfamiljerna bedöms cirka 50 procent ordna egen 

bostad inför utflytten, för resterande finns möjlighet till lägenhet i 18 månader 

inom projektet Barnfamilj med korttidsavtal. Detta medför att fler vuxenhushåll 

kan hamna i hemlöshet och att 200–250 barnfamiljer kommer att erbjudas 

lägenhet via projektet och därmed ingå i en av hemlöshetssituationerna. 

Sammantaget medför uppsägningarna att fler personer kommer att hamna i 

hemlöshet.  

Även gruppen asylsökande bedöms öka, bland annat till följd av slopade 

reserestriktioner efter pandemin. Nyanlända har generellt sätt sämre förankring 

och mer begränsade ekonomiska resurser vilket påverkar möjligheterna att 

ordna med boende och därmed hemlösheten.  

Bostadsbyggandet förväntas att vara fortsatt högt de närmaste åren, vilket ger 

goda förutsättningar för att minska bostadsbristen trots att befolkningen ökar i 

Göteborg. Dock är befolkningsprognosen mycket osäker på grund av krig och 

konflikter i omvärlden som kan ge upphov till nya flyktingkriser.  
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Bilaga 1 – Bakgrundsfakta 
Tabell 18 - Antal kvinnor och män 

* Avser endast registerledaren. 

Tabell 19 - Åldersfördelning 

* Avser endast registerledaren. Medelåldern för samtliga registerledare var 43 år. 

Tabell 20 - Födelseland 

* Avser endast registerledaren. 

Tabell 21 - Antal hushåll efter tid i Sverige och typ av situation (om född utomlands) 

Tid i Sverige* Upp till 2 år 2 till 5 år 5 till 8 år Längre än 8 år 
Uppgift  
saknas 

Summa 

Situation 1 12 13 30 65 15 135 

Situation 2 1 12 35 128 22 198 

Situation 3 1 34 168 298 32 533 

Situation 4 5 3 11 32 5 56 

Vet ej     2 6 4 12 

Totalt 19 62 246 529 78 934 

 

Tabell 22 - Antal hushåll med barn efter födelseland och typ av situation  

Födelseland* Sverige 
Annat 

nordiskt land 
Övriga 
Europa 

Övriga 
världen 

Uppgift 
saknas 

Summa 

Situation 1 13 2 12 23 3 53 

Situation 2 3   5 4   12 

Situation 3 40 1 6 164 8 219 

Situation 4 3   1 7   11 

Vet ej       1   1 

Totalt 59 3 24 199 11 296 

*Avser förälderns födelseland i hushåll med barn som bor stadigvarande hos föräldern. 

Tabell 23 - Antal hushåll med barn efter tid i Sverige och situation (om född utomlands) 

Tid i Sverige* Upp till 2 år 2 till 5 år 5 till 8 år Längre än 8 år 
Uppgift  
saknas 

Summa 

Situation 1 5 7 11 9 5 37 

Situation 2   3   6   9 

Situation 3 1 13 111 41 5 171 

Situation 4 1 1 2 4   8 

Vet ej         1 1 

Totalt 7 24 124 60 11 226 

*Avser förälderns födelseland i hushåll med barn som bor stadigvarande hos föräldern. 

Kön* Hushåll Ensamhushåll Barnfamiljer 

Kvinna 810 586 210 

Man 1 544 1 439 86 

Annat 5 5 0 

Totalt 2 359 2 030 296 

Ålder* Kvinna Man Hushåll 

18–26 år 145 200 348 

27–64 år 622 1 198 1 822 

65 år och äldre 43 146 189 

Totalt 810 1544 2359 

Födelseland* Hushåll Ensamhushåll Barnfamiljer 

Sverige 1 317 1 241 59 

Annat nordiskt land 53 49 3 

Övriga Europa 156 128 24 

Övriga världen 725 518 199 

Vet ej 108 94 11 

Totalt 2 359 2 030 296 
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Tabell 24 - Skulder 

Skulder Hushåll Andel (%) 

Har skulder (hos kronofogden) 1 166 49% 

Skuldfri (inget skuldsaldo hos kronofogden) 490 21% 

Vet ej 703 30% 

Totalt 2 359 100% 

 

Tabell 25 - Inkomst 

Typ av inkomst Hushåll Andel (%) 

Aktivitets- eller sjukersättning 314 13% 

Arbetslöshetsersättning 17 1% 

Etableringsersättning 5 0% 

Försörjningsstöd 1 146 49% 

Helt 1 035 90% 

Delvis 111 10% 

Lön 225 10% 

Pension 199 8% 

Sjukpenning 114 5% 

Studiemedel 51 2% 

Andra inkomster 45 2% 

Saknar inkomstkälla 92 4% 

Vet ej 151 6% 

Totalt 2 359 100% 

 

Tabell 26 - Missbruk- och beroendeproblematik 

Typ av missbruk eller beroende Hushåll Ensamhushåll Barnfamiljer 

Inget känt missbruk 807 529 258 

Tidigare missbruk 808 766 35 

Pågående missbruk 744 735 3 

Alkohol 196 193   

Blandmissbruk 231 230   

Narkotika 307 302 3 

Annat 10 10   

Totalt 2 359 2 030 296 

 

Tabell 27 - Ohälsa 

Typ av ohälsa som måste uppmärksammas  
i en framtida boendelösning 

Hushåll Andel (%) 

Psykisk 891 38% 

Fysisk 147 6% 

Både fysisk och psykisk 320 14% 

Ingen* 1001 42% 

Totalt 2 359 100% 

 

Tabell 28 - Tid i hemlöshet 

Tid i hemlöshet Hushåll Ensamhushåll Barnfamiljer 

0–3 månader 137 108 26 

4–6 månader 119 94 23 

7–11 månader 104 85 17 

1–3 år 548 481 60 

4–6 år 508 385 119 

7–9 år 250 226 22 

10 år eller längre 467 449 11 

Vet ej 226 202 18 

Totalt 2 359 2 030 296 
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Bilaga 2 – Resultat per förvaltning 
Resultat från Äldreomsorgsförvaltningen särredovisas inte. 

Tabell 29 - Resultat fördelat på förvaltning (del 1 av 4) 
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Ålder (för registerperson)              

18–26 59 82 100 57 50 348 

27–64 434 474 402 336 176 1 822 

65 år och äldre 48 41 33 46 9 189 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Kön (för registerperson)       

Kvinnor 173 222 189 155 69 810 

Män 368 374 346 282 164 1 544 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Födelseland (för registerperson)       

Sverige 358 340 218 253 140 1 317 

Annat nordiskt land 6 11 20 13 3 53 

Övriga Europa 24 28 73 26 5 156 

Övriga världen 133 172 211 139 68 725 

Vet ej 20 46 13 8 19 108 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Tid i Sverige (om född utomlands)       

Upp till 2 år 8 3 4 4   19 

Från 2 år till 5 år 13 21 12 10 6 62 

Från 5 till 8 år 43 71 64 55 13 246 

Längre än 8 år 92 92 202 96 45 529 

Vet ej 7 24 22 13 12 78 

Totalt antal hushåll 163 211 304 178 76 934 

Tid i hemlöshet (för registerperson)       

0–3 månader 25 38 39 21 13 137 

4–6 månader 25 18 51 16 9 119 

7–11 månader 20 20 28 18 18 104 

1–3 år 125 136 121 101 64 548 

4–6 år 107 143 110 115 33 508 

7–9 år 73 62 47 53 14 250 

10 år eller längre 141 100 108 82 31 467 

Vet ej 25 80 31 33 53 226 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Missbruk (i hushållet)        

Inget känt missbruk 145 170 176 174 134 807 

Tidigare funnits missbruk 198 209 188 138 74 808 

Pågående missbruk 198 218 171 127 27 744 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 
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Tabell 30 - Resultat fördelat på förvaltning (del 2 av 4) 
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Hälsa/ohälsa (i hushållet)              

Fysisk 24 46 48 22 6 147 

Psykisk 220 176 160 137 193 891 

Både fysisk och psykisk 62 86 104 37 25 320 

Ingen (som måste uppmärksammas i en 
framtida boendelösning) 

235 289 223 243 11 1 001 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Skulder (i hushållet)        

Är skuldfri (inget skuldsaldo hos 
kronofogden) 

102 113 133 85 57 490 

Har skulder (hos kronofogden) 309 300 295 189 72 1 166 

Vet ej 130 184 107 165 106 703 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Inkomst (hushållets huvudsakliga)        

Aktivitets- eller sjukersättning 84 53 47 51 79 314 

Andra inkomster 10 12 12 11   45 

Arbetslöshetsersättning 1 4 7 3 2 17 

Etableringsersättning 4   1     5 

Försörjningsstöd - delvis 18 26 34 21 12 111 

Försörjningsstöd - helt 229 316 248 179 63 1 035 

Lön 49 56 66 36 18 225 

Pension 50 44 45 42 8 199 

Saknar inkomstkälla 24 21 25 19 3 92 

Sjukpenning 29 24 17 17 27 114 

Studiemedel 11 8 11 13 8 51 

Vet ej 32 33 22 47 15 151 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 
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Tabell 30 - Resultat fördelat på förvaltning (del 3 av 4) 
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Nuvarande boende (för hushållet)             

Hotell/Vandrarhem 9 10 16 23 2 60 

Husvagn/Camping           0 

Offentliga utrymmen/utomhus 2 13 3 22 3 43 

Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 8 15 31 3   57 

Tillfälligt logi 35 31 21 24 5 117 

Situation 1 – Akut hemlöshet 54 69 71 72 10 277 

Institutionsboende (t.ex. behandlingshem, HVB) 9 11 21 9 2 52 

Kriminalvårdsanstalt/häkte 6 15 7 9 3 40 

Kategoriboende/inackorderingshem/stödboende/socialt 
boende med stöd kortsiktigt/boendekollektiv (ej LSS)  

102 99 140 73 30 444 

Situation 2 – Institution och kategoriboende 117 125 168 91 35 536 

Annat långsiktigt boende – med hyresavtal som är 
förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler 

43 28 14 35 16 138 

Kommunalt kontrakt inklusive Bostad först, F100 131 192 120 110 90 644 

Kommunalt kontrakt inklusive Bostad först, F100 
(Projekt korttidsavtal barnfamilj) 

16 19 19 25   79 

Långsiktigt socialt boende med stöd, lägenhet (inkl. 
lägenhet i blockförhyrning) 

152 135 96 74 59 523 

Situation 3 – Långsiktiga boendelösningar 342 374 249 244 165 1 384 

Ofrivilligt kontraktslöst boende hos släktingar/bekanta, 
kortare än tre månader 

21 15 19 13 17 85 

Tillfälligt inneboende, kortare än tre månader, hos 
privatpersoner 

6 12 13 12 7 50 

Situation 4 – Eget ordnat kortsiktigt boende 27 27 32 25 24 135 

Vet ej 1 2 15 7 1 27 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Situation (vuxna och barn)       

1 – Akut hemlöshet 60 75 77 77 11 301 

2 – Institutionsvistelse och liknande, flytt inom 3 
månader utan bostad 

118 125 169 93 36 541 

3 – Långsiktiga boendelösningar 359 408 285 276 165 1 503 

4 – Eget ordnat kortsiktigt boende 28 29 34 27 33 151 

Vet ej 1 2 15 7 2 28 

Totalt antal personer (vuxna och barn) 566 639 580 480 247 2 524 

1 – Akut hemlöshet 30 24 51 15 0 120 

2 – Institutionsvistelse och liknande, flytt inom 3 
månader utan bostad 

5 0 14 2 0 21 

3 – Långsiktiga boendelösningar 98 156 128 145 6 533 

4 – Eget ordnat kortsiktigt boende 8 5 7 1 0 21 

Vet ej 0 0 2 0 0 2 

Totalt antal barn 141 185 202 163 6 697 
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Tabell 32 - Resultat fördelat på förvaltning (del 4 av 4) 
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Förslag på boendelösning (för hushållet)             

Akutboende 11 8 12 10   41 

Behandlingshem/HVB 1 8 13 1   23 

Bostad först 25 31 25 16   97 

Bostad med särskild service (BmSS) 10 18 9 10 15 62 

Förslag på boendelösning finns ej för tillfället 
då utredning pågår 

53 36 61 44 25 221 

Hushållet bedöms sakna behov av förändrad 
boendelösning inom 1 år 

91 147 81 106 49 480 

Kortsiktigt boende (socialt boende med stöd, 
kollektivt / lägenhet) 

62 74 46 52 7 241 

Långsiktigt boende (socialt boende med stöd, 
kollektivt / lägenhet) 

92 48 45 25 31 241 

Lägenhet med kommunalt kontrakt 58 70 63 64 44 299 

Lägenhet på ordinarie bostadsmarknad, ej 
kommunalt kontrakt 

52 59 114 65 13 303 

Skyddat boende 1 3 3 1   8 

Väntar på överlåtelse av kommunalt kontrakt 
till eget hyresavtal 

67 79 55 24 44 271 

Äldreboende 2 7 2 4 2 17 

Annat 16 9 6 17 5 55 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 

Hushållets behov av stöd i ny boendelösning       

Behov av stöd (i någon form) 336 273 298 209 209 1 336 

-         Betala hyra, inte störa osv. 218 184 202 146 69 819 

-         Praktisk hjälp att sköta bostaden 73 55 56 36 97 324 

-         Personlig hjälp och omvårdnad 45 34 40 27 43 193 

Det finns inget behov av stöd 160 259 192 195 11 817 

Vet ej 45 65 45 35 15 206 

Totalt antal hushåll 541 597 535 439 235 2 359 
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Bilaga 3 – Enkätfrågor  
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Bilaga 4 – Socialt boende med stöd 
Sedan mars 2020 finns i Göteborgs Stad en kategoriplan för socialt boende med 

stöd som innebär att insatsen socialt boende med stöd delas in i tre delkatego-

rier; akutboende, kortsiktigt och långsiktigt boende. Den nya insatsindelningen 

trädde i kraft den 1 april 2021. Kategoriplanen gäller för stadens samtliga 

verksamheter som handlägger eller utför insatsen socialt boende med stöd.  

Kategoriplanen styr vilka insatser som ska finnas inom socialt boende med stöd, 

vilka insatser som ska utföras i egen regi respektive av upphandlade leverantö-

rer samt vilka utvecklingsprojekt som ska genomföras inom området.   

 

Syftet med kategoriplanen är att fler brukare ska få ett ändamålsenligt och 

flexibelt stöd för att komma vidare till ett eget boende. Syftet är också att öka 

kvaliteten på beviljade insatser och minska den enskildes tid i hemlöshet.  

 

Kategoriplanen delar in insatsen socialt boende med stöd i tre delkategorier.  

Denna indelning gäller både stadens interna boendeinsatser och de boende-

insatser som upphandlats på ramavtal.  

• Akutboende  

• Kortsiktigt boende (kollektivt och lägenhet)  

• Långsiktigt boende (kollektivt och lägenhet) 

  

Samtliga delkategorier innefattar både drogfria och symtomtoleranta boenden.  

 

Akutboende  
Akutboende är ett tillfälligt boende i form av rum i kollektiv med stödinsats. 

Placeringstiden är som huvudregel mellan 0–3 månader. Syftet är akuta insatser 

under en begränsad tid för att stödja och motivera den enskilde samt för att 

kartlägga den enskildes behov av stöd för att komma vidare och finna vägar ur 

hemlöshet. Kartläggning och boendecoachning ingår alltid i insatsen. Det 

individuella stödet ska vara motiverande och rusta den enskilde för ett mer 

självständigt boende. Akutboende finns i både egen och extern regi.  

Stödet kan bestå av:  

• Motiverande samtal med den enskilde i syfte att få struktur i vardagen, 

minskad droganvändning, ökad självständighet, ansöka om andra 

insatser/ta emot hjälp från exempelvis sjukvården.  
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• Bistå vid kontakt med myndigheter, vårdgivare och övriga samt arbeta 

för att de olika aktörerna samverkar med den enskilde i fokus.  

• Ledsagning i kontakt med myndigheter, sjukvård, bostadsmarknaden 

och mot eventuella andra insatser.  

• Vid behov initiera och samordna en Samordnad Individuell Plan (SIP). 

Kortsiktigt boende 
Kortsiktigt boende är ett boende i kollektiv eller lägenhet med stödinsatser 

definierade i 4 nivåer med möjlighet till referens. Placeringstiden är som 

huvudregel mellan 0–6 månader i kollektivt boende och 0-12 månader i 

lägenhet. Kortsiktigt boende är ett boende i väntan på annat boende när mer 

utredning krävs och/eller när den enskilde är i behov av stöd för att komma 

vidare till eget boende eller en annan insats. Kartläggning och boendecoachning 

ingår alltid i insatsen. Det individuella stödet ska vara motiverande och rusta 

den enskilde för ett mer självständigt boende. Kortsiktigt boende finns i både 

egen och extern regi. 

Stödet kan bestå av:  

• Motiverande samtal med den enskilde i syfte att få struktur i vardagen, 

minskad droganvändning, ökad självständighet, ansöka om andra 

insatser/ta emot hjälp från exempelvis sjukvården. 

• Stöd till den enskilde att sköta sin vardagsekonomi så som att öppna 

post, förstå skrivelser, fylla i blanketter samt hålla reda på bokade tider 

och möten. 

• Bistå vid kontakt med myndigheter, vårdgivare och övriga samt att 

arbeta för att de olika aktörerna samverkar med den enskilde i fokus.  

• Ledsagning i kontakt med myndigheter, sjukvård, bostadsmarknaden 

och mot eventuella andra insatser.  

• Vid behov initiera och samordna en Samordnad Individuell Plan (SIP). 

• Stödja den enskilde till sysselsättning/arbete utanför boendet och 

fristående från den verksamhet som boendet bedriver. 

• Stödja och hjälpa den enskilde med struktur och motivation till att 

genomföra praktiska vardagssysslor, som att till exempel städa, handla 

eller laga mat tillsammans med den enskilde. 

Långsiktigt boende 
Långsiktigt boende är ett boende i kollektiv eller lägenhet med stödinsatser 

definierat i 4 nivåer med möjlighet till referens alternativ övertag av 

förstahandskontrakt (gäller endast Bostad först och kommunalt kontrakt). 

Placeringstiden är 0–6 månader eller längre, dock maximalt fyra år (undantaget 

Bostad först och kommunalt kontrakt). Även i kategorin långsiktigt boende 

ingår kartläggning och boendecoachning. Det individuella stödet ska vara 

motiverande och rusta den enskilde för ett mer självständigt boende. Långsiktigt 
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boende finns endast i egen regi med undantag för Bostad först där det mobila 

stödet finns i egen och extern regi. 

 

Bostad först och kommunalt kontrakt är två insatser inom kategorin långsiktigt 

boende. Dessa två insatser skiljer sig åt från resterande långsiktiga 

boendeinsatser och beskrivs därför separat nedan. Det innebär att nedanstående 

beskrivning av det individuella stödets innehåll inte gäller för dessa två insatser. 

 

Stödet kan bestå av:  

• Motiverande samtal med den enskilde i syfte att få struktur i vardagen, 

minskad droganvändning, ökad självständighet, ansöka om andra 

insatser/ta emot hjälp från exempelvis sjukvården. 

• Stöd till den enskilde att sköta sin vardagsekonomi så som att öppna 

post, förstå skrivelser, fylla i blanketter samt hålla reda på bokade tider 

och möten. 

• Bistå vid kontakt med myndigheter, vårdgivare och övriga samt att 

arbeta för att de olika aktörerna samverkar med den enskilde i fokus.  

• Ledsagning i kontakt med myndigheter, sjukvård, bostadsmarknaden 

och mot eventuella andra insatser.  

• Vid behov initiera och samordna en Samordnad Individuell Plan (SIP). 

• Stödja den enskilde till sysselsättning/arbete utanför boendet och 

fristående från den verksamhet som boendet bedriver. 

• Stödja och hjälpa den enskilde med struktur och motivation till att 

genomföra praktiska vardagssysslor, som att tillexempel städa, handla 

eller laga mat tillsammans med den enskilde. 

 

 

 

 

 


