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Förord 
För att kunna sammanställa denna rapport har det varit nödvändigt med faktainsamling från ett 

flertal olika informationskällor. Mycket av information hade jag inte en aning om var jag kunde 

hitta. Där har jag haft stor hjälp av min handledare Anna-Karin Abrahamsson på Länsstyrelsen, 

därför vill jag tacka henne för all den kunskap hon delgett och den tid hon lagt ned med 

stöttning i mitt arbete. 

Jag vill dessutom passa på att tacka de instanser som hjälpt mig med mitt insamlade. I det här 

fallet är det de kommunalt ägda bostadsaktiebolagen och socialchefer i de kommuner som 

innehar ett eget ägt kommunalt bostadsaktiebolag. 

Min tid på Länsstyrelsen har varit oerhört lärorik och gett mig mängder med kunskaper som jag 

kommer ta med mig i mitt fortsatta yrkesverksamma liv. Det är med stor spänning och 

kunskapstörst som jag nu avslutar min utbildning i Samhällsbyggnad på LTU. Men samtidigt 

kommer jag sakna alla de människor som jag mött på Länsstyrelsen under de 20 veckor som 

jag halva tiden gjort min praktik hos och andra halvan mitt examensarbete. 

Kanske korsars våra vägar i framtiden och det ser jag i sådana fall fram emot. 

 

Luleå, 2015-06-05 

Maria Ekholm 
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Sammanfattning 
 

Undersökningen började med att jag studerade ägardirektiven till de kommunalt ägda 

bostadsaktiebolagen i respektive kommun i Norrbotten. Syftet var att undersöka hur 

bostadsaktiebolagen i länet förhåller sig till ägardirektiven utifrån uppdrag 50 i Regleringsbrev 

för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna. Uppdrag 50 i regleringsbrev 2015 syftar till att 

länsstyrelserna ska stödja kommunerna i arbetet med at underlätta inträde på bostadsmarknaden 

för resurssvaga kvinnor och män och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera 

sig på bostadsmarknaden, samt motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. 

Undersökningen syftar också till att få en bild av i vilken utsträckning kommunala 

bostadsföretag förhåller sig till ett allmännyttigt och socialt syfte, och i vilken utsträckning som 

de kommunala bostadsföretagen fungerar som kommunala verktyg i bostadsförsörjningsfrågor. 

Jag började med att begära in ägardirektiv från de olika bostadsaktiebolagen, men av dem gick 

det inte att utläsa speciellt mycket gällande det allmännyttiga och sociala syftet. Det gick att 

finna vissa punkter med socialt syfte men inte några direkta direktiv. 

För att undersökningen inte skulle bli allt för innehållslös, kontaktade jag därför de olika 

socialförvaltningarna på respektive kommun. Från dem har jag fått väldigt mycket information 

som jag sammanställt utifrån de frågor jag haft. 

Dessvärre har jag inte lyckats få tag i samtliga socialförvaltningar, tre saknas och det är 

Gällivare, Jokkmokk och Kiruna. Men utifrån det material jag samlat in, har jag försökt att 

jämföra hur de olika kommunerna arbetar med sociala frågor. 

Utifrån den information jag samlat in från de olika socialförvaltningarna i respektive kommun, 

är min egen reflektion att ju större kommunen är, desto fler åtgärdsprogram och rutiner finns 

det. I de mindre kommunerna finns istället en närhet till befolkningen, vilket gör att överflödiga 

rutiner kanske skulle sakta ner arbetet i att hjälpa personer i behov av bostad. Oavsett 

arbetsmetoder fann jag ut att det finns ett stort engagemang att vilja hjälpa utsatta personer och 

de som arbetar med dessa frågor gör det på bästa sätt. 
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 Inledning 1

1.1 Bakgrund 

För att kunna få en uppfattning om de olika begreppen i rapporten har jag i 

bakgrundsbeskrivningen sammanfattat vad de betyder och hur de hänger ihop med varandra. 

Här framgår det vem det är som ansvarar för vad och vilken roll de olika organen har i 

samhället. 

1.1.1 Sveriges Riksdag 
Sveriges Riksdag är landets högst beslutande församling som består av 349 personer. Dessa 

personer väljs av det svenska folket vart fjärde år i samband med riksdagsvalet och ska 

företräda folket i riksdagen. Riksdagens uppdrag: 

 Beslutar om lagar 

 Beslutar om stadsbudgeten 

 Kontrollerar regeringen 

 Arbetar med EU-frågor 

 Utrikespolitiken 

1.1.2 Regeringen & Regeringskansliet 
Regeringen är det organ som styr Sverige, det är de som skapar och förändrar lagar som 

riksdagen sedan beslutar om, samt påverkar samhällets utveckling. De är ansvariga inför 

riksdagen och måste ha riksdagens stöd för att genomföra sin politik. Sveriges regering består 

för närvarande av en statsminister och 23 ministrar (2015). 

Regeringskansliet är en myndighet vars uppgift är att agera som regeringens kontor. Deras 

uppgift är att stödja regeringen i arbetet att göra politiken till verklighet. 

1.1.3 Myndigheter 
En myndighet är ett organ inom den offentliga förvaltningen. Myndigheterna i Sverige är 

indelade i sex delar där Statliga förvaltningsmyndigeter är den största av dem och innefattar 

över 200 myndigheter (SCB, 2015). Länsstyrelsen är en grupp av myndigheter där 

Länsstyrelsen i Norrbottens Län är en av dem. 

1.1.4 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen finns i hela landet och består av 21 fristående myndigheter, en i respektive län, 

som ändå ska arbeta likartat, se figur 1. De arbetar med frågor som rör miljö, natur, 

arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, 

jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. 
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Figur 1: Sverigekartan indelat i län 

  
  

Blekinge län - K 

Dalarnas län - W 

Gotlands län - I 

Gävleborgs län - X 

Hallands län - N 

Jämtlands län - Z 

Jönköpings län - F 

Kalmar län - H 

Kronobergs län - G 

Norrbotten län - BD 

Skåne län - M 

Stockholms län - AB 

Södermanlands län - D 

Uppsala län - C 

Värmlands län - S 

Västerbottens län - AC 

Västernorrlands län - Y 

Västmanlands län - U 

Västra Götalands län - O 

Örebro län - T 

Östergötlands län - E 

  

  

1.1.5 Regleringsbrev 
Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på 

myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag 

myndigheterna får använda. 

Regleringsbrev skickas årligen ut till samtliga myndigheter och år 2015 har Länsstyrelsen i 

Skåne län blivit utsedda att för länsstyrelserna ta fram en samlad rapport för uppdrag 50 och 

skicka till Näringsdepartementet på Regeringskansliet. De olika uppdragen i regleringsbrevet 

varierar från år till år och kan ibland sträcka sig över en viss period. År 2015 handlade 

uppdrag 50 om att länsstyrelserna ska stödja kommunerna i arbetet med ett antal punkter, läs 

vidare i kapitel 1.1.6 om Uppdrag 50. 

Varje länsstyrelse i landet gör sin egen undersökning för att sedan avrapportera till 

Länsstyrelsen i Skåne län som därefter gör en sammanställning av situationen i landet. 

1.1.6 Uppdrag 50 
Uppdrag 50 i regleringsbrev 2015 från Regeringen till Länsstyrelsen syftar till att 

länsstyrelserna ska stödja kommunerna i arbetet med att 

 Underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män och för 

personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden 

 Motverka hemlöshet 

 Förebygga avhysningar 
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Särskilt fokus ska ligga på familjer med barn. Länsstyrelserna ska särskilt föra fram behovet 

av att i ägardirektiv även betona de kommunala bostadsföretagens sociala och allmännyttiga 

roll. 

1.1.7 Ägandeformer 
Hälften av Norrbottens 14 kommuner är innehavare av ett egenägt bostadsaktiebolag, sex av 

dem har stiftelser och en kommun har i BME
1
 2014 lämnat uppgift om att de inte längre 

klassificerar sitt bolag som ett kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag. Detta med 

motivering att deras huvudsakliga verksamhet är fastighetsdrift och skötsel av kommunal 

verksamhet (innefattande även park och fritidsanläggningar). Älvsbyns Fastigheter AB är 

därför ett vanligt kommunalt aktiebolag, se figur 2. Skillnaden mellan aktiebolag och 

bostadsaktiebolag är juridiska samt att de lyder under olika lagar och kommer inte att 

beskrivas djupare i denna rapport. 

KOMMUN BOSTADSAKTIEBOLAG 

Arvidsjaur Arvidsjaurhem AB 

Gällivare TOP bostäder AB 

Jokkmokk AB Jokkmokkshus 

Kiruna KirunaBostäder AB 

Luleå Lulebo AB 

Pajala Pajalabostäder AB 

Piteå AB Pitebo 

 

KOMMUN STIFTELSE 

Arjeplog Stiftelsen Arjeploghus 

Boden Stiftelsen BodenBo 

Haparanda Stiftelsen Haparandabostäder 

Kalix Stiftelsen Kalixbo 

Överkalix Stiftelsen Överkalixbostäder 

Övertorneå Stiftelsen Matarengihem 

 

KOMMUN ANNAT 

Älvsbyn Älvsbyns Fastigheter AB 
Figur 2: Ägandeformer i Norrbotten 

1.2 Syfte 

Syftet är att göra en undersökning av kommunala bostadsaktiebolags uppdrag i ägardirektiv 

samt hur bostadsaktiebolagen i länet förhåller sig till ägardirektiven utifrån uppdrag 50 i 

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna. 

Undersökningen syftar också till att få en bild av i vilken utsträckning kommunala 

bostadsföretag förhåller sig till ett allmännyttigt och socialt syfte, och i vilken utsträckning 

som de kommunala bostadsföretagen fungerar som kommunala verktyg i 

bostadsförsörjningsfrågor. 

                                                 
1
 BME står för bostadsmarknadsenkät från Boverket 



 

 

Kommunala ägardirektiv i Norrbotten 

4 

1.3 Mål 

Målet är att med syftet som bakgrund göra en sammanställning över hur det ser ut i länet. 

Analysen kommer bli en del i den rapport som Länsstyrelsen i Norrbottens Län kommer 

avrapportera till Länsstyrelsen i Skåne Län. Detta i enlighet med uppdrag 50 i 

Regleringsbrevet för budgetår 2015. 

1.4 Frågeställning 

Frågor att besvara utifrån ägardirektiven 

 Har bostadsbolaget i ägardirektivet fått i uppdrag att driva bostadsföretaget i socialt 

och allmännyttigt syfte? 

 Hur ser ägardirektivet ut? 

 Likheter/skillnader mellan direktiven 

 Vilka likheter/skillnader 

 Finns det några mönster 

 Går de att klassificeras 

Utökade frågor: Om bostadsbolaget har fått ägardirektiv som innehåller formuleringar om 

att bostadsföretaget ska bedriva verksamhet i allmännyttigt och socialt syfte 

 Hur tolkas ägardirektivet av bostadsföretaget? 

 Vilka krav ställs på sökande av lägenheter idag? 

 Vilket socialt och allmännyttigt arbete bedriver det kommunala bostadsaktiebolagen 

rent praktiskt? 

 Vilket socialt och allmännyttigt arbete bedriver bostadsföretagen i länet? 

Frågor till socialförvaltningen 

För att kunna fördjupa mig i hur kommunerna arbetar för att underlätta inträdet på 

bostadsmarknaden, motverka hemlöshet och förebygga avhysningar med särskilt fokus på 

familjer med barn (uppdrag 50 i Regleringsbrevet), kommer ytterligare frågor att behöva 

ställas till respektive socialchef i kommunerna. Frågorna finns i bilaga 1. 

1.5 Avgränsning 

Rapporten innefattar de kommunalt ägda bostadsföretagen och kommer alltså inte att beröra 

de stiftelser som finns i en del kommuner. De kommuner i Norrbotten som har egenägda 

bostadsbolag är; Arvidsjaurs, Gällivare, Jokkmokks, Kiruna, Luleå, Pajala och Piteå. 

Kommuner som inte ingår i rapporten är; Arjeplog, Boden, Haparanda, Kalix, Älvsbyns, 

Överkalix och Övertorneå. Samtliga sistnämnda kommuner förutom Älvsbyns kommun har 

stiftelser. Älvsbyns kommun äger Älvsbyns Fastigheter AB. Deras huvudsakliga uppgift är att 

förvalta bostäder och de har endast en liten del för uthyrning. Därför klassar de inte sig själva 

som ett allmännyttigt bostadsaktiebolag. 

1.6 Definitioner 

Nedan följer en lista på olika begrepp som kommer att nämnas i rapporten och deras 

definitioner. 
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1.6.1 Hemlöshet 
 Vem är hemlös? 

Den som saknar tillgång till egen bostad och vars livsvillkor är sådana att personen i fråga inte 

klarar av att lösa bostadsproblemet själv, kan definieras som hemlös. I figur 3 och 4 

visualiseras fördelningen av hemlösa i Norrbotten samt fördelning av de olika situationerna 

enligt Socialstyrelsens definition. Läs mer om definitionen nedan. 

 När anses någon per definition vara hemlös? 

Hemlöshet är inte något absolut begrepp utan har i olika sammanhang kommit att definieras 

på olika sätt. Socialstyrelsen har gjort en kategorisering och delat upp benämningen i fyra 

olika situationer som människor kan befinna sig i vid hemlöshet. I denna rapport kommer 

dessa situationer att användas för att få en uppfattning om vad som avses. 

 

Hemlöshet, Socialstyrelsens definition (2011) 

Akut hemlöshet – situation 1 

En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 

Institutionsvistelse och kategoriboenden – situation 2 

En person är intagen/inskriven på antingen; 

kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom 

socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som 

planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad 

ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som 

skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon 

egen bostad ordnad. 

Långsiktiga bodendelösningar – situation 3 

En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel 

försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) 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 och/eller särskilda villkor eller regler. 

Eget ordnat kortsiktigt boende – situation 4 

En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, 

familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 

mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den 

uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och 

känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. 

(Socialstyrelsen, 2011) 
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Arvidsjaur 
1% 

Gällivare 
4% 

Kiruna 
10% 

Luleå 
64% 

Piteå 
3% 

Övriga 
kommuner 

(underlag för 
3 kommuner 

saknas) 
18% 

Situation 1 
3% Situation 2 

10% 

Situation 3 
69% 

Situation 4 
18% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Procentuell fördelning av hemlösa per kommun i Norrbotten maj 2011 

 (Socialstyrelsen, 2011) 

Viktigt att poängtera är att när undersökningen gjordes fanns antalet EU-migranter inte i 

samma utsträckning som de gör idag. Hur situationsindelningen skulle se ut inkluderat dessa 

personer är därför svårt att svara på. Det finns även människor som bor hos t.ex. vänner eller 

släktingar och aldrig angett detta till socialförvaltningen som ett problem. Dessa personer 

finns därför inte heller med i statistiken. 

1.6.2 Sekundär bostadsmarknad, Sociala kontrakt, Hyresgaranti 
Professor Ingrid Sahlin forskade vid Lunds Universitet inom området sociologi. I sin 

doktorsavhandling var hon en av de första på 1980-talet som benämnde den sekundära 

bostadsmarknaden. Hon beskriver dessa bostäder som; 

”upplåts i andra hand utan besittningsrätt och med 

tilläggsvillkor som går utöver dem som vanliga hyresvärdar 

anger, en sekundär bostadsmarknad” 

Figur 3: Situationsindelning av hemlösa i Norrbotten maj 2011 

 (Socialstyrelsen, 2011) 

Vissa uppgifter i figur 

3 och 4 har tagits bort 

eller ändrats för att 

förhindra att enskilda 

pekas ut. Det gäller 

kommuner med små 

antalsuppgifter. 

(Sahlin, 1996) 
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Den sekundära bostadsmarknaden kan delas in i olika områden, bl.a. andrahandskontrakt och 

sociala kontrakt. Hur stor del dessa utgörs av den totala sekundära bostadsmarknaden är svårt 

att avgöra då det även finns ett okänt antal bostäder på den svarta marknaden. Dessa bostäder 

utgör ett mörkertal. 

Ett socialt kontrakt är ett kontrakt som skrivs mellan fastighetsägare och socialförvaltningen 

och hyrs ut i andra hand till personer i behov av bostad (Boverket, 2014). I de sociala 

kontrakten tillkommer ofta regler att följa efter, dessa regler är olika utformade för respektive 

kommun. Det innebär att personen i fråga vanligtvis inte har något besittningsskydd, vilket 

betyder att denne inte har dispositions- eller äganderätt till bostaden och därmed kan avhysas 

med kort varsel om uppsatta regler inte följs. Ofta innebär det också att socialförvaltningen 

har nycklar till bostaden. I de flesta fall övergår kontraktet till ett förstahandskontrakt efter en 

viss tid, vanligtvis efter två år. Det existerar även kontrakt där det inte finns någon 

tidsbegränsning. De sociala kontrakten infördes för att ge möjlighet till bostad för personer 

som inte själva lyckas få ett normalt boende, exempelvis missbrukare. 

Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga 

att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på 

bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd (Boverket, 2012). Det kan t.ex. 

gälla personer som har en projektanställning på annan ort än sin egen och behöver ett 

tillfälligt boende över en tid. Det existerar även situationer där personer vid separation hamnar 

i behov av kommunal hyresgaranti, detta på grund av den rådande bostadsbristen i många 

kommuner. 

1.6.3 Social och allmännyttig roll 
Ett viktigt verktyg i bostadsförsörjningen är kommunernas allmännyttiga bostadsföretag. 

Genom ägardirektiv och inom vissa ramar har kommunerna tidigare haft stora möjligheter att 

använda sig av allmännyttan för bostadssociala syften (Boverket, 2011). Detta genom att 

generellt främja bostadsförsörjningen. 

Från och med 2011 gjordes lagen
2
 för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag om och 

efter det kan inte kommunerna använda sig av de allmännyttiga bostadsbolagen på samma sätt 

som tidigare när det gäller att bära bostadsförsörjningsansvaret. Den största förändringen är 

att även kommunalt ägda bostadsaktiebolag nu ska bedriva verksamhet enligt affärsmässiga 

principer. Syftet med lagändringen var en anpassning till EU-regler. 

 

 

                                                 
2
 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
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 Metod 2

2.1 Ägardirektiv 

Varje kommun har ett ansvar för bostadsförsörjningen och de flesta tar detta ansvar bland 

annat genom att äga ett allmännyttigt bostadsaktiebolag. För att bolaget ska kunna fullgöra 

sina uppgifter på ett bra sätt bör kommunen i ett ägardirektiv (SABO, 2013) tydligt klargöra 

vad man vill med bolaget; vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare 

samt ramar och villkor för verksamheten. 

För att ta reda på vilka kommuner som skulle beröras av undersökningen studerades de svar 

som inkommit till Länsstyrelsen i Norrbotten från BME 2015. Där framkom att det är sju av 

länets fjorton kommuner som innehar egenägt bostadsaktiebolag. Övriga kommuners 

bostadsbolag är stiftelser förutom Älvsbyns som inte är någon stiftelse och inte heller anser 

sig klassas som bostadsaktiebolag. 

Via e-post skickades förfrågan till VD och styrelse för de sju bostadsaktiebolagen om att få ta 

del av de ägardirektiv som de fått av sin kommun. 

2.2 Frågor till socialförvaltningen 

Efter att ha studerat de olika ägardirektiven för att ta reda på vad som finns angivet i dem som 

berör sociala och allmännyttiga syften framkom det att materialet i de flesta kommuners fall 

var rätt tunt beträffande dessa frågor. För att få mer information i området skickades ett antal 

frågor till chefer för socialförvaltningen i kommunerna. I en information- och 

vägledningsbroschyr (Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden) från regeringskansliet (Anefur & Boustedt Hedvall, 

2012-2013) finns ett antal frågor som användes som underlag. Några av dessa frågor valdes ut 

och omformulerades något för att anpassas till uppdraget. Frågorna finns i bilaga 1. 

2.3 Litteratur från webb och rapporter 

Som stöd för arbetet har ett flertal rapporter studerats, det är med hjälp av dessa studier som 

väsentliga frågor i sammanhanget tagits fram. Utöver rapporter och information på nätet från 

bl.a. Socialstyrelsen, Boverket och Kronofogden har även följande lagar studerats, vilka har 

fått sätta ramarna för underökningen. 

 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) (Sveriges Riksdag, 2010) 

 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) (Sveriges Riksdag, 2000) 

 Kommunallag (1991:900) (Sveriges Riksdag, 1991) 

 Socialtjänstlag (2001:453) (Sveriges Riksdag, 2001) 

Utdrag från de olika lagarna finns att läsa i bilaga 2. 
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 Resultat 3
I givande dialoger i form av telefonintervjuer med socialcheferna i respektive kommun 

framkom mycket information som aldrig belystes i ägardirektiven. Frågorna gick först ut via 

e-post, men svarsfrekvensen blev tyvärr väldigt låg, endast en kommun svarade, och då med 

väldigt begränsad information. Dialogen gav betydligt mer information och sammanställs här 

för respektive kommun. 

3.1 Arvidsjaur 

Arvidsjaurs kommun använder sig av Socialstyrelsens definition 

av hemlöshet, d.v.s. de fyra olika situationerna. De anser att i en så 

liten kommun som Arvidsjaur, har de stor kunskap om de personer 

som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden. I 

dagsläget finns det en äldre hemlös person som bor i en 

sommarstuga. Personen i fråga är hemlös av helt andra orsaker än 

nämnda situationer. Kunskap om personer som hamnat i en hemlös 

situation kommer ofta från grannar eller anhöriga till den berörde. 

För ca 13 år sedan fanns det fem personer, vilket i Arvidsjaur 

klassas som många, som var bostadslösa på grund av missbruk. 

Idag ser situationen helt annorlunda ut då de inte har någon hemlös som befinner sig i den 

situationen. 

Det är ibland svårt att lösa enskilda fall, men det går nästan alltid att erbjuda en bostad i någon 

av de större byarna, vilket i regel inte ses som en populär lösning av berörda personer. Det är 

dock en lösning till att få tak över huvudet. 

I Arvidsjaur finns det fem EU-migranter som samtliga har tillfälliga uppehållstillstånd, d.v.s. 

mindre än tre månader. Eftersom att de under den perioden har egna boendelösningar ses de 

av kommunen inte som hemlösa. Kommunen är så pass liten att det går att lägga märke till 

när dessa personer byts ut mot nya. Det är t.ex. inte samma personer som sitter utanför 

affärsbutiken idag som det var i vintras. Skulle hemlöshetsfrågan bli aktuell för dessa 

personer så finns det ett bra samarbete mellan socialförvaltningen och Svenska kyrkan som i 

sådana fall skulle kunna bistå med hjälp. 

Det görs ingen kartläggning över hemlösa eller exempelvis EU-migranter, då kännedomen i 

kommunen är tillräckligt stor om vilka personer som är i behov av stöd. Ofta är det redan för 

socialförvaltningen kända personer som återkommer, de som en gång haft en egen bostad och 

övergått till socialt kontrakt. Om de där efter missköter sig hamnar de i en vräkningssituation. 

Det finns fall där det allmännyttiga bostadsaktiebolaget Arvidsjaurhem AB löst problem 

genom att placera ut husvagnar och arbetsbaracker. Ett annat fall är att de byggt en extra 

lägenhet intill ett redan befintligt hyreshus. Även de privata aktörerna på bostadsmarknaden i 

Arvidsjaur har varit behjälpliga då det uppkommit hemlöshetssituationer. 

Alla försörjningsstöd i form av bostads-, studie-, eller socialbidrag är acceptabla medel, men 

är man sedan tidigare skuldsatt är det svårt att få en egen bostad. Arvidsjaur har inget 

överskott på bostadsmarknaden men i dagsläget finns det 9 lediga lägenheter och 9 hus till 

Figur 5:Statistik från 2014-12-31 (SCB, 2014) 
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försäljning vilket innebär att det finns möjlighet till hjälp att få erbjudande om lägenhet inom 

en månad. 

Inom Arvidsjaur kommun har de en gemensam koncernledning som träffas varannan vecka 

och i de sammanhangen lyfts även hemlöshetsfrågor och hur respektive situation kan lösas. 

De har en god dialog tillsammans med bl.a. förmedlare, där dessa t.ex. kan höra av sig till 

socialförvaltningen och säga: -Nu har vi en lägenhet ledig med en viss funktion, finns det 

någon med behov av den? 

All samverkan fungerar enligt socialchef Ann-Sofi Levander (Levander, 2015) väldigt bra, 

men det finns fall där det är svårt att hitta lösningar, det kan vara där hyresgästen upplevs 

störande för grannar. 

På frågan om hur socialförvaltningens vräkningsförebyggande arbete ser ut visar det sig att 

det är sociala avtal som kan erbjudas. En annan lösning är att socialförvaltningen går in med 

något som de kallar ”egna-medels-hantering”. Det finns ca 20-25 personer i Arvidsjaur i dag 

som får den hjälpen, vilken innebär att socialförvaltningen tar hand om personernas ekonomi 

och ser till att de utgifter de har blir betalda. I annat fall kan berörd person erbjudas en god 

man. En god man har ett uppdrag som innebär att utföra uppgifter för någons räkning. 

Det finns inga skriftliga rutiner om specifika målgrupper som ska prioriteras på något sätt, allt 

bygger på erfaren personal och det är fastighetsägarna själva som bestämmer vem eller vilka 

som får hjälp. 

Kommunen är väl medveten om att kommunala hyresgarantier finns. Socialförvaltningen 

hoppas dock på att det skulle tillkomma statsbidrag till bostadsbyggande vilket skulle 

resultera i att nya bostäder inte skulle behöva bli så dyra. 
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3.2 Gällivare 

Under projekttiden lyckades data inte samlas in från Gällivare 

p.g.a. svårighet att komma i kontakt med ansvarig. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Jokkmokk 

Under projekttiden lyckades data inte samlas in från Jokkmokk 

p.g.a. svårighet att komma i kontakt med ansvarig. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Kiruna 

Under projekttiden lyckades data inte samlas in från Kiruna 

p.g.a. svårighet att komma i kontakt med ansvarig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Statistik från 2014-12-31 (SCB, 2014) 

Figur 7:Statistik från 2014-12-31 (SCB, 2014) 

Figur 8:Statistik från 2014-12-31 (SCB, 2014) 
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3.5 Luleå 

I Luleå, som med sina dryga 75 000 invånare är länets största 

kommun vad gäller befolkning, vilket motsvarar 43 % av länets 

totala folkmängd, använder man sig av Socialstyrelsens definition 

av hemlöshet. 

2014 gjordes en utredning av Leif Wikman (Wikman, 2014) på 

uppdrag av kommundirektören som kortfattat går ut på att 

tydliggöra avseendet för vilka medborgarkategorier, inom de 

kommunala verksamheterna, kommunen ska ansvara att lösa 

bostadsbehovet. 

Socialförvaltningen i Luleå har stor kunskap och vet vilka som 

saknar egen bostad, dels genom att de har härbärgen och egna boenden. Dessutom har de god 

kontroll över den sekundära bostadsmarknaden genom övergångskontrakt. 

Ett övergångskontrakt innebär att hyresgästen har ett andrahandskontakt med exempelvis 

socialförvaltningen. Det förekommer när hyresgästen av ekonomiska skäl eller andra orsaker 

inte kan få ett vanligt kontrakt. Övergångskontraktet kan i sin tur övergå till provkontrakt. 

Ett provkontrakt innebär att hyresgästen som sköter sin bostad och hyra under en 

tidsbegränsad period (för Lulebo AB gäller två år) får vanligt lägenhetskontrakt. För att få ett 

provkontrakt måste hyresgästen visa att de kan betala hyran, till exempel att de har 

försörjningsstöd som inkomst och att de sköter sina hyresinbetalningar.  

Socialförvaltningen har dock många övergångskontrakt hos Lulebo AB som inte tillåts övergå 

till provkontrakt eftersom att Lulebo AB i dagsläget (maj 2015) inte accepterar 

försörjningsstöd som inkomst. 

Luleå kommuns kartläggning över hemlöshet under 2000-talet visar en ökning från 2001 med 

55 till 2014 med ca 300 personer, se figur 10. Den stora ökningen beror mycket på att man 

numera anser personer med övergångskontrakt som hemlösa. 

 

Figur 10: Bostadstrappa enligt Leif Wikmans utredning (Wikman, 2014) 

Figur 9:Statistik från 2014-12-31 (SCB, 2014) 
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I Wikmans uppdrag ligger det som förslag att införa en bostadstrappa, se figur 10, där 

personer kan göra bostadskarriär. Bostadstrappan är ett strategiskt sätt att långsiktigt minska 

hemlösheten. Personer kan börja på olika trappsteg beroende på situationen i det enskilda 

fallet. Socialförvaltningen som har ansvar för den särskilda bostadsmarknaden medverkar för 

att nå Steg 4 varefter den ordinarie bostadsmarknaden tar över. Bostadstrappan är också 

tillämpbar om Luleå inför konceptet ”Bostad först” (Socialstyrelsen, 2011) som är en vanlig 

modell i USA och går ut på att om bostad först ordnas blir behandlingsresultaten bättre och 

personen kan kvalificera sig till ett eget kontrakt. 

Socialförvaltningen har inte varit remissinstans till att ta fram ägardirektiven till Lulebo AB, 

däremot har de medverkat i sammanställningen av Wikmans utredning (Wikman, 2014). 

Gällande avhysningar finns det i Luleå kommun dokumenterade rutiner för hur de ska 

hanteras. Från att hyresvärden kontaktat socialförvaltningen om risk för avhysning ska berörd 

person i möjligaste mån omgående kontaktas per brev och telefon av socialsekreterare för att 

informeras om att de kan söka hjälp hos socialförvaltningen eller om bostadsproblemet är löst. 

Socialförvaltningen ska jobba förebyggande och undvika att ärendet går så långt som till att 

vederbörande riskerar att förlora sin bostad genom en avhysning. 

Socialförvaltningen ska alltid ta kontakt med hyresvärden vid förekomst av hembesök och det 

ska göras tillsammans med denne för att få klarhet i om den enskilde har behov av hjälp. I 

många fall kan förhoppningsvis hyresgästen själv ordna betalningen av skulden genom 

avbetalning eller betalning. 

Om ärendet går vidare och hyresvärden fullföljer, kontaktas Kronofogdemyndigheten för att 

sätta ut en tid för avhysningen. Efter att tid för avhysning inkommit till socialförvaltningen, 

kontaktar de åter berörd person genom hembesök och informerar om att de kan bistå om 

problemet inte redan har avhjälpts på annat sätt. Om inte socialförvaltningen får kännedom 

om det finns en lösning på problemet är det deras skyldighet att bevaka och medverka vid 

avhysningen, det gäller både för enskilda vuxna och barnfamiljer. Socialförvaltningen har 

extra skyldighet att hjälpa barnfamiljer, i Luleå vräks inte barnfamiljer. Däremot har det i takt 

med ökad bostadsbrist blivit svårare att finna bostäder och kommunen tvingas använda 

vandrarhem och hotell. 

Sven Teglund, Verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen i Luleå (Teglund, 2015), anser 

att det som fungerar bra i Luleå är att det finns en samsyn hos kommunens förvaltningar och 

Lulebo AB, att genomföra eventuella förändringar enligt kommundirektörens uppdrag. Vad 

som fungerar sämre är bristen på bostäder och att det ligger en allt för stor börda på 

socialförvaltningen när det gäller administration av bostäder och kontrakt. 

För att motverka hemlöshet och utstängning från bostadsmarknaden arbetar 

socialförvaltningen vidare med utredningen som Wikman tagit fram. 

Socialförvaltningen har inga särskilda önskemål om stöd från staten. 
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3.6 Pajala 

Pajala kommun är befolkningsmässigt en liten kommun och 

använder sig av Socialstyrelsens definition gällande hemlöshet. 

Pajala har i genomsnitt max en person per år som utsätts för 

hemlöshet och den vanligaste situationen är då akut hemlöshet. 

Socialförvaltningen har förutom Pajalabostäder AB samarbete med 

Pajala Camping som de vid något enstaka tillfälle kontaktat. Det 

inträffade för några år sedan då Northland fortfarande var aktiv i 

Pajala. Nu, år 2015 har Pajalabostäder AB för det mesta alltid 

lediga lägenheter att tillgå. 

I februari såg man för första gången EU-migranter i Pajala, det 

rörde sig om 4-5 personer under perioden februari, mars och april. 

Efter det har inga nya tillkommit och de som fanns då är inte längre kvar. 

I Pajala görs ingen kartläggning över hemlösa då hemlöshet inte ses som något problem i 

kommunen enligt socialchef Maj-Lis Ejderlöf (Ejderlöf & Veräjä, 2015). De har ett antal 

ärenden per år, i princip bara sådana som ej får hyra av bostadsbolagen. Dessa hanteras 

individuellt med tillämpbara åtgärder så som sociala kontrakt, förmedlingsmedel eller 

hyresgaranti. Förmedlingsmedel innebär att socialförvaltningen tillsammans med berörd 

person har en överenskommelse om att socialförvaltningen ser till att vederbörande persons 

räkningar blir betalda i tid. Kartläggning och uppföljning görs endast inom områden där de ser 

att ett problem håller på att uppstå eller redan finns, för att kunna följa upp förändringar. 

Socialförvaltningen och Pajalabostäder AB har ingen skriven överenskommelse som 

beskriver gemensam strategi och handlingsplan i arbetet mot hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden. Däremot har de välinarbetade rutiner för när det sker. 

Pajalabostäder AB godkänner inga försörjningsstöd som inkomst, de fordrar hyresgaranti eller 

socialt kontrakt. I dagsläget finns det 5 hyresgarantier i Pajala via Boverket. 

Socialförvaltningen har inte varit remissinstans vare sig vid framtagandet av ägardirektivet till 

Pajalabostäder AB eller vid framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjningen under den 

senaste mandatperioden. Vid frågan om de önskar att de varit med eller om det är någon punkt 

som de skulle ha lyft om de hade varit med, anser de inte att det funnits något behov till det då 

hemlöshetsfrågorna hanteras på ett bra sätt som det är. 

Det finns inte någon direkt samverkan mellan social-, samhällsbyggnads- och 

fastighetsnämnd. Pajala är en sådan liten kommun att ”alla känner alla” och det går snabbt att 

kalla till ett möte med t.ex. Pajalabostäder AB om behovet skulle uppstå. Med dem förs 

diskussioner i förebyggande syften, samt att det finns bra samarbete med Plan & Miljö vid 

nya planer. Även där saknas fasta möten men enligt Ejderlöf fungerar samarbetet bra då det är 

nya planer på gång. 

 

Figur 11:Statistik från 2014-12-31 (SCB, 2014) 
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Det vräkningsförebyggande arbetet bygger på sociala avtal, förmedlingsmedel eller 

hyresgaranti. Någon rutin för att förhindra att särskilda målgrupper blir vräkta finns inte, men 

skulle det handla om barnfamiljer ses ärendet mer akut och alla dessa ärenden hanteras 

individuellt. 

Eftersom att kommunen är liten får man inom socialförvaltningen snabbt kännedom om 

någon riskerar att bli utestängd från bostadsmarknaden. Oftast är det bostadsbolagen som i 

god tid tar kontakt med socialförvaltningen då de böjar ana att någon person hamnat i ett 

sådant läge att hyran börjar halka efter. Där tar socialförvaltningen kontakt med vederbörande 

och erbjuder hjälp i form av stöd och förslag på lösningar. Det inträffar väldigt sällan men har 

dock hänt. 

Socialförvaltningen i Pajala har inte indikerat om att de har behov av några särskilda 

önskemål om stöd från staten. 

3.7 Piteå 

Piteå använder sig till största del av Socialstyrelsens definition av 

hemlöshet men har utöver det även en situation de benämner som 

uteliggare. Totalt är det ett 70-tal personer i kommunen som 

klassas som hemlösa varav ett fåtal av dem är uteliggare, vilket för 

nuvarande innebär färre än 10 personer. 

Uteliggare är i regel missbrukare och är ofta instabila i sitt 

missbruk och för dem finns det ett kravlöst boende som alternativ. 

Det innebär att personerna i fråga erbjuds att bo i baracker och det 

som krävs från vederbörande är att hyran betalas och att 

tillsynsmän eller grannar inte utsätts för hot av något slag. Dessa 

personer har inga övriga krav på sig om att inte ta droger i 

bostaden och behöver inte heller ansluta sig till någon 

rehabilitering. 

AB PiteBo har två hyreshus där det finns bostäder för personer med psykisk 

funktionsnedsättning eller för personer med ett tidigare missbruk som får enstaka återfall. 

I Piteå arbetar man med strategin ”Alla har rätt att bo”, d.v.s. att vill man få hjälp så får man 

hjälp med bostad. Inom socialförvaltningen erbjuds boende till personer som inte kan få 

bostad inom den öppna marknaden. Dessa delas in i olika etapper där AB PiteBo står för fyra 

av dem. Årsskiftet 2011/2012 såg det ut enligt följande och enligt Greger Pettersson, 

avdelningschef på socialförvaltningen (Pettersson, 2015), ser det i dagsläget ungefär lika dant 

ut. 

Farstun 
Är ett tillfälligt boende i väntan på en annan bostad, eller som ett led i ett motivationsarbete i 

väntan på abstinensbehandling eller behandling av missbruk. Farstun kan även användas vid 

permissioner från behandlingshem. Lägenheterna är komplett utrustade. Dokumentation av 

drogfrihet varje dag är ett villkor för att bo i Farstun. Det finns fyra platser i Farstun var av 

samtliga i dagsläget är belagda. 

 

Figur 12:Statistik från 2014-12-31 (SCB, 2014) 
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Skillnaden mellan 

Trappen och Steget är 

att Trappen riktar sig 

mot missbrukare och 

Steget mot personer 

med psykisk 

funktionsnedsättning 

eller personer med 

obetalda räkningar. 

Trappen 
Trappen-lägenheter finns runt om i Piteå och omfattar 

lägenheter i främst AB PiteBos bestånd. Målet med Trappen är 

att klienten på sikt ska få ett eget hyreskontrakt. Ett delmål är att 

påbörja en avbetalning av eventuell hyresskuld och inte verka 

störande i boendet. Klienten har under kontraktets gång ett 

pågående avtal om dokumenterad drogfrihet. Det finns ett 

obegränsat antal platser i Trappen var av 28 i dagsläget är 

belagda. 

Steget 
Likvärdig med Trappen. Det finns ett obegränsat antal platser i 

Steget var av sex i dagsläget är belagda. 

Stöd till försörjning 

Socialförvaltningen äger kontraktet som hyrs ut i andra hand till berörd person. De har avtal 

med AB PiteBo om en månads uppsägningstid om så skulle behövas. Det finns 10 bostäder 

med stöd till försörjning varav samtliga i dagsläget är belagda. 

Gällande EU-migranter så hjälper en av frikyrkorna i Piteå till med försörjningsstöd då behov 

uppstår. Det finns även privatpersoner som hjälper till med övernattning och möjlighet till 

dusch. I början av året var det uppskattningsvis mellan fem till tio EU-migranter i Piteå, nu 

under sommaren då det blivit lite varmare är de ungefär det dubbla. 

AB PiteBo accepterar försörjningsstöd som inkomst, men det är alltid svårare att lösa 

situationer där betalningsanmärkningar förekommer. 

Socialförvaltningen har inte varit remissinstans vid framtagandet av ägardirektivet till 

AB PiteBo, det är helt politiskt styrt. Om de hade varit med så skulle de ha lyft frågan om att 

socialt utsatta särskilt ska beaktas då socialförvaltningen ofta får i uppdrag att lösa 

kommunens problem i bostadsfrågan. Greger Pettersson poängterar att socialförvaltningen 

inte är någon hyresvärd, däremot hjälper de till med sammanställning över samtliga privata 

aktörer som det finns möjlighet att vända sig till i kommunen. Problem uppstår då det 

kommer till personer som är kända sedan tidigare och som ingen hyresvärd vill ha i sina 

bostäder. 

Piteå kommun är extra varsam om barnfamiljer, det ska mycket till innan en familj med barn 

blir vräkt. Ofta löser man problemet innan det har gått för långt, för det mesta är det 

bostadsbolagen som kontaktar socialförvaltningen om att hyran börjar halka efter och i många 

fall är det då socialnämnen som går in och betalar skulden. 

Samverkan mellan olika förvaltningar bygger på att man generellt har skapat ett bra forum för 

olika frågor där flera aktörer ingår, så som; Psykfältgruppen, hälsocentralen, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, brukarorganisationen, vuxenpsykiatrin och 

äldreomsorgen. Det är ett organisatoriskt system där samverkansfrågor fungerar bra på 

tjänstemannanivå enligt Greger Pettersson. 
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I ägardirektiven finns följande kriterier vid prövning av tilltänkt hyresgäst: 

1. Tidigare skulder till AB Pitebo måste regleras och får icke föreligga 

2. Godtagbar vandel och visad solid hyresbetalning 

3. Godtagbar kreditvärdighet 

4. Ekonomiska förutsättningar att klara hyreskostnaden 

5. Skulder hos andra hyresvärdar godtas icke 

Här nämner Greger Pettersson att det tydligare borde framgå i ägardirektiven var ansvaret 

ligger. Som förslag säger han att kanske borde krav ställas även på de stora privata 

bostadsägarna om att en viss andel av deras bostäder, exempelvis 3 %, måste innefatta sociala 

kontrakt. 

Det goda samarbetet mellan socialförvaltningen och allmännyttan på tjänstemannanivå gör att 

det fungerar bra i kommunens arbete att moteverka hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden. Vad som skulle kunna förbättras är möjligtvis att det fanns ett tydligare 

politiskt initiativ och ekonomiska förutsättningar. Politikerna borde engagera sig mer i frågor 

som exempel frikyrkan har gjort när det gäller EU-migranterna. Det behövs rimliga 

förutsättningar för att klara av de sociala frågorna, framför allt när allmännyttan säljer ut 

bostadsbeståndet där flera förvaltningar är involverade. 

Önskat stöd från staten enligt Greger Pettersson är att jobba mer med enklare former av 

boenden. Det byggs billiga bostäder som resulterar i att de i ett tidigt skede behöver 

renoveras. Bostadssubventioner för bostadsbyggande är ett annat alternativ så att hyrorna kan 

hållas nere. Staten skulle även kunna stimulera byggandet redan i planeringsskedet. 

Bostadsbyggandet har stått still i ett flertal år och Piteå har nu som mål att växa från 41 000 

till 43 000 invånare genom att förtäta centralorten. Alla gör därför allting samtidigt och det är 

svårt att få tag i entreprenörer vilket gör att priserna trissas upp. Bostadsbyggandet borde vara 

mer utspritt över tid istället för att göras i storskala för att det sedan inte byggs någonting alls, 

avslutar Greger Pettersson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommunala ägardirektiv i Norrbotten 

18 

Arvidsjaur 
4% 

Gällivare 
10% Jokkmokk 

3% 

Kiruna 
13% 

Luleå 
43% 

Pajala 
4% 

Piteå 
23% 

 Diskussion och slutsatser 4
Vid min undersökning fick jag kontakt med fyra 

av de sju socialförvaltningarna i länet. När jag 

fortsättningsvis skriver samtliga kommuner, 

kommer det alltså innefatta de fyra som jag har 

varit i kontakt med, d.v.s. Arvidsjaur, Luleå, 

Pajala och Piteå. Gällivare, Jokkmokk och 

Kiruna är alltså exkluderade. När man tittar på 

storleksordningen gällande befolkning täcker 

resultatet nästan tre fjärdedelar, se figur 13, 

Gällivare, Jokkmokk och Kiruna står 

tillsammans för 26 % svarsbortfallet. 

4.1 Socialt och allmännyttigt syfte 

Ägardirektiven för respektive kommuner ser olika ut, samtliga kommuner har redan i sin 

affärsidé eller som grundläggande principer angett att bolagen ska drivas efter affärsmässiga 

principer. AB PiteBo har däremot valt att istället lägga den principen under ekonomiska 

direktiv. 

Samtliga ägardirektiv belyser den sociala rollen, men i mer eller mindre stor utsträckning.  I 

direktiven till Arvidsjaurhem AB går det endast att utläsa att bolaget ska sträva efter att 

tillhandahålla bostäder till nya medborgare i kommunen och att de ska medverka till att 

kommunens bostadssociala ambition kan förverkligas. 

AB PiteBo har inte heller angett speciellt mycket i sina direktiv om den sociala rollen. Där 

står det att kommunen har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och 

ett särskilt ansvar för vissa grupper. Det framgår varken mer eller mindre än vad som krävs 

enligt lag och den lag det hänvisas till är Lag (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar. I direktiven framgår det också att AB PiteBos verksamhet ska 

inriktas på att tillhandahålla prisvärda bostäder i en miljö där människor trivs och kan 

utvecklas på ett positivt sätt och där man kan ha inflytande på sitt boende. 

Då ägardirektiven för Pajalabostäder AB skrevs, 2012, var Northland fortfarande aktiva på 

orten. Det avspeglas tydligt i ägardirektiven där det är uttryckt att kommunen har som mål att 

kommunen ska ha 10 000 invånare 2020 och fram till dess är målsättningen att bygga ca 300 

nya lägenheter. Verksamhetens inriktning ska bl.a. vara att erbjuda olika typer av 

kategoriboenden till exempel för studenter, pensionärer eller annan specifik åldersgrupp. 

Samtidigt har de med ett helt stycke som beskriver att för personer som inte kan få bostad, ska 

bolaget tillsammans med Pajala kommun kunna erbjuda olika verktyg för att underlätta det, 

exempelvis med hyresgaranti och sociala kontrakt. De har olika typer av förturer där 

medicinska eller sociala skäl kan vara giltiga sådana. Även vissa typer av kategoriboenden 

kan vara föremål för förtur, exempelvis studentlägenheter eller särskilda seniorboenden. De 

har också angett att Pajalabostäder AB ska erbjuda hyresgästerna möjlighet att ha inflytande 

över sitt boende och att bolaget ska motverka alla typer av segregerande bostadsområden och 

att de ska arbeta för en mångfald som avspeglar samhället. Det är nu mer än tre år sedan deras 

Figur 13: Procentuell fördelning av befolkningen i länet (SCB, 2014) 
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direktiv skrevs och som läget ser ut idag år 2015 är det sannolikt inte troligt att målet 

fortfarande är att bygga 300 nya bostäder fram till 2020. Kanske har de valt att inte ta fram 

nya ägardirektiv för bostadsaktiebolaget i förhoppning om att gruvan ska ta fart igen och på 

nytt visa en positiv tillväxt på orten. 

För Luleåbo AB:s verksamhet gäller huvudinriktningen att den ska bygga på långsiktig, 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De ska ha ett brett utbud av bostäder som 

tillgodoser kommunens bostadssociala ambitioner, underlätta integrationsarbetet, skapa 

boendeformer för olika sociala grupper och åldersgrupper i samhället, bland annat 

trygghetsboenden. I ägardirektivet finns ett styrkort för år 2015 som säger att Lulebo AB ska 

bygga för 10 000 fler, d.v.s. att producera 1 000 nya lägenheter fram till 2019 samt arbeta med 

en särskild satsning på boende för unga. Intressant är att det kommer tas fram nya ägardirektiv 

efter det att Luleå kommun nyligen gått ut med att Lulebo AB ska sälja bort 3 000 lägenheter 

från sitt bostadsbestånd. Det råder stor brist på bostäder i Luleå kommun, vilket det gör i de 

flesta större städer i landet. Föregående år avvisades 21 kvinnor i Luleå från skyddat boende 

enligt Eva Engman, ordförande i länsföreningen Kvinnojouren i Norrbotten (SVT Linda 

Jones). På frågan om det kommer bli ännu värre läge för kvinnorna nu när så många 

lägenheter ska säljas ut i Luleå svarar kommunalrådet Yvonne Stålnacke ”Det tror jag inte 

för vi har varit väldigt tydliga att de uppgörelser som görs med eventuella aktörer också ska 

ha med kravet, precis som Lulebo, att ta ett socialt ansvar i Luleå.” (SVT Linda Jones). Men 

med tanke på att det inte är så väldigt mycket som står skrivet i ägardirektiven kan man ställa 

sig frågan hur det kommer se ut för de nya aktörerna? Kan man ställa sådana krav i ett avtal? 

Det behöver nödvändigtvis inte bli sämre med en utförsäljning, men viktigt är att beakta 

frågorna. 

4.2 Likheter/skillnader mellan direktiven 

I ägardirektiven för samtliga kommuner hänvisar kommunerna till bolagsordningen för 

respektive bostadsaktiebolag. I bolagsordningen för Arvidsjaurhem AB står det även där att 

ändamålet för bolagets verksamhet är att den ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, men 

det nämns inget om deras sociala roll. 

Ändmålet med bolagets verksamhet för Lulebo AB är däremot att verksamheten skall 

bedrivas utan enskilt vinstsyfte. Inte heller i Lulebo AB:s bolagsordning nämns någonting om 

deras sociala roll genom att bedriva ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, 

Varken i Pajala- eller Piteås bolagsordning står det någonting om de affärsmässiga 

principerna. 

I samtliga bolagsordningar är det angivet att verksamheterna ska främja bostadförsörjningen i 

respektive kommun. Piteå kommun har dragit det lite längre och även uttryckt att bolagets 

lägenhetsbestånd också ska ha en sådan volym att man kan vara prisledande vad avser hyror 

inom kommunen. 
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Utöver hänvisningarna till bolagsordningarna, hänvisar ägardirektiven för både Lulebo AB 

och Arvidsjaurhem AB till olika tillväxtprogram. Lulebo AB hänvisar i styrkortet till att 

bolaget främst ska arbeta med strategier inom Program D (Luleå kommun, 2013) där det finns 

ett helt kapitel Bästa boendet som tar upp frågan om bostäder för specifika grupper. 

Det tillväxtprogram som (Arvidsjaur kommun, 2007) ägardirektivet för Arvidsjaurhem AB 

hänvisar till löpte under perioden 2007-2013 och efter det har det inte tillkommit något nytt. 

Märkligt kan tyckas att ägardirektiven som antogs 2013 hänvisar till ett tillväxtprogram som 

löper ut samma år. I tillväxtprogrammet finner man ingenting om hur Arvidsjaurhem AB ska 

arbeta med sociala frågor, utan där finner man information om exempelvis upplevelse, handel, 

basindustri och testverksamhet. Det är oklart varför kommunen hänvisar till 

tillväxtprogrammet med anledning av detta. 

4.3 Mönster och klassificering 

Över lag när man studerar de olika ägardirektiven är de mer skrivna i termer kring olika roller 

gällande kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt hur styrning, budget och 

ekonomiska mål och krav ska beaktas. Det var väldigt tunt uttalat hur bolagens sociala roll ser 

ut, vad de har för mål och riktlinjer kring det och därför var det också svårt att göra någon typ 

av klassificering. 

Om inte intervjuerna socialförvaltningarna genomförts, skulle det inte funnits mycket att 

redovisa. 

4.4 Krav som ställs på sökande av lägenhet 

Arvidsjaurhem AB är det enda bolag som accepterar försörjningsstöd som inkomst. Tyvärr 

fick jag aldrig svar från AB PiteBo på den frågan, men varken Lulebo AB eller Pajalabostäder 

accepterar det. Vad som uttryckts från socialförvaltningen i Luleå genom Leifs utredning 

(Wikman, 2014) är det moment 22 som uppstår då Lulebo AB har inkomstkrav för att hyra ut 

bostäder. Personer som har en övergångslägenhet kommer aldrig att kunna få en provlägenhet 

så länge de inte har en fast inkomst, oavsett om de sköter sina hyror och inte verkar störande 

för grannar och därmed kommer de heller aldrig att kunna få ett vanligt kontrakt. Så länge 

personerna har en övergångslägenhet kommer de av kommunen att klassas som hemlösa och 

finns därför medräknade i den statistiken. 
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4.5 Övrigt 

Jag har studerat lagarna i bilaga 2 och kommit fram till att socialtjänstlagen värnar om 

individen och att den som inte själv kan tillgodose sina behov på något sätt har rätt till 

försörjningsstöd. Men eftersom att lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

säger att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt 

affärsmässiga principer så matchar det väldigt dåligt. Allra helst när kommunallagen säger att 

kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte. Vad finns 

det för syfte med att bedriva ett aktiebolag om det inte får gå i vinst? Och vad finns det då för 

positivt med försörjningsstöd om man inte kan använda det till att få ett eget boende? 

Dessutom finns också lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som säger att 

kommunerna ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Men det 

verkar väldigt svårt att få en bostad med besittningsrätt för personer som hamnat i 

ekonomiska svårigheter som resulterat i 

betalningsanmärkningar. 

 

Det finns hur mycket material som helst att läsa i 

frågan och ju mer jag läser, desto mer inser jag att 

det finns att ta in. En egen fundering som jag hade 

angående avhysningar var hur många det 

egentligen rör sig om som får lämna sitt hem på 

grund av avhysning. På kronofogdens sida fann 

jag statistik över hur många avhysningar som 

årligen registreras och hur många av dessa som 

faktiskt leder till en avhysning trots den hjälp som 

socialförvaltningarna erbjuder, se figur 14. Det är 

tragiskt att se att bara i Luleå var det 20 personer 

som förra året fick lämna hus och hem. Det 

positiva är dock att kommunen uttryckligen inte 

avhyser barnfamiljer. Och trots att ägardirektiven 

inte sa mycket, visar det sig att de kommunalt ägda 

bostadsaktiebolagen tar en stor social roll. 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Siffrorna är baserade på samtliga bostadsbolag i 

kommunerna och inte enbart de kommunalt ägda 

bostadsaktiebolagen (Kronofogdemyndigheten, 2015) 
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 Frågor till socialförvaltningen Bilaga 1 
 

Frågeställning Sida 1/1 
 

1. Hur definieras "hemlöshet" i kommunen, används Socialstyrelsens definition eller någon 
annan? 
Om egen definition finns, vänligen bifoga eventuellt dokument. 

 

2. Vilken kunskap finns om de personer som är hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarkanden i kommunen? 
 

a. Görs egna och kontinuerliga kartläggningar? 
Om egna kartläggningar har gjorts, vänligen bifoga resultat. 

 

3. Finns det i kommunen någon skriftlig, på ledningsnivå (politisk ledning eller förvaltningschefsnivå) 
beslutad strategi eller handlingsplan för arbetet mot hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden? 
Om ja, vänligen bifoga skrivelse. 

 

4. Accepterar det kommunalt ägda bostadsaktiebolaget försörjningsstöd som inkomst? 

 

5. Har socialförvaltningen varit remissinstans vid framtagandet av ägardirektivet till det 
kommunala bostadsaktieföretaget? 

 

6. Har socialförvaltningen varit remissinstans vid framtagandet av riktlinjer för 
bostadsförsörjningen under den senaste mandatperioden? 
 

a. Hur fungerar generellt den interna samverkan i kommunen, till exempel mellan 
social-, samhällsbyggnads- och fastighetsnämnd? 

 

7. Har kommunen skriftliga och beslutande rutiner för ett vräkningsförebyggande arbete? 
Om ja, vänligen bifoga rutiner, alternativt beskriv dem. 
 

a. Finns rutiner för att förhindra att särskilda målgrupper, t.ex. barnfamiljer, blir vräkta? 
Om ja, vänligen bifoga rutiner, alternativt beskriv dem. 

 

8. Vad fungerar bra i kommunens arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden? Vad fungerar sämre? 

 

9. Hur ska kommunen arbeta vidare för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden under de närmaste åren? 
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Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 

1 § Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett aktiebolag som en 

kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestämmande inflytandet över och som i 

allmännyttigt syfte  

1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med 

hyresrätt,  

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som de är ägare till bolaget, och 

3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt 

affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900). 

 

Lag (2000:1383) om kommunernas bostasförsörjningsansvar 

1§ Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet 

med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och 

ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala 

organ tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunalfullmäktige under varje 

mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 

upprätas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866). 

 

Kommunallag (1991:900) 

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter 

Särskilt om näringsverksamhet m.m. 

7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och 

går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 

kommunen eller landstinget. 

8 kap. Ekonomisk förvaltning 

3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för 

de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). 

Lag (1998:70).  
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Socialtjänstlag (2001:453) 

4 kap.  

1 § Den som inte själv kan tillgodise sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52). 

11 kap.  

1 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd 

av nämnden. 

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska 

tillvaratas på ett betryggande sätt. Lag (2012:776). 

 


