
Antal hemlösa efter vistelsekommun, 
vecka 14 2017 

1 2 3 4
Bollnäs 26 929 X X 13 14 X X
Gävle 99 788 74 40 493 123 740 74,2
Hofors 9 564 - - - - - -
Hudiksvall 37 299 9 8 130 23 171 45,8
Ljusdal 19 067 X 9 19 X 40 21,0
Nordanstig 9 511 - - - X X X
Ockelbo 5 856 - - X X 35 59,8
Ovanåker 11 631 - - - - - -
Sandviken 38 949 X 31 X X 59 15,1
Söderhamn 25 992 X X 83 26 121 46,6
Gävleborgs län 284 586 88 105 784 208 1 201 42,2
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Källa: Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning 2017* Om en kommun har 1-5 hemlösa i någon hemlöshetssituation eller totalt, ersätts siffran med ett X. I vissa fallkryssas högre värden för att inte länssumman ska möjliggöra bakvägsidentifikation. Om enbart en hemlöshetssituation är X-markerad, kryssas ytterligare en hemlöshetssituation för att undvika bakvägsidentifikation. Ett '-' innebär att inga uppgifter lämnats in, vilket kan bero på att inga i denna hemlöshetssituation vistades i kommunen under vecka 14.** Hemlösa med oklar hemlöshetssituation ingår i kolumnerna Totalt antal hemlösa och Antal hemlösa per 10 000 invånare. Ett '-' innebär att inga uppgifter lämnats in, vilketkan bero på att inga hemlösa vistades i kommunen under vecka 14.*** Ett X i totalsiffran innebär att även  den cell som visar antalet hemlösa per 10 000 invånare kryssas.



Situation 1: Akut hemlöshet  
Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, 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 stödboende  
Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och 
boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution1, eller bor på ett stödboende som drivs av 
socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader efter mätveckan, 
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 (socialtjänsten) ordnad boendelösning såsom försökslägenhet, 
träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att 
personen inte får tillgång till den ordinarie bo-stadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar 
med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor 
eller regler.  
 
Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende  
Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett 
tillfälligt (max tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en 
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl 
och kände till att denna hemlöshetssituation gällde under den aktuella mätveckan.  
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