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Strategi mot 

hemlöshet i Örebro. 
Örebro kommuns arbete för 

en nollvision mot hemlöshet . 
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Vårt hållbara Örebro

Bostaden som en mänsklig rättighet. 

Barns rätt att bo i trygghet, fred och under 
värdiga former. Bostaden ska stödja 
barnets rätt till liv och utveckling. 

Strategin en konkretisering av Program för 
hållbar utveckling 

”När alla människors grundläggande behov 

och rättigheter tillgodoses finns förutsättningar 

för demokratiska, fredliga och inkluderande 

samhällen.” s. 18
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Definition av hemlöshet

Socialstyrelsens definition: 

• Situation 1: Akut hemlöshet

• Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende

• Situation 3: Långsiktiga boendelösningar

• Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende

Individuell nivå (rätt till bistånd enligt SoL och LSS)

- Missbruk, psykosocial ohälsa, våldsutsatthet, 

funktionsnedsättning. 

Strukturell nivå 

- Dyra bostäder, för få bostäder, låg 

betalningsförmåga, skulder, avsaknad av sociala 

nätverk, avsaknad av köpoäng i bostadskö. (t ex 

unga vuxna, nyanlända, separerade). 
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Kommunens ansvar

• Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att 
se till alla människor får det stöd eller hjälp 
som de behöver. 

• Riktlinjer för bostadsförsörjning

• Socialnämnden ska medverka i 
samhällsplaneringen och i sin verksamhet 
främja den enskildes rätt till bostad. 

• Social fråga och bostadsförsörjningsfråga: 
samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
boendelösningar, integration, sociala och 
medicinska stödinsatser, 
arbetsmarknadsåtgärder, missbruksvård.  
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Nollvision mot hemlöshet

Nollvision 

mot 

hemlöshet

Strategi

Vi behöver vara många 

aktörer inom både 

offentlig, privat och ideell 

sektor som bär 

nollvisionen och bedriver 

ett samordnat och 

uthålligt arbete. 
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Strategiska områden

1. Förutsättningar

• Samordning

• Uppföljning och analys

2. Främjande

• Bostäder för alla

3. Förebyggande

• Vräkningsförebyggande

4. Åtgärdande

• Likvärdiga och kvalitativa 

insatser
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Hur blir det verkstad ?

• Samordning internt och externt

• Långsiktighet, uthållighet

• Tydlig politisk hemvist, 

organisation och styrning

• Kontinuerlig analys, uppföljning, 

rapportering och beslut om 

kommande steg i arbetet.
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Bilaga – förslag till åtgärder

• Förslag på vidare utredningar och 

kartläggningar

• Förslag på aktiviteter

• Förslag på verksamheter att fortsätta 

med/utveckla

Ett sätt att synliggöra kunskap, insikter och 

lärdomar från arbetsprocessen i det 

fortsatta arbetet med att göra verkstad 

av strategin. 
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Remiss

• Remissperiod fram till 31 

december. 

• Remissinstanser inom både 

offentlig, privat och ideell 

sektor. Öppet för alla aktörer 

som känner sig berörda att svar 

på remissen, oavsett om man 

står med på sändlistan eller 

inte.  
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Arbetsprocess - intervjuer

• Socialpsykiatri, Myndighetsavd.

• Kommunala boendekedjan, FSI

• Porten, Örebro Stadsmission

• EKSAM

• Utredning vuxen, Myndighetsavd.

• Försörjningsstöd

• Länsstyrelsen 

• ÖBO

• Kronofogden

• Bostadsförsörjning

• Bostad Först

• KvarBo

• Personligt ombud

• Centrum mot våld

• Beroendecentrum, RÖL

• Juridik, ekonomi, KSF

Vilka hemlösa personer möter ni?

Vilka aktörer ser ni som viktiga i 

hemlöshetsarbetet? 

Vilka tendenser ser ni? 

Vad krävs för att förverkliga en 

nollvision mot hemlöshet? 


