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Kartläggning av hemlösa i Varberg 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten i Varberg 2021. 
 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning av 
hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella 
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under vecka 14, 5 - 11 april 2021. 

 
Bakgrund 
Enkäten som används i år bygger på de frågor som Socialstyrelsen gjort vid 
den nationella kartläggningen av hemlösheten i Sverige 2017. Enkäten har 
skickats ut till handläggare på Uppdragsavdelningen och till 
frivilligorganisationer i Varberg såsom Svenska kyrkan, Frälsningsarmén 
Pingstkyrkan och KF-Länken. Endast Svenska kyrkan svarade på de 
utskickade enkäterna.  
 
Definition av hemlöshet 
Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet som omfattar fyra 
olika situationer där personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. 
De olika hemlöshetssituationerna omfattar allt från personer i akut brist på tak 
över huvudet till mer långvariga boendeformer med en kontraktsform som 
inte kan jämställas med eget boende. 
 
Som hemlösa betraktas enligt Socialstyrelsens definitioner personer som: 
 
Situation 1 – Akut hemlöshet 
 
Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourhem, skyddade 
boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande. = 37 personer, en ökning med 7 
personer från föregående år. 
 
Situation 2 – Institutionsvistelse och stödboende 
 
Person som är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, 
familjehem, SIS-institution eller stödboende inom socialtjänst 
/landsting/privat vårdgivare. Personen ska flytta eller skrivas ut inom tre 
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månader efter mätveckan, men har ingen egen bostad ordnad inför flytten 
eller utskrivningen. 
= 14 personer, vilket är en minskning med 3 personer från föregående år. 
 
Situation 3 – Långsiktiga boendelösningar 
 
Person som bor i en av kommunens ordnade boendelösningar som 
försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt eller motsvarande på grund 
av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 
förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler. = 89 personer, 2 personer i 
träningslägenhet och 87 personer i sociala kontrakt, vilket är samma antal som 
föregående år. 
 
Situation 4 – Eget ordnat kortsiktigt boende 
 
Person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, 
familj/släkting eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) 
inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den 
uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl 
och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
= 30 personer, vilket är en ökning med 4 personer. 
 
 

Antal hemlösa under perioden 2007 – 2021 i Varberg  
 

 
 

 
Resultat 
Antalet rapporterade hemlösa har ökat med 8 personer sedan 2020. 
Medelåldern för hemlösa är 44 år. Antalet hemlösa kvinnor har ökat sedan 
föregående år och den procentuella fördelningen är 58 % män och 42% 
kvinnor (jfr 62/38 % 2020). 144 minderåriga barn har minst en förälder som 
är hemlös vilket är en ökning med 11 barn på ett år. 39 stycken av dessa barn 
bor stadigvarande hos sin förälder i sociala kontrakt. Vid en fördjupad analys 
av de hemlösa föräldrarnas barns situation kunde man utläsa att inget barn 
bodde eller befann sig på akutboende, härbärge, jourboende eller var 
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uteliggare. Inget av de nämnda barnen befann sig på behandlings- eller HVB-
hem.  
 
Största delen av de hemlösa hade sin huvudsakliga inkomstkälla via 
försörjningsstöd (som har ökat med 17% på två år), sjuk- och 
aktivitetsersättning eller lön från regelbundet arbete.  
 
Antal nya hemlösa för i år är 50 personer och jämför man med fjolårets siffror 
där man angivit att 162 personer var hemlösa enligt inrapporteringar till 
enkäten, innebär det att det är 42 personer som löst sin situation på olika sätt 
under mätveckan och under föregående år. 8 hemlösa personer har tillkommit. 
 
Boendesituation 
37 personer, ca 22 % av de hemlösa, hade mycket tillfälliga och akuta 
boendelösningar. 3 personer rapporterades bo i husvagn eller camping vilket 
är en minskning med 2 personer från föregående år. Samtliga 3 personer som 
bodde i husvagn, camping har erbjudits hjälp och vandrarhemsboende.  
 
Antalet inrapporterade personer som lever i sociala kontrakt är samma antal 
som föregående år. För övrigt skiljer sig inte mätveckorna anmärkningsvärt åt. 
 
Problem som medför behov av stöd 
117 personer med ekonomiska problem såsom skulder m.m. har kraftigt ökat 
med 22% på 2 år, vilket är 49 personer fler än är 2019. 41 personer med 
psykiska problem har enligt enkätundersökningen ökat något medan 39 
personer med brist på sysselsättning ligger stadigt på 22%. Antalet personer 
med familjeproblem har minskat med 6 personer och våld i nära relationer har 
minskat med 2 personer.  
 
Antalet av de hemlösa som hade någon form av missbruks- eller 
beroendeproblematik som medförde behov av behandling eller omvårdnad har 
ökat med 4 personer. Antalet personer med narkotikamissbruk är detsamma 
och personer med alkoholmissbruk har ökat med 2 jämfört med föregående år.  
 
Insatser och åtgärder under det senaste året  
Så gott som samtliga av de hemlösa 170 personerna har tagit del av någon eller 
några frivilliga insatser under det senaste året. Boendeinsatserna har ökat med 
16 personer till 86,5 % i år, vilket är en ökning med 50% på 5 år.  

Boendeinsatser har gjorts i form av hjälp till akutboende, tillfälliga eller 
långsiktiga boendelösningar. Insatser i form av ekonomiskt bistånd har ökat 
med 3 % (10 personer) och psykiatrisk vård och behandling och boendestöd 
har ökat med några procent.   

 
Möjliga orsaker till hemlöshet 
De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som 
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna orsak har 
däremot minskat något i år och i år angavs 125 personer, vilket är 9 personer 
färre än föregående år. I enkätundersökningen har man angett avsaknad av 
boendereferenser som orsak samt skulder och betalningsanmärkningar.  
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Andra skäl till hemlöshet är att det finns en missbruks- och 
beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/separation och arbetslöshet. 
Vräkning på grund av obetald hyra, störningar eller annan vräkningsgrund (38 
personer) är en orsak som har ökat något från föregående år. 
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