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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kartläggning hemlöshet år 2021 
Hemlöshet kategoriseras i fyra kategorier enligt Socialstyrelsens definition1.  
Vård och omsorg har utgått från dessa kategorier vid kartläggningen av hemlöshet. 
Det finns svårigheter att ta fram faktiskt siffror då dessa är föränderliga och det 
troligen finns ett mörkertal.  I kartläggningen kan en person finnas medräknad i 
flera typer av hemlöshet.   
 
• Akut hemlöshet (Situation 1) 
Till denna kategori räknas en person i akut behov av tak över huvudet och som är 
hänvisad till akutboenden, härbärgen, jourboenden eller sover på gatan. EU-
medborgare och papperslösa som hör till denna grupp räknas dock inte i den 
officiella statistiken. 
 
• Boende på institutioner eller i kategoriboende (Situation 2) 
Hit hör en person som är intagen eller inskriven på kriminalvårdsanstalt eller 
behandlingsenhet, stödboende i kommunal eller privat regi alternativt i landstingets 
regi, HVB-hem eller SIS-institution, och som tre månader före planerad 
utskrivning/utflyttning fortfarande saknar ordnad bostad. Även en person som 
skulle ha lämnat institutionsboendet, men som på grund av svårigheterna att hitta 
ett eget boende fortfarande bor kvar, räknas hit. 
 
• Långsiktiga boendelösningar (Situation 3) 
Omfattar en person som bor i en av kommunen ordnad boendelösning 
(försökslägenhet, träningslägenhet eller som fått ett så kallat socialt eller 
kommunalt kontrakt) då personen inte på egen hand kan skaffa sig en bostad. 
Gemensamt för dessa boendelösningar är att hyresavtalet är förenat med tillsyn 
eller andra villkor eller regler. 
 
• Eget ordnat kortsiktigt boende (Situation 4) 
Hit hör en person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj 
eller släktingar eller som har ett inneboende- eller andrahandskontrakt hos en 
privatperson som är kortare än tre månader. 
 
 
 

                                                             
1 Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktär, Artikelnummer 2017-11-15, Socialstyrelsen 
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Sala Kommun 
Akut hemlöshet – situation 1  
 
Vård och omsorg: 
En sökning i Vård och omsorgs verksamhetssystem avseende år 2021 visar att det 
rör sig om sju personer som befunnit sig i akut hemlöshet. För att Vård och omsorg 
ska ha kännedom om personerna i denna typ av hemlöshet behöver personen själv 
ha sökt kontakt och ansökt om hjälp via Vård och omsorg.  
 
Frälsningsarmén:  
Bedriver boende och dagverksamhet och möter därigenom hemlösa. Under 2021 
har Frälsningsarmén kommit i kontakt med fem personer som befunnit sig i akut 
hemlöshet. 
 

Sofielund vandrarhem Sala: 

Drivs i Missionskyrkans regi. Av de som bor hos dem och försöker lösa boende på 

annat vis är det fyra stycken som under 2021 bedöms befunnit sig i akut hemlöshet. 

En av dessa fyra har ordnat eget boende och flyttar inom en snar framtid.   

 
Hela människan/RIA : 
Har secondhand butik i Sala och möter därigenom människor i hemlöshet. Under 
2021 har de kommit i kontakt med tre personer som befunnit sig akut hemlöshet. 
Två av de hemlösa personerna har uppgett att de inte vill ha hjälp.  
 
Sammantaget för 2021 i Sala kommun (Vård och omsorg och de ideella 
föreningarna, fyra stycken) har det identifierats 19 personer som befunnit sig i akut 
hemlöshet (situation 1). Det är viktigt att belysa att det inte går att säkerställa om de 
19 personerna har förekommit på fler än ett ställe, personerna kan ha vänt sig både 
till Vård och omsorg och de ideella föreningarna. Detta gäller för samtliga av de 
personer som finns inräknade i de olika formerna av hemlöshet i kartläggningen.  
 
Hemlösa – situation 2  
 
Vård och omsorg:  
Ingen person bedöms ha befunnits sig i denna form av hemlöshet under 2021.  De 
personer som har varit placerad under 2021 har haft ordnad bostad tre månader 
före planerad utskrivning.  
 
Ideella föreningar:  
Ingen av de ideella föreningar som Vård och omsorg varit i kontakt med redovisar 
att de haft någon hemlös inom situation 2.  
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Hemlösa – situation 3  
 
Vård och omsorg: 
En sökning i Vård och omsorgs verksamhetssystem avseende 2021 visar att 
sammanlagt har 19 personer befunnit sig i hemlös enligt situation 3.  
 
Ideell förening:  
Ingen av de ideella föreningar Vård och omsorg varit i kontakt med redovisar att de 
haft någon hemlös inom situation 3.  
 
Hemlösa – situation 4  

 

Vård och omsorg:  

Personer som befinner sig i situation 4 är svåra att spåra. Under 2021 har Vård och 
omsorg inte haft kännedom om någon som befinner sig i situation fyra.    

  
Under 2021 har Hela människan/RIA kommit i kontakt med en person som endast 
har kortsiktig boendelösning. 
 
Västerås stadsmission:  
Västerås stadsmission har dagverksamhet där de möter människor i hemlöshet. De 
uppger att de i sin verksamhet under 2021 inte mött någon person som uppgett att 
de kommer från Sala kommun. Bakom denna uppgift kan det ändå finnas personer 
som sökt sig dit och kommer från Sala. Personer som besöker dem får vara 
anonyma.  

 
Ansökan bostadssocialt kontrakt  
Under 2021 finns 21 stycken registrerade ansökningar om hjälp med boende.  
Uppskattningen är att det inte är fler personer som ansökt om boende utifrån att de 
saknar bostad mot 2020 även om det då bara var 10 registreringar. Personer kan 
ansöka om bostadssocialt kontrakt trots att de för tillfälle har ett boende men 
önskar en förändring i sitt boende.   
 
 
 
 
 
 
 
  
 


