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Förord

Den statliga satsningen Hemlöshet – många ansikten mångas ansvar har syftat till att skapa 
en struktur som tydliggör att många aktörer på såväl nationell och regional som lokal nivå har 
ett ansvar och en roll att spela i arbetet mot hemlöshet. För att bidra till en sådan här utveck-
ling avsatte regeringen så kallade utvecklingsmedel, som Socialstyrelsen fick i uppdrag att 
fördela. Ett stort antal ansökningar om att få del av dessa resurser inkom från såväl kommu-
nala förvaltningar som ideella organisationer. Inga ideella organisationer kom emellertid att 
beviljas några utvecklingsmedel. 

Den här studien redovisar resultaten av en uppföljning och bedömning av hur arbetet med 
fördelningen av medel kom att gå till. Teologie doktor Charlotte Engel vid Enheten för forsk-
ning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola, har genomfört undersökningen som 
har finansierats av intresseorganisationerna Famna och Forum för frivilligt socialt arbete.

Lars Svedberg
Forskningsföreståndare, professor
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Inledning

Uppmärksamheten och intresset för sociala insatser organiserade av andra än offentliga 
verksamheter har successivt ökat under 1990-talet och de första åren in på 2000-talet. 
Förutsättningarna för den ideella sektorn och dess organisationer har förändrats radikalt 
under de senaste decennierna, och organisationerna betraktas allt mer och av allt fler som 
viktiga aktörer inom välfärdsområdet. Förhoppningarna på organisationerna är stora på 
många håll. De ökande förväntningarna sammanfaller i såväl Sverige som internationellt 
med ett ökat ifrågasättande av den offentliga sektorns förmåga att hantera välfärdsinsat-
ser och välfärdsproblem. Förväntningarna baseras på antagandet att de socialt inriktade 
ideella organisationerna är och gör någonting annorlunda än offentliga verksamheter och 
företag (Lundström & Wijkström 1997, Johansson 2005). Organisationerna uppfattas ha 
något slags stabil skillnad, eller särart, i relation till företag och offentliga verksamheter. 
Denna särart uppfattas i sin tur skapa ett mervärde genom att organisationerna bidrar 
med något, i positiv mening, annat eller annorlunda än vad aktörerna i samhällets övriga 
sfärer gör (Wijkström & Einarsson 2006). I exempelvis regeringsförklaringen från 2007 
formuleras en mer framträdande roll för den ideella sektorn inom den svenska samhälls-
utvecklingen än någonsin tidigare. Den svenska ideella sektorn har expanderat, i såväl 
absoluta tal som i relation till övriga sektorer i samhället, och har i dag en betydande 
omfattning både avseende den årliga omsättningen och antalet timmar avlönat och 
oavlönat ideellt arbete (Wijkström & Einarsson 2006, Olsson, Jeppsson Grassman & 
Svedberg 2006). Oberoende av politiska ställningstaganden vill nu många se de ideella 
organisationerna som producenter och leverantörer av social service och sociala tjänster 
till allmänheten – på likvärdiga villkor med andra aktörer som är verksamma på området. 
Att blanda frivilliginsatser med offentligt finansierade tjänster sägs inte utgöra något 
hot mot välfärdsstaten utan anses tvärtom vara en grundläggande del av ett fungerande 
samhälle.1 Ett bakomliggande motiv till viljan att utöka de ideella aktörernas insatser 
är att det engagemang och den idealitet som anses prägla den ideella sektorn uppfattas 
som väsentliga drivkrafter för att bryta människors utanförskap.2 Sektorn sägs bidra med 
kunskap och ofta direkt erfarenhet av utsatta människors situation.3 Redan 1993 visade 
forskarna vid Sköndalsinstitutet (SOU 1993:82) att de socialt inriktade verksamheterna 
inom ideell sektor har en mer avgörande betydelse, speciellt för vissa utsatta gruppers 
välfärd, än vad man tidigare hade kännedom om, och expansionen inom sektorn har 
bland annat skett inom det sociala fältet (Wijkström & Einarsson 2006). Även de socialt 
inriktade ideella organisationerna själva har, bland annat genom paraplyorganisatio-

1  Göran Hägglund, Socialminister och Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister, Dagens Nyheter 20070630.
2  Protokoll vid regeringssammanträde 2007-09-06, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Regeringen.
3  www.regeringen.se ”Peter Örn har ordet”, 20080117.
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nen Forum för frivilligt socialt arbete, drivit ett krav på tydligare relation mellan den 
offentliga och den ideella sektorn. Den svenska välfärdsstaten tillgodoser enligt organi-
sationerna den generella välfärden med exempelvis skola och barnomsorg, men den 
antas varken kunna tillgodose behoven hos de grupper som har de allvarligaste behoven 
eller orka med den mindre tvingande, men för många människors välfärd lika viktiga, 
medmänskliga samvaron. Den ideella sektorn ses inte enbart som ett komplement till den 
offentliga – utan den uppfattas ha ett egenvärde. De frivilliga insatserna uppfattas bygga 
på en annan kompetens som handlar om medmänskligt engagemang och om att vara en 
ställföreträdande röst för de mest utsatta.4

Ett nytt historiskt läge, nya konkreta uttryck
Vi befinner oss således i ett nytt historiskt läge där ideella organisationer tillskrivs ökande 
betydelse, framför allt avseende välfärdsinsatser riktade mot människor i särskilt utsatt 
belägenhet, och där organisationerna själva betonar sin egen roll som dessa utsattas röst 
och företrädare. Ett konkret uttryck för det aktuella läget är den dialog som har förts 
mellan ett 90-tal ideella organisationer inom det sociala området, regeringen och Sveri-
ges Kommuner och Landsting och som under våren 2008 resulterade i ett förslag till 
överenskommelse mellan regering och ideella organisationer inom det sociala området.5 
Huvudmålet med överenskommelsen är att stärka de ideella organisationernas självstän-
dighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att stödja framväxten 
av betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården 
och omsorgen. I regeringens och de ideella organisationernas gemensamma vision, som 
kommer till uttryck i förslaget till överenskommelse, framhålls bland annat den gemen-
samma övertygelsen om de ideella organisationernas roll i samhället, ”förr, nu och i 
framtiden”, och övertygelsen om att organisationerna utgör både en förutsättning och ett 
uttryck för varje öppet, demokratiskt och framgångsrikt samhälle.6 De ideella organisa-
tionerna sägs utgöra

…en stark och dynamisk röst i samhället, vilket är en viktig förutsättning för en levande 
demokrati och mångfald. Samhället vill ta tillvara krafter som finns inom de idéburna 
organisationerna. Förutsättningarna för många olika aktörer och aktiva bör skapas. (…) 
Möjligheterna [för de ideella organisationerna] att driva verksamheter inom vård och 
omsorg bör utvecklas.7

Hemlöshet – många ansikten mångas ansvar
Betydelsen av mångfald betonas även i den strategi som regeringen har formulerat för 
att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Strategin Hemlöshet – 
många ansikten mångas ansvar löper under åren 2007–2009. Syftet är att skapa en struktur 
som tydliggör att många aktörer på såväl nationell och regional som lokal nivå har ett 
ansvar och en roll att spela i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmark-

4  Se Forums skrifter med resonemang och ställningstaganden om olika frågor Vem har? Vem tar? (2003) och Samhället är större än 
staten (2006) som bland annat innehåller spelregler för relationsskapandet mellan staten och den ideella sektorn.
5  Dialogen har skett mot bakgrund av regeringsbeslut den 6 september 2007 (IJ2007/2539/D).
6  Förslag till överenskommelse mellan regering och idéburna organisationer, 2008, s. 9.
7  A.a:10.
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naden. Strategin sägs innebära en ambitionshöjning genom att ange en tydlig handlings-
inriktning, ett brett angreppssätt och ett tydligt gemensamt arbete.8 Regeringen har avsatt 
utvecklingsmedel för lokala satsningar som skall motverka hemlöshet och utestängning 
från bostadsmarknaden. Syftet med dessa medel är att arbetsformer för att nå fyra mål i 
regeringens hemlöshetsstrategi skall kunna utvecklas. Medlen skall användas till utveck-
ling av arbetssätt och arbetsorganisation för att möjliggöra en utveckling av långsiktiga 
och uthålliga strukturer. Regeringens strategiska mål när det gäller hemlöshet är:

• Mål 1. Alla skall vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta 
 samordnade insatser utifrån individuella mål
• Mål 2. Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på   

        kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för  
  vård eller boende (HVB) och inte har ordnat boende inför utskrivning ska   
  minska

• Mål 3. Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden skall underlättas för kvinnor  
  respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra  
  former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer

• Mål 4. Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas

Genomförandet av strategin och de socialt inriktade organisationernas roll i uppfyllandet 
av de fyra målen, är naturligtvis av särskilt interesse mot bakgrund av den dialog som förts 
och den föreslagna överenskommelsen mellan regeringen och de ideella organisationerna. 
Den är dessutom av särskilt intresse eftersom strategin riktar sig mot ett område där 
socialt inriktade ideella organisationer sägs spela en allt viktigare roll. I debatten om den 
svenska hemlösheten som från och till har förts från 1990-talet finns uppfattningen att 
organisationerna fått en större betydelse för grupper av hemlösa än vad de tidigare haft. 
Det råder en övertygelse om, både inom de ideella organisationerna själva och inom den 
offentliga sektorn, att de ideella organisationerna har bättre förutsättningar att få kontakt 
med och bemöta människor i utsatthet. Det finns också en generell uppfattning om att de 
hemlösa, som har kontakt med ideella organisationer, i genomsnitt har svårare problem 
än de som är aktuella hos kommunernas socialtjänst. Denna bild bekräftas också av de 
studier av den svenska hemlösheten som genomfördes under 1990-talet (Socialstyrelsen 
1993, 1999). Det skall dock sägas att de ideella organisationernas roll i hemlöshetsfrågor 
ännu är sparsamt belyst.9

Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att i samråd med Boverket, Kronofogdemyndig-
heten och Kriminalvården leda, samordna och koordinera ett fortsatt arbete mot hemlös-
het samt motverka vräkning och hemlöshet bland barn. Uppdraget skall genomföras med 
utgångspunkt i de mål och den inriktning som beskrivs i strategin ovan. Socialstyrelsen 
har även haft uppdraget att i enlighet med regeringens strategi fördela 47 700 tkr i utveck-
lingsmedel med ovanstående syfte. Kommuner, landsting, bostadsföretag, ideella organi-
sationer med flera inbjöds att söka utvecklingsmedel för lokala satsningar under två år. 

8  Hemlöshet – många ansikten mångas ansvar. Regeringskansliet 2007.
9  Förutom studier genomförda av Nordfeldt 1994; 1999.
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Under våren 2008 mottog Socialstyrelsen 83 ansökningar om utvecklingsmedel, varav 26 
från socialt inriktade ideella organisationer. Socialstyrelsen beviljade 20 ansökningar, med 
två undantag ansökningar från kommunala socialförvaltningar, och fördelade anslagna 
utvecklingsmedel mellan dessa. Inga av de beviljade ansökningarna hade ideella organi-
sationer som huvudsökande. Detta är ett faktum som Famna10 och Forum för frivilligt 
socialt arbete11 uppmärksammat och funnit värt att undersöka och följa upp.

Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället, har på uppdrag 
av Famna och Forum för frivilligt socialt arbete fått i uppdrag att göra en sådan uppfölj-
ning för att undersöka och analysera de orsaker som eventuellt kan ligga bakom det 
faktum att inga ansökningar från den ideella sektorn beviljades. Ytterligare ett skäl till 
att genomföra en sådan uppföljning är att det saknas beslutsunderlag från Socialstyrelsen, 
vilket skulle kunna klargöra hur bedömningen av inkomna ansökningar gått till, och på 
vilka grunder ansökningar från offentliga aktörer beviljats och samtliga ansökningar från 
ideella organisationer har fått avslag. En synnerligen relevant fråga är om och i så fall på 
vilket sätt de specifika, och inte minst ekonomiskt begränsande, förutsättningar de ideella 
organisationerna arbetar under och tillika deras organisatoriska särart har beaktats i de 
bedömningar som gjorts.

Studiens syfte
Den här studien har för avsikt att skapa underlag för en diskussion med huvudsakligt 
fokus på relationen mellan två faktorer:

1) den uttalade ambitionen för den kommande överenskommelsen mellan stat och ideella 
organisationer att stärka organisationernas självständighet och oberoende roll som 
röstbärare och opinionsbildare samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald 
av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen
2) det konkreta finansiella stödet för att stärka en sådan framväxt i praktiken som det kommer 
till uttryck i utlysningen och beviljandet av utvecklingsmedel mot hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden.

Utlysningen av utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden är ett aktuellt och konkret exempel som på ett intressant sätt kan 
utgöra underlag för en kommande diskussion. Hemlöshet är ett område där mångfald och 
inte minst de ideella organisationernas delaktighet betonas för att regeringens strategi att 
motverka detta svåra samhällsproblem skall lyckas. Samtidigt har ingen av de 25 ideella 
organisationerna, som sökt medlen för att öka sin delaktighet och sitt ansvar på detta 
område, fått sina ansökningar beviljade. I så motto kan utlysningen av utvecklingsmedel 
för att motverka hemlöshet utgöra ett konkret exempel på diskrepans mellan uttalade 

10   Famna bildades 2004 och är en intresseorganisation för non-profitaktörer inom vård och social omsorg.  Famna vill påverka 
och samverka med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för 
sina medlemmar att verka och växa. En fråga av särskild betydelse är att öka mångfalden av vårdgivare i Sverige.
11  Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade frivilligorganisationer som bildades 1993. 
Forum verkar bland annat för en fri och växande ideell sektor och hävdar betydelsen av ideellt engagemang för välfärden.
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ambitioner och de konkreta handlingarna för att uppnå dessa. Studien har som utgångs-
punkt samtliga beviljade ansökningar från (i huvudsak) socialförvaltningar samt flertalet 
ansökningar från de ideella organisationerna. Dessa ansökningar jämförs och bedöms 
tentativt avseende formalia och innehåll. Avsikten är framför allt att skapa underlag för 
en vidare diskussion om de villkor på vilka ideella organisationer – vid sidan av kommu-
ner, landsting och bostadsbolag – inbjuds att söka utvecklingsmedel.

En intressant fråga för en sådan diskussion är om de ideella organisationernas särart, 
vilken framhålls som ett positivt bidrag till önskvärd mångfald, kan försämra organisatio-
nernas möjlighet att konkurrera om utvecklingsmedel. Är det rimligt med en gemensam 
utlysning? Och hur måste i så fall bedömningen av inkomna ansökningar anpassas till de 
olika villkor (grundfinansiering, personal, organisation med mera) som offentliga respek-
tive ideella aktörer arbetar under? Studien kommer vidare att lyfta fram och tydliggöra 
den roll och den betydelse de ideella organisationerna tillskrivs i arbetet med den aktuella 
målgruppen, hemlösa, dels i ansökningar från organisationerna själva, dels i beviljade 
ansökningar från socialförvaltningarna.

Studien är uppdelad i tre kapitel. I det första kapitlet betonas dels den roll och medverkan 
de ideella organisationerna tillskrivs i regeringens strategi Hemlöshet – många ansikten mångas 
ansvar, dels den roll och medverkan de ideella organisationerna tillskrivs i Socialstyrelsens 
plan för genomförande av regeringens strategi. Därutöver görs en jämförelse mellan de 
roller och den medverkan som regeringen respektive Socialstyrelsen tillskriver de ideella 
organisationerna. Den fråga som skall besvaras är om de ideella organisationernas roll 
och medverkan enligt regeringens strategi på något väsenligt sätt har ändrats i Social-
styrelsens plan för genomförande och i så fall hur. En bakomliggande fråga är om en 
sådan eventuell förskjutning av innebörden i någon mening påverkar utfallet av beviljade 
ansökningar.

I det andra kapitlet behandlas ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlös-
het och utestängning från bostadsmarknaden. Här genomförs en tentativ och jämförande 
bedömning av de beviljade ansökningarna och ansökningarna från de ideella organisa-
tionerna mot bakgrund av de formella kriterier och prioriteringar Socialstyrelsen angivit 
för ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden. Eftersom offentliga beslutsunderlag saknas blir en bakomliggande 
fråga om det går att urskilja formella eller innehållsliga skillnader som kan förklara på 
vilka grunder ansökningarna från de ideella organisationerna fick avslag. Finns det syste-
matiska skillnader som går att härleda till de olika villkor och förutsättningar under vilka 
offentliga respektive ideella aktörer verkar? Om så är fallet, blir en intressant fråga hur 
sådana skillnader bedöms och kan hanteras i kommande gemensamma utlysningar för att 
ideella organisationer skall ges samma möjligheter att få anslag som andra aktörer. I kapit-
let sammanfattas den roll och den betydelse de ideella organisationerna tillskrivs i arbetet 
att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, både i ansökningar 
från de ideella organisationerna själva och i ansökningar från offentliga aktörer.
Det tredje kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion.
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De ideella organisationernas roll inom ramen 
för regeringens strategi för att motverka 
hemlöshet och utestängning från bostads-
marknaden

Regeringen har kallat sin strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden Hemlöshet – många ansikten mångas ansvar. Med benämningen vill reger-
ingen lyfta fram dels att personer som är hemlösa inte utgör en homogen grupp, dels att 
många aktörer har ett ansvar i arbetet mot hemlösheten. Hemlöshetsproblematiken är 
komplex, och varje situation kräver ändamålsenliga insatser från olika aktörer. Ansvaret 
kan inte som hittills vila på kommunernas socialtjänst utan regeringens ambition är att få 
till stånd ett tydligt gemensamt arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden.

Varje person som lever i hemlöshet är en person för mycket och måste vara tillräckligt för 
att motivera såväl det offentliga samhällets som det civila samhällets stödjande insatser 
och uppmärksamhet. (s.4)

Regeringens strategi är ett ramverk, och det är Socialstyrelsen som har fått regering-
ens uppdrag att leda, samordna och koordinera genomförandet av regeringens strategi 
i samråd med Boverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och andra berörda 
myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och berörda organisationer. I reger-
ingens strategidokument kan man läsa att regeringen anser att långsiktiga och uthålliga 
strukturer för samverkan behöver byggas upp såväl inom kommunens olika verksamhe-
ter som mellan kommun, landsting, Kriminalvård och Statens institutionsstyrelse liksom 
med frivilligorganisationer. Vilken roll och vilket ansvar tillskrivs då de ideella organisa-
tionerna i regeringens strategi?

De ideella organisationernas roll
Regeringen klargör att strategin bygger på ökad samverkan och bredare ansvarstagande 
såväl på nationell som på lokal nivå. De nationella myndigheterna har en viktig roll för 
att sprida kunskap och ge stöd till aktörer inom sina ansvarsområden. Det finns ett direkt 
uppdrag till Socialstyrelsen att samråda med dessa parter, medan de ideella organisationernas 
medverkan snarare kan uppfattas som en rekommendation. På nationell nivå bör de ideella 
organisationerna ha möjlighet att delta i utvecklingsarbetet för att finna nya former för 
att delta i arbetet att motverka hemlöshet. De ideella organisationerna sägs fylla en viktig 
uppgift på lokal nivå och bör därför uppmuntras att delta i det lokala utvecklingsarbete där 
regeringens strategi omsätts i praktiskt arbete. Men vilken roll de ideella organisationerna 
och trossamfunden är tänkta att spela i realiteten är oklart. I sammanställningen av de 
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insatser, som regeringen hittills har beslutat om, följer presentationen av tänkta insatser 
och aktörer inom det lokala utvecklingsarbetet ett visst mönster. I presentationen 
av regeringens fyra mål för det fortsatta arbetet uppges insatserna primärt syfta till 
att uppmuntra och/eller stimulera utveckling av samordning eller ökad samverkan 
mellan bland andra kommuner, landsting, kriminalvård, bostadsföretag och Statens 
Institutionsstyrelse. I uppräkningen av de aktörer, som är tänkta ingå i insatserna, är det 
endast kommunen och organisationer eller berörda organisationer som återkommer som aktörer 
under alla målområden. Men om kommunens roll och ansvar är tydligt artikulerad, är det 
däremot oklart vilket bidrag de ideella organisationerna eller trossamfunden är tänkta ge 
för att hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden skall motverkas.

Naturligtvis är den bärande grundtanken i strategin, vilken även benämningen Hemlöshet – 
många ansikten mångas ansvar vittnar om, ett tydligt gemensamt arbete där såväl det offentliga 
som det civila samhället deltar. I regeringens strategidokument framstår bidraget från 
det civila samhällets socialt inriktade organisationer inte bara som oklart utan även som 
sekundärt i relation till de insatser och den samverkan som rekommenderas och är tänkt 
att ta form inom det offentliga samhället. Följande textavsnitt kan utgöra en illustration 
av detta. I strategidokumentet uppger regeringen att den vill

uppmuntra kommuner och landsting att gemensamt utveckla ett samordnat uppsökande 
fältarbete för att utifrån en bred kompetens kunna möta personerna vid härbärgen 
och akutboenden i deras egen miljö och länka dem vidare till ordinarie socialtjänst och 
fortsatta insatser. Ideella organisationer såsom exempelvis trossamfund gör på många 
ställen en oerhört viktig insats. Det är viktigt att kommunen samverkar med och stödjer 
ideella aktörer på detta område för att åstadkomma bästa tänkbara resultat. Betoningen 
av personliga ombud där kommunerna är huvudmän som en länk mellan det uppsökande 
fältarbetet och myndighetskontakterna, stödja hemlösa i kontakterna med socialtjänst och 
andra myndigheter. (s.6)

Detta utgör ett exempel på hur den samverkan som skall etableras primärt är tänkt att 
komma till stånd mellan kommun och i detta fall landsting. Samverkan med de ideella 
organisationerna och trossamfunden ingår här inte i ett sådant samordnat uppsökande 
fältarbete, och samverkan med de ideella organisationerna beskrivs inte heller som ett 
resultat av de samordnade insatserna mellan kommun och landsting. Det är i stället 
kommunen som uppmanas samverka med och stödja de ideella organisationerna och 
trossamfunden i det arbete dessa aktörer utför vid härbärgen och akutboenden. Denna 
samverkan skulle kunna beskrivas som sekundär, i meningen att den skall ske utanför eller 
vid sidan av den samordnade insatsen från kommun och landsting, vilket också skulle 
kunna tolkas som att den erfarenhet och den kunskap, som de ideella organisationerna 
och trossamfunden besitter, inte utgör något väsenligt bidrag till den breda kompetens 
som eftersträvas.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att genomföra regeringens strategi för att motverka 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.12 I det följande skall vi se 
hur Socialstyrelsen i sin plan för genomförande av strategin beskriver de ideella 

12 
 Publicerad www.Socialstyrelsen.se, juni 2007. Artikelnr 2007-107-14.
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organisationernas lokala roll. Är den mer artikulerad än i regeringens strategi? Är den helt 
i överensstämmelse med regeringens strategi eller blir de ideella organisationernas roll i 
någon mening annorlunda i Socialstyrelsens plan?
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De ideella organisationernas lokala roll i Socialstyrelsens 
plan för genomförande av regeringens strategi

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att genomföra regeringens strategi för att motverka 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. För uppdragets genomförande har 
en nationell styrgrupp inrättats där Socialstyrelsen, Boverket, Kronofogdemyndighe-
ten, Kriminalvården samt Sveriges Kommuner och Landsting ingår. En referensgrupp 
där bland andra frivillig- och brukarorganisationer ingår (Stadsmissionen, Stockholms 
hemlösas förening, KRIS, RSMH samt Faktum, de hemlösas tidning, i Göteborg) har 
tillsatts för att utifrån sina målgruppers intressen följa arbetet och lämna synpunkter. En 
viktig uppgift för de medverkande i referensgruppen uppges vara att förankra regeringens 
strategi inom sina respektive organisationer (s. 6).

De ideella organisationernas roll
Styrgruppens arbete med de fyra strategiska målen skall länkas till pågående utvecklings-
projekt som drivs vid Socialstyrelsen, men intresset här är framför allt Socialstyrelsens 
uppdrag att stödja nya lokala utvecklingsprojekt. Socialstyrelsen skall fördela medel till 
lokala satsningar för utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation för att möjliggöra 
utveckling av långsiktiga och hållbara strukturer. I sin plan anger Socialstyrelsen ett par 
bärande utgångspunkter i satsningen mot hemlöshet och utestängning från bostads-
marknaden. En utgångspunkt måste vara att se frågan i bred belysning, att försöka finna 
och åtgärda de systemfel som leder till att stora grupper inte släpps in på den ordina-
rie bostadsmarknaden. Samarbete mellan olika aktörer blir därför en förutsättning för 
att hemlöshet skall kunna motverkas (s. 9). Bland de aktörer som nämns finns nu både 
frivilligorganisationer och brukarorganisationer. En annan utgångspunkt, som inte fanns 
uttalad i regeringens strategidokument, är att hemlöshetssatsningen skall utgå från den 
utsatta människans situation, från perspektivet hos den som är eller som riskerar att bli 
hemlös. Det är mot denna bakgrund som brukarorganisationerna får en speciell roll att 
spela genom att tillhandahålla insikter från dem som har egna erfarenheter av att leva 
som hemlös.

Arbetet med strategin förutsätter deltagande och aktiv medverkan från personer som 
själva är eller har varit hemlösa. Många som lever i social utsatthet har långvarig erfarenhet 
av myndighetskontakter. Hos många finns – av förklarliga skäl – en ”myndighetströtthet” 
och en misstro mot samhällets företrädare. För att arbetet med strategin ska kunna bli 
framgångsrik är det nödvändigt att det finns en förståelse från samhällets sida för hur 
hemlösa personer upplever mötet med myndigheter. Samverkan med brukarorganisatio-
ner är av grundläggande betydelse för att se till att ett tydligt brukarperspektiv präglar 
satsningen. (s.12)

Brukarorganisationernas roll skulle kunna tolkas som en garant för att den utgångs-
punkt som Socialstyrelsen formulerar för hemlöshetsstrategin – den utsatta människans 
situation – skall vidmakthållas. Detta är emellertid en roll som brukarorganisationerna 
gissningsvis har inom ramen för den konstituerade referensgruppen, och vilken medver-
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kan och vilket ansvar de är tänkta att ha inom de lokala utvecklingsprojekten är inte 
tydligare i Socialstyrelsens plan än i regeringens strategidokument.

Enligt Socialstyrelsens plan för genomförande uppmanas kommuner, landsting, bostadsfö-
retag, frivilligorganisationer med flera att söka utvecklingsmedel för lokala satsningar som 
syftar till att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Satsningar 
som genomförs i samverkan mellan flera aktörer kommer att prioriteras, och aktörer, 
som berörs av satsningen och som kan behöva samverka, är bland andra kommunernas 
socialtjänst, skola, landstingets psykiatri och primärvård, försäkringskassan, arbetsför-
medlingen, polisen, kriminalvården, kronofogden samt frivillig-, brukar- och invand-
rarorganisationer och deras ungdomsförbund (s. 28). I Socialstyrelsens information om 
ansökan om utvecklingsbidrag inbjuds samma parter att söka, och samma aktörer som 
kan behöva samverka räknas upp med den skillnaden att brukarorganisationer i stället 
benämns klientorganisationer samt att patientorganisationer lagts till.13 I informationen klargörs 
syftet med medlen att användas till utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation för att 
möjliggöra utveckling av långsiktiga och uthålliga strukturer. Det ges en beskrivning av 
de fyra målen och exempel på insatser som skall uppfattas som inspiration. Till skillnad 
från i tidigare presentationer av de fyra målen, tänkta insatser och aktörer uttalas det nu 
tydligt att frivilliga organisationer (tidigare bara en generell beteckning som organisationer) 
och trossamfund (inte nämnda tidigare) är berörda aktörer i de ”inspirationsexempel” som 
ges, även om de frivilliga organisationernas och trossamfundens roll i samverkan inte 
konkretiseras.

De ideella organisationernas roll – en kort jämförelse
Kanske kan man säga att den uppfattade uppdelningen i regeringens strategidokument 
i primär (mellan myndigheter) och sekundär (mellan vissa myndigheter och frivilliga 
organisationer) samverkan har tonats ner i Socialstyrelsens plan för genomförande av 
strategin. För det första har de ideella organisationernas önskade medverkan tydlig-
gjorts genom att de inte bara omnämns som organisationer utan definieras som frivilliga 
organisationer, brukar/klientorganisationer, patientorganisationer, trossamfund samt 
invandrarorganisationer. För det andra har betydelsen av deras medverkan dessutom 
stärkts genom att genomförandet av regeringens strategi skall ha den utsatta människans 
situation som utgångspunkt och att brukar/klientorganisationer är oundgängliga källor 
till kunskap om denna situation. Samtidigt ska det påpekas att de ideella organisationerna 
är påtagligt frånvarande i samtliga inspirationsexempel på insatser inom de fyra målom-
rådena, även där de på ett naturligt sätt kunde ha inkluderats i en föreslagen samverkan. 
Ett exempel kunde vara utökad samverkan inte bara mellan kommunernas socialtjänst 
och kriminalvården inom mål fyra utan även med Kriminellas Revansch Samhället inför 
frigivning från anstalt. För det tredje finns det ingenting i Socialstyrelsens skrivningar 
som pekar mot att myndigheter och ideella organisationer skulle söka utvecklingsmedel 
på olika villkor eller att ansökningar, där frivilliga organisationer är huvudmän, skulle 
komma att behandlas olika eller ha andra förutsättningar att bli beviljade utvecklingsme-

13  Ansökan om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, 2007-12-06, Diarienr 
00-1628/2007.
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del än ansökningar där exempelvis kommuner är huvudmän.

En relation mellan en primär och en sekundär part?
Det övergripande målet för satsningen är att identifiera och åtgärda systemfel samt att 
möjliggöra utveckling av nya långsiktiga och hållbara strukturer. Detta ger en under-
förstådd betoning av insatser från offentliga aktörer som kommun och landsting, vilka 
har både ett övergripande ansvar och finansiella och organisatoriska förutsättningar att 
arbeta mot ett sådant mål. Att detta därutöver bör ske i samarbete – framför allt mellan 
dessa berörda aktörer men också med ideella organisationer – är en uttalad ambition. 
De ideella organisationerna tillskrivs vad vi skulle kunna kalla rollen som den ”felande 
länken” mellan å ena sidan offentliga aktörer, som beskrivs sakna såväl brukarnas förtro-
ende som viktigt brukarkunskap, och å den andra den målgrupp satsningen riktar sig 
till, personer som saknar ett eget hem eller som befinner sig i riskzonen för att förlora 
det hem de eventuellt har. De ideella organisationerna utgör således en väsentlig part 
för att den utsatta människans perspektiv ska vidmakthållas i planerade satsningar men 
också för att förtroendet för sådana nya, framför allt kommunala insatser skall upprättas 
hos de hemlösa som är föremål för dem. Mot bakgrund av en sådan läsning av reger-
ingens strategidokument och Socialstyrelsens plan för genomförande är det tydligt att 
den primära parten i den planerade satsningen är offentliga aktörer, och att de ideella 
organisationerna är en sekundär part – om än väsentlig för genomförandet av långsiktiga 
strukturomvandlingar så inte i stånd att utifrån sina specifika finansiella och organisa-
toriska förutsättningar på egen hand bidra till sådana önskvärda förändringar. Om det 
finns ett sådant underförstått antagande om relationen mellan den offentliga och den 
ideella sektorn, blir en naturlig följdfråga varför ideella organisationer uppmanats att söka 
utvecklingsmedel på samma villkor som offentliga aktörer.
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Ansökningarna om utvecklingsmedel för att 
motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden

Följande kapitel har två kategorier av ansökningar om utvecklingsmedel som inkommit 
till Socialstyrelsen i fokus: dels ansökningar med kommunala huvudmän som beviljades, 
dels ansökningar från ideella organisationer som fick avslag. Syftet med kapitlet är att, 
mot bakgrund av de prioriteringar och formella kriterier för ansökningarna som Social-
styrelsen angivit, göra en tentativ bedömning av de två kategorierna av ansökningar.

Urval
Det totala antalet ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden som inkom till Socialstyrelsen var 83. En översikt 
ger för handen att 55 av ansökningarna hade kommunernas socialtjänst som huvudmän,14 
att 26 av ansökningarna hade ideella organisationer som huvudmän samt att två hade 
annan huvudman.15 Som tidigare redovisats beviljades ingen ansökan där en ideell 
organisation var huvudman. Den följande uppföljningen utgår från en jämförelse mellan 
ansökningar från (i huvudsak) kommunernas socialtjänst och från ideella organisationer. 
Granskningen utgår från samtliga 20 ansökningar som beviljades utvecklingsmedel samt 
ett urval av 22 ideella organisationer. Den grundläggande tanken var att analysen skulle 
omfatta samtliga ansökningar från nio orter varifrån ansökningar från både kommun 
och ideella organisationer inkommit till Socialstyrelsen. Vid närmare eftertanke framstod 
en jämförande analys mellan de ansökningar som beviljats utvecklingsmedel och ansök-
ningarna från ideella organisationer som fått avslag som mer intressant. Genom att utgå 
från beviljade ansökningar bör möjligheten att i någon mån klargöra skillnaden mellan 
dessa ansökningar och ansökningarna från ideella organisationer öka. Urvalet av ansök-
ningar från ideella organisationer är emellertid en rest från den inledande tanken, och de 
22 ansökningarna kommer från nio orter.16 Det sammantagna antalet ansökningar som 
den föreliggande studien utgår från är således 42, vilket har varit ett rimligt antal med 
tanke på den tid som studien har haft till förfogande (sex veckor).

Genomförande
Undersökningen av ansökningarna har genomförts mot bakgrund av de prioriteringar 
och krav Socialstyrelsen uppgav skulle gälla för ansökningar om utvecklingsmedel. En 
sådan uppföljning är befogad mot bakgrund av att det inte finns något beslutsunder-
lag från Socialstyrelsen som klargör på vilka grunder ansökningar har beviljats – eller 
fått avslag. I det följande kommer därför en genomgång och jämförelse att göras mellan 

14  Inkluderar ansökningar där kommuners socialtjänst är huvudsökande tillsammans med andra.
15  AB Boråsbostäder, Stiftelsen Hotellhem.
16  Göteborg, Malmö, Uppsala, Gävle, Lund, Örebro, Umeå, Norrköping, Stockholm.
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ansökningarna från ideella organisationer och beviljade ansökningar mot bakgrund av 
från Socialstyrelsen angivna prioriteringar och formella krav. Det bör tilläggas att ansök-
ningarna har behandlats som två kategorier – dels beviljade ansökningar, dels ansök-
ningar från ideella organisationer. Anledningen till detta är att studien framför allt skall 
bidra till en kommande principiell diskussion och att jag har bedömt att detta varit det 
bästa sättet att skapa ett relevant underlag för en sådan diskussion.

Angivna prioriteringar

Enligt Socialstyrelsens information skulle sådana ansökningar prioriteras som innehöll 
någon eller några av följande punkter (utan inbördes rangordning):

• flera aktörer medverkar
• brukarorganisationer/frivilligorganisationer medverkar
• olika kommunala förvaltningar samverkar
• kommuner söker parallellt  statsbidrag och anställer personliga ombud 
• barnperspektivet beaktas
• könsperspektivet beaktas
• frågor om etnicitet och grupper med minoritetsstatus beaktas
• den enskildes egna initiativ och förmåga främjas.

Formella kriterier

Enligt Socialstyrelsens information om ansökan om utvecklingsmedel skulle åtta krav 
vara uppfyllda för att ansökan skulle behandlas. I ansökan skulle tydligt anges:

1. mål i regeringens hemlöshetsstrategi som ansökan relaterar till
2. idéer bakom satsningen, vad som ska göras samt hur det ska göras
3. mål och förväntade effekter/resultat av den planerade satsningen
4. om behovsinventering är genomförd, när den skedde och vad den visade
5. erforderliga resurser
6. samarbetsparter, deras roll och ansvar i satsningen
7. finansiering; sökta medel, egen satsning och samarbetsparter delar skall 
 specificeras
8. resultatens användning/implementering i ordinarie verksamhet för att långsiktig 

  het ska uppnås

Den följande studien kommer att beakta de ovan angivna prioriteringarna, men den 
kommer framför allt att utgå från de formella krav som ansökningarna skulle uppfylla. I 
det följande kommer en presentation och bedömning att ske dels av ansökningarna från 
de ideella organisationerna, dels av de beviljade ansökningarna mot bakgrund av dessa 
prioriteringar och formella krav. Därutöver görs en jämförelse ansökningarna emellan 
mot bakgrund av dessa kriterier. Den bedömning som gjorts är att betrakta som tenta-
tiv och helt fristående från de bedömningar Socialstyrelsen gjort. Eftersom det saknas 
beslutsunderlag från Socialstyrelsen, har det heller inte varit möjligt att ställa bedöm-
ningarna i denna studie i relation till Socialstyrelsens. Syftet med bedömningarna i denna 
studie är framför allt att de i ett senare skede fungera som ett diskussionsunderlag, och 
beräkningar, konstruerade jämförelsepunkter samt förslag till tolkningar skall förstås 
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mot bakgrund av detta syfte. Detta innebär bland annat att angivna siffror och procent-
satser inte är att betrakta som helt tillförlitliga, framför allt till följd av karaktären på det 
material jag har fått från Socialstyrelsen där vissa bilagor saknats men också till följd 
av att uppgifterna i ansökningarna många gånger varit otydliga och svåra att utläsa. Jag 
menar emellertid att de tentativa bedömningarna speglar återkommande skillnader och 
olikheter mellan de två kategorierna av ansökningar.

De ideella organisationernas medverkan och roll

Den följande studien kommer dessutom att lyfta fram och belysa den roll som de ideella 
organisationerna förväntas spela i satsningarna mot hemlöshet, dels enligt ansökningarna 
från de ideella organisationerna, dels enligt de beviljade ansökningarna.

Den här studien skall framför allt ses som en uppföljning av regeringens utlysning av 
utvecklingsmedel och som ett underlag för ökad förståelse för de olika villkor som råder 
för ideella och offentliga aktörer som söker sådana medel. Studien kan på så vis ligga till 
grund för en principdiskussion om de ideella organisationernas roll och möjligheter att 
medverka och ta ansvar, i detta fall med regeringens strategi för att motverka hemlöshet 
som exempel.
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Prioritering av ansökningarna

Enligt Socialstyrelsens information skulle sådana ansökningar prioriteras som innehöll 
någon eller några av följande punkter:

1. flera aktörer medverkar
2. brukarorganisationer/frivilligorganisationer medverkar
3. samverkan mellan olika kommunala förvaltningar samverkar17

4. kommuner söker parallellt statsbidrag och anställer personliga ombud 
5. barnperspektivet beaktas
6. könsperspektivet beaktas
7. frågor om etnicitet och grupper med minoritetsstatus beaktas
8. den enskildes egna initiativ och förmåga främjas.

Det är därför av intresse att se om ansökningarna från de ideella organisationerna och 
ansökningarna från socialtjänsten18 som beviljades skiljer sig på denna punkt. Är det 
så att de ansökningar som beviljats anslag innehåller fler av dessa punkter? Det skall 
påpekas att två av prioriteringspunkterna – 3 och 4 – exkluderar ansökningar från ideella 
organisationer.

Tabell 1. Prioriteringspunkter i ansökningarna i procent

Punkt enl. ovan  1 2 3 4 5 6    7         8

Ideella org. (22)  73% 45%19 –         (18%)20  27% 18% 50%  54%
Beviljade (20)  100% 55%  75%  5%21  35% 10% 15%       25%

Ovanstående jämförelse visar att ansökningarna från de ideella organisationerna i högre 
grad än beviljade ansökningar inkluderar prioriteringspunkterna 4, 6, 7 och 8. Även om 
prioriteringspunkten 4 gäller kommuner som parallellt söker statsbidrag och anställer 
personliga ombud, är det värt att nämna att procentuellt fler ideella organisationer än 
kommuner uttrycker en intention att utveckla motsvarande funktioner. Det är endast 
en ansökan från en socialtjänstförvaltning som vill undersöka förutsättningarna för att 
anställa fler personliga ombud. Det är även fler ansökningar från ideella organisationer 
som anger att planerade satsningar skall utformas med hänsyn till kön, att etnicitets- och 
minoritetsfrågor skall beaktas samt att enskildas initiativ och egna förmågor skall främjas. 
Det är däremot procentuellt fler av de beviljade ansökningarna som inkluderar priorite-

17  Kommunens verksamhet är organiserad i olika förvaltningar. Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för den 
löpande verksamheten. För varje verksamhet och förvaltning i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna 
som beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive verksamhetsområden.
18  När beviljade ansökningar omtalas i det följande inkluderar dessa, även om den omnämns som ansökningar från socialtjäns-
ten, även två ansökningar med annan huvudman.
19  Medverkan av andra frivilliga eller brukarorganisationer än huvudsökande.
20  Fyra ansökningar inkluderar personliga ombud i sina ansökningar: En ansökan syftar bland annat till att inkludera ”hemlösa 
i den sfär där personliga ombudsverksamheten arbetar”. En ansökan uppger att satsningen i hög grad ”baseras på samma idé och 
modell som är tanken med personliga ombud”. En annan ansökan uppger att ett mål med satsningen är att tydliggöra hur ”nya” 
aktörer som personligt ombud kan bli en del i den tilltänkta modellen för samverkan kring hemlösa; verksamheten med personligt 
ombud utgår i dagsläget från en av de huvudsökande. En fjärde ansökan gäller utvecklingsmedel till ytterligare personlig ombuds-
tjänst till ombudsverksamhet riktad till hemlösa..
21  Befintliga PO förekommer däremot som samarbetsparter i flera ansökningar.
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ringspunkterna 1, 2, 3 och 5. I samtliga ansökningar uppges att andra aktörer än sökande 
skall medverka i satsningen, och i procentuellt fler av de beviljade ansökningarna uppges 
att brukarorganisationer/frivilligorganisationer medverkar, att samverkan mellan olika 
kommunala förvaltningar skall ske samt att barnperspektivet beaktas.

Tabell 1 ger inga ledtrådar till hur dessa prioriteringspunkter kan ha påverkat beslutet 
om vilka ansökningar som beviljats respektive inte beviljats. Det vi kan konstatera är 
att de beviljade ansökningarna har bättre förutsättningar genom att två av de angivna 
punkterna exkluderar ideella organisationer. Eftersom regeringens strategi betonar 
betydelsen av ”mångas ansvar”, har det kanske varit betydelsefullt att det i de beviljade 
ansökningarna förekommer mer av samverkan såväl med andra aktörer som med ideella 
och brukarorganisationer (vid sidan av samverkan mellan olika kommunala förvalt-
ningar). Det bör påpekas att antalet prioriteringspunkter i ansökningarna i vissa fall kan 
vara rent språktekniska, det vill säga att många ansökningar inkluderar Socialstyrelsens 
prioriteringspunkter genom att exempelvis uttala en ambition att främja enskildas initia-
tiv och förmåga eller att beakta barnperspektiv. Det sistnämnda yttrar sig i de flesta fall 
i vräkningsförebyggande satsningar, där intentioner att ta hänsyn till barnens perspektiv 
uttalas, men om det i realiteten kommer att leda till att inga barnfamiljer kommer att 
vräkas är en annan fråga.

Samverkan, medverkan och delaktighet
Mot bakgrund av såväl regeringens strategi, som betonar delaktighet av många, och 
Socialstyrelsens plan, som ser samarbete mellan olika aktörer som en förutsättning för att 
hemlöshet skall kunna motverkas, blir prioriteringspunkterna 1–3 särskilt betydelsefulla. 
Det är förtjänstfullt om fler aktörer medverkar och om brukarorganisationer och frivilliga 
organisationer medverkar. I Socialstyrelsens plan för genomförande av regeringens strategi 
uppges en bärande utgångspunkt vara att hemlöshetssatsningen skall utgå från den utsatta 
människans situation, från perspektivet hos den som är eller som riskerar att bli hemlös. 
Brukarorganisationerna sades spela en speciell roll genom att tillhandahålla kunskaper 
och insikter från dem som har egna erfarenheter av att leva som hemlös. Även om det inte 
uttalas i planen, så borde medverkan av brukarorganisationer i de lokala utvecklingssats-
ningarna vara särskilt förtjänstfullt. Värt att notera är att prioriteringspunkterna förefaller 
vara formulerade med tanke framför allt på satsningar med myndigheter som huvudmän. 
Det framställs som förtjänstfullt om myndigheterna i sina satsningar samverkar med andra 
myndigheter/kommunala förvaltningar och därutöver om frivilligorganisationer och 
brukarorganisationer medverkar. I regeringens strategidokument kan man läsa att reger-
ingen anser att långsiktiga och uthålliga strukturer för samverkan behöver byggas upp 
såväl inom kommunens verksamheter som mellan kommun, landsting, Kriminalvård, 
Statens institutionsstyrelse liksom med frivilligorganisationer. Det är oklart huruvida 
det bedöms som förtjänstfullt att ideella organisationer samverkar med varandra och att 
olika myndigheter därutöver medverkar i satsningen. Även om det bara blir en tolkning, 
skulle det av prioriteringspunkternas utformning följa att organisationer, som inte har för 
avsikt att ha samverkande eller medverkande myndigheter i sina satsningar, inte kommer 
att prioriteras i Socialstyrelsens bedömning. Omfattningen på samverkande och medver-
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kande myndigheter och organisationer i ansökningarna från ideella organisationer och 
beviljade ansökningar presenteras som en punkt i avsnittet Formella kriterier.

Personligt ombud – en prioriterad insats
En av prioriteringspunkterna är att kommunen parallellt ansöker om statsbidrag och 
anställer personligt ombud. Detta reser ett par frågor: Gäller denna punkt inte ideella 
organisationer? Och vad innebär det att ansöka och anställa parallellt? Ska anställning ske 
parallellt med ansökan om utvecklingsmedel? Eller ska det vara en parallell satsning inom 
en ansökan?
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Formella kriterier

Enligt Socialstyrelsens information om ansökan om utvecklingsmedel ska en rad krav 
vara uppfyllda för att ansökan skulle behandlas. I ansökan ska tydligt anges

1. mål i regeringens hemlöshetsstrategi som ansökan relaterar till
2. idéer bakom satsningen, vad som ska göras samt hur det ska göras
3. mål och förväntade effekter/resultat av den planerade satsningen
4. om behovsinventering är genomförd, när det skedde och vad den visade
5. erforderliga resurser
6. samarbetsparter, deras roll och ansvar i satsningen
7. finansiering; sökta medel, egen satsning och samarbetsparter delar skall 
 specificeras
8. resultatens användning/implementering i ordinarie verksamhet för att 
 långsiktighet ska uppnås.

Syftet med det här avsnittet är att undersöka hur ansökningarna uppfyller de angivna 
kraven och hur tydliga ansökningarna kan sägas vara på dessa punkter men framför 
allt om det mot bakgrund av dessa formella kriterier finns uppenbara skillnader mellan 
ansökningarna från ideella organisationer och de beviljade ansökningarna, och i så fall 
vilka.

Mål i regeringens hemlöshetsstrategi ansökningarna relaterar till
Socialstyrelsen uppger att de beviljade ansökningarna skall ha en god spridning över 
regeringens utpekade fyra målområden. En första fråga är hur spridningen över de fyra 
målområdena ser ut om vi betraktar dels ansökningarna från de ideella organisationerna, 
dels de ansökningar från i huvudsak kommunal socialtjänst som beviljades utvecklings-
medel. Finns det några skillnader mellan hur spridningen ser ut, och i så fall vilka? Tabell 
2 visar hur ansökningarna relaterar till fyra målområden.

Tabell 2. Ansökningarnas uppgivna målområden i procent22

    Målområde 1  Målområde 2 Målområde 3 Målområde 4

Ideella org. (22)    54%   36%  54%  32%
Soc/beviljade (20)    40%  40%  50%  75%

Den mest markanta skillnaden i hur ansökningarna relaterar till olika målområden gäller 
målområde 4, att antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas. Det är till detta 
målområde, som det lägsta antalet ansökningar från de ideella organisationerna relaterar, 
medan det är det målområde som de flesta beviljade ansökningarna relaterar till. En annan 
påtaglig skillnad gäller målområde 1 (att alla skall vara garanterade tak över huvudet och 
erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella mål) som ansökningar från 
de ideella organisationerna relaterar till i högre grad än de beviljade ansökningarna. I 
övrigt relaterar de beviljade ansökningarna i något högre grad till målområde 2, som 

22  En ansökan kan inrymma fler än ett målområde.
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syftar till att minska antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på 
kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller 
boende som inte har ordnat boende inför utskrivning. Cirka 50 procent av ansökningarna 
från såväl ideella organisationer som socialförvaltningar relaterar till det målområde 3 
som syftar till att underlätta inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden för kvinnor och 
män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter och andra boendeformer som 
tillhandahålls av socialtjänsten och andra aktörer.

En kort sammanfattning av ansökningarna från ideella organisationer
I det följande ges en sammanfattning av ansökningar från ideella organisationer som 
relaterar till de fyra målområdena.

Målområde 1

Enligt regeringens strategi är det första målet för det fortsatta arbetet att

Alla skall vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser 
utifrån individuella behov

Målgruppen för de ansökningar från ideella organisationer, som relaterar till detta 
målområde, är framför allt hemlösa personer med ett pågående missbruk och (oftast) 
psykisk ohälsa (åtta ansökningar uppger detta som målgrupp), men även personer med 
tidigare missbruk och kriminalitet, våldsutsatta kvinnor och bostadslösa ungdomar. Om 
vi skall försöka sammanfatta syftet med dessa ansökningar, är hälften rättighetskrävande till 
sin karaktär. Ett primärt syfte för dessa ansökningar är att genom personliga ombud eller 
andra kurativa, rådgivande eller samverkande insatser skapa en brygga mellan personer 
i hemlöshet och offentliga aktörer för att tillgodose de hemlösas behov av och rätt till 
adekvata insatser avseende bland annat boende och hälsovård. Tre ansökningar har som 
primärt syfte att höja livskvalitet och skapa motivation till förändringar – genom tillgång 
till tandvård, kamratstöd och nätverksarbete för att återskapa relationer till anhöriga och 
betydelsefulla närstående. Fyra ansökningar uppger dessutom som ett syfte att skapa 
alternativa respektive tillfälliga boenden, och en femte ansökan avser att göra en förstudie 
om ett självbyggande av bostäder (av vad?) för ungdomar.

Målområde 2

Enligt regeringens strategi är det andra målet för det fortsatta arbetet att

antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, 
behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vår eller boende (HVB) och inte 
har ordnat boende inför utskrivning ska minska

Målgruppen för de ansökningar från ideella organisationer som relaterar till detta 
målområde är framför allt personer inom eller på väg att skrivas ut från kriminalvård, 
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behandlingshem och liknande (fyra av ansökningarna uppger denna målgrupp), men 
också hemlösa i allmänhet och personer på väg att lämna ett missbruk. Tre av de fem 
ansökningarna är direkt relaterade till målområde 2 och siktar till att skapa nya boenden 
– halvvägshus, boende efter halvvägshus, Boende-först, personer som är inskrivna vid 
eller som skrivs ut från Kriminalvården eller behandlingshem. I två fall ska boendet 
kompletteras med stödjande insatser och sysselsättning/arbete. Ytterligare en ansökan 
riktar sig till samma målgrupp men avser att erbjuda drogfria permissioner och ledigheter 
för personer på anstalt och behandlingshem. En femte och sista ansökan gäller en förstu-
die om hur ett arbetscentrum kan kombineras med ett tillfälligt boende.

Målområde 3

Enligt regeringens strategi är det tredje målet för det fortsatta arbetet att

Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden skall underlättas för kvinnor respektive män 
som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som 
tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer

Målgruppen för de ansökningar från ideella organisationer som relaterar till detta målom-
råde är kvinnor och män som befinner sig i olika sociala boenden samt kriminella och/
eller missbrukare. De båda ansökningar som relaterar målområde 3 har till syfte att öka 
de individuella förutsättningarna – att genom frihet från droger och kriminalitet eller 
genom tillgång till sociala nätverk och personliga ombud kunna få ett ordnat liv som 
bland annat inkluderar eget boende.

Målområde 4

Enligt regeringens strategi är det fjärde målet för det fortsatta arbetet att

Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas

Målgruppen för de ansökningar från ideella organisationer som relaterar till detta 
målområde är personer som riskerar att bli hemlösa, invandrare, familjer med barn samt 
psykiskt funktionshindrade. Alla fyra ansökningarna under detta målområde syftar 
till att förebygga vräkningar. I två av ansökningarna är avsikten att utveckla nätverk 
och samverkanscenter, där tillgången till och närheten mellan olika aktörer antas öka 
förutsättningarna att lösa en komplex problematik. I en tredje ansökan avses att erbjuda 
psykosocial och socialjuridisk rådgivning. I den fjärde ansökan är avsikten att förebygga 
att perioder av försämrat mående och försämrad förmåga att hantera eget boende skall 
medföra vräkning av psykiskt funktionshindrade.
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Primära eller sekundära relationer till angivet målområde i ansökning-
arna från de ideella organisationerna
En första fråga som kan ställas till ansökningarna är hur tydlig relationen mellan den 
föreslagna satsningen och angivet eller angivna mål kan sägas vara. Här har en bedöm-
ning gjorts om ansökningarna kan sägas vara direkt relaterade till angivna målområden, 
det vill säga att den beskrivna satsningens primära syfte är i överensstämmelse med det 
angivna målet, eller om relationen till målområdet kan beskrivas som sekundär. Med detta 
senare avses att satsningens insatser inte primärt är konstruerade för att angivna mål skall 
uppnås utan att målen snarare är sekundära effekter eller vinster av genomförd satsning. 
Ett exempel kan vara ett utvecklingsprojekt vars syfte är att göra en informationsfilm 
om våldsutsatta kvinnor och deras boendesituation. Relationen till angivna målområden 
1, 2 och 3 kan beskrivas som sekundära mål – om en attitydförändring följer på filmen, 
skulle det eventuellt kunna få positiva effekter på initiativ och insatser för att motverka 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden för våldsutsatta kvinnor och deras 
barn. Enligt vår bedömning är det tolv ansökningar från de ideella organisationerna som 
relaterar direkt till angivet målområde och elva som har sekundär relation till målområ-
det.    

Tabell 3 visar hur ansökningarna från de ideella organisationerna relaterat sig till de olika 
målområdena och i vilken omfattning ansökningarna har bedömts ha primär eller sekun-
där relation till det angivna målområdet.

Tabell 3. Ansökningarnas relation till målområden

Målområde  Antal ansökningar  Antal ansökningar Antal ansökningar  
   som relaterar till målet med primär relation med sekundär relation

1   13 (54 %)23  5 (38 %)   8 (62 %)
2   10 (45 %)  3 (30 %)   7 (70 %)
3   12 (54 %)  1 (8 %)   11 (92 %)
4   9 (40%)   4 (44%)   5 (56%)

Tabell 3 visar att de flesta ansökningarna relaterar till målområde 1 och 3, därefter till 
målområde 2 och i minst omfattning till målområde 4. Tabellen visar vidare att antalet 
ansökningar med primär relation till angivet målområde är högst avseende målområde 
4, 1 och 2 medan den primära relationen till målområde 3 är betydligt lägre, endast 8 
procent. Enligt denna uppskattning relaterar drygt hälften av alla inkomna ansökningar 
från ideella organisationer till målområde 3, men elva av tolv ansökningar har en sekun-
där relation till detta målområde. De målområden till vilka ansökningarna i högsta 
grad har en primär relation, är målområdena 1 och 4, till vilka det största respektive det 
minsta antalet ansökningar relaterar. I ansökningarna tycks de ideella organisationerna 
framför allt relatera till de målområden där de själva kan skapa alternativa boenden, antingen 
enligt det lägsta målet, tak över huvudet, eller genom att erbjuda en ordnad bostad i form 
av halvvägshus efter utskrivning från kriminalvård, behandlingsenhet eller HVB-hem.    

23  Procentsatsen visar hur många procent av de 22 aktuella ansökningarna som relaterar till vart och ett av fyra målområden.
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Det är däremot bara en av de tolv ansökningar som relaterar till målområde 3 och som har 
målet att hemlösa personer skall få eget kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden.

Alternativa boenden, stöd och förtroende samt en brygga till samhället

Det målområde som de flesta ansökningarna från ideella organisationer relaterar till är 
således målområde 1. Det är även målområde 1 och 4 till vilka det flesta antalet relationer 
har beskrivits som primära. Hur kan vi förstå detta? Kanske skulle vi kunna tolka det 
som ett uttryck för det som många organisationer uppfattar som sin traditionella roll och 
specifika särart:

• att knyta relationer till och skapa förtroende hos personer som är marginalise  
  rade i relation till de flesta av det offentliga samhällets insatser

• att erbjuda motivationsarbete, kamratstöd, psykosocial rådgivning och person  
  liga ombud

• att på så sätt överbrygga avståndet mellan personen i fråga och det offentliga   
         samhället för att i detta fall hemlösa personer skall få sina grundläggande rättig-

 heter tillgodosedda.

Detta är insatser som tydligt relaterar till samordnade insatser enligt målområde 1 och 
till vräkningsförebyggande uppgifter enligt målområde 4. Om vi tittar på de 10 ansök-
ningar, där relationen till angivna målområden bedömts vara sekundär, knyter även de 
tydligt an till samma insatser – att öka de individuella förutsättningarna för återinträde i 
en tillvaro där grundläggande behov av stabilitet, sociala relationer och välordnat boende 
är tillgodosedda:24

• tandvård som höjer självkänslan och minskar den stigmatisering dålig tandstatus  
  medför

• kamratstöd, drogfria permissioner och ledigheter från behandlingshem som   
  minskar risken för återfall och ökar möjligheten att bibehålla drogfrihet

• sociala nätverk och nätverkskonsult som hjälper till att skapa och återskapa   
  relationer till bland annat anhöriga och andra betydelsefulla närstående

• modeller för samverkan, juridisk rådgivning, personliga ombud och lotsar som  
  hjälper till att återskapa och underlätta relationerna till offentliga aktörer

I ett kommande avsnittet skall vi titta närmare på vilken självbild de ideella organisa-
tionerna ger uttryck för i sina ansökningar men också hur de ser på och relaterar sina 
planerade satsningar till socialt inriktade offentliga aktörer.

24  Bedömningen av dessa ansökningar är att ingen har haft en primär relation mellan angivet målområde och den satsning som 
presenterats. Det finns dessutom fem ansökningar som har en primär relation mellan angivet målområde och den satsning som 
presenteras och som dessutom har sekundära relationer till andra målområden som framför allt tolkas som presumtiva positiva 
effekter av den primära satsningen.
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En kort sammanfattning av de beviljade ansökningarna
Här följer en sammanfattning av de beviljade ansökningarna som relaterar till de fyra 
olika målområdena.

Målområde 1

Målgruppen för de ansökningar, som inkluderar målområde 1, är för fem av ansök-
ningarna hemlösa personer med sammansatt problematik, oftast med missbruk och 
med psykiska funktionshinder. En ansökan relaterar indirekt till vad vi kan utgå från är 
samma grupp men här gäller det personer som befinner sig i någon tvångsåtgärd (LVM/
LPT). En ansökan anger som målgrupp barnfamiljer, invandrarfamiljer, flyktingfamiljer 
och personer med sjukvårdsproblematik. Ytterligare en ansökan uppger att målgruppen 
skall definieras som ett resultat av den behovsinventering som skall genomföras. Om 
vi sammanfattar syftet med ansökningar som inkluderar målområde 1, att alla skall 
vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån 
individuella mål, är två tredjedelar tydligt inriktade på att utveckla och förbättra samverkan 
eller samordna befintliga resurser för den aktuella målgruppen. I fyra av ansökningarna 
understrykes behovet av en gemensam syn. En förutsättning för förbättrat samarbete 
mellan olika institutioner och verksamheter eller inom den egna förvaltningens olika 
enheter är att situationen för den aktuella målgruppen inventeras och genomlyses och att 
det skapas ett gemensamt underlag för samverkan. Två ansökningar uttrycker avsikt att 
direkt motverka inlåsningseffekter i befintliga boendealternativ som härbärgen eller hotell-
hem, och ansökningarna syftar till att utveckla metoder som hjälper personer vidare i 
boendekarriären. En ansökan har som syfte att utveckla och komplettera egna, befintliga 
insatser.

Målområde 2

Målgruppen för ansökningar, som relaterar till målområde 2, är – följdriktigt – perso-
ner som friges från kriminalvården eller som är i behov av ordnat boende efter avslutad 
vistelse på behandlingshem. Ett par av ansökningarna är något oklara på denna punkt. 
Den ena inkluderar i sin satsning familjer som är akut hemlösa, personer med dubbeldiag-
noser samt kvinnliga och manliga kroniker vid sidan av personer i eftervård. Den andra 
ansökan anger barn, unga och vuxna, som vistats på institution eller anstalt, samt deras 
familjer. Formuleringen signalerar att ansökan även inkluderar exempelvis LVU, vilket 
satsningen inte är anpassad till. En av ansökningarna betonar i likhet med ansökningarna 
under målområde 1 betydelsen av att utveckla samverkan mellan relevanta aktörer. Även 
de två övriga ansökningarna betonar värdet av att samordna olika aktörers insatser men 
på individuell nivå, där satsningarna innebär introduktion av nya funktioner som boende-
vägledare och stödpersoner, vilka dels skall erbjuda stöd, dels samordna dessa insatser.

Målområde 3

Två av ansökningarna relaterade till målområde 3 – det vill säga att inträde på den ordina-
rie bostadsmarknaden skall underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i 
boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av 
socialtjänsten eller andra aktörer – har som målgrupp dels personer och/eller barnfamiljer 
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som hotas av eller som riskerar vräkning, dels personer som åtnjuter boendeinsatser från 
socialtjänsten som sociala kontrakt eller övergångslägenheter. Även den tredje ansökan 
har två målgrupper – dels unga vuxna med psykiska problem och i behov av trygga och 
stödjande boendeformer, dels personer som hotas av vräkning som barnfamiljer, äldre 
män och kvinnor med sammansatt problematik. Två av ansökningarna uttrycker avsikt att 
förebygga vräkningar – den ena genom att utveckla samverkan mellan relevanta aktörer, 
den andra genom att utveckla det individuella stödet. I den tredje ansökan anges avsikt att 
inventera behovet och behovet av insatser innan konkreta vräkningsförebyggande åtgär-
der introduceras. Två av ansökningarna har som mål att enskilda personer skall få ett eget 
hyresavtal på den ordinarie bostadsmarknaden, medan en tredje ansökan har som mål att 
erbjuda bostadssociala kontrakt.

Målområde 4

Samtliga ansökningar som relaterar till målområde 4, vilket syftar till att minska antalet 
vräkningar och att inga barn ska vräkas, lyfter fram barnfamiljer som en prioriterad 
målgrupp. Övriga målgrupper, som alla nämns i tre av ansökningarna, är ungdomar, 
äldre samt personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. En fjärde ansökan betonar 
att fungerande insatser skapats för den sistnämnda kategorin, medan det fortfarande 
brister i stödet till övriga kommuninnevånare. I övrigt nämns personer som riskerar 
avhysning till följd av störningar eller obetalda hyresskulder. Det framkommer tydligt 
att det vräkningsförebyggande arbete, som de sökande vill (vidare-)utveckla, består av tre 
komponenter:

• utökat samarbete mellan relevanta aktörer
• erbjudande om ekonomisk rådgivning
• uppsökande verksamhet hos personer som riskerar att avhysas.

Ekonomisk rådgivning förekommer i fem ansökningar, utvecklat samarbete i fyra och 
uppsökande arbete i fyra.

Primära eller sekundära relationer till angivet målområde i de beviljade 
ansökningarna
I det följande ställs samma fråga till de beviljade ansökningarna som tidigare ställdes 
till ansökningarna från de ideella organisationerna: Hur tydlig är relationen mellan den 
föreslagna satsningen och angivet eller angivna mål? Är den beskrivna satsningens primära 
syfte i överensstämmelse med det angivna målet eller är relationen till målområdet att 
beskrivas som sekundär? 

Tabell 4 visar hur de beviljade ansökningarna relaterat sig till de olika målområdena och 
i vilken omfattning ansökningarna har bedömts ha en primär eller sekundär relation till 
det angivna målområdet.
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Tabell 4. De beviljade ansökningarnas relation till målområde

Målområde  Antal ansökningar  Antal ansökningar Antal ansökningar
   som relaterar till målet med primär relation med sekundär relation

1   8 (40%)   5 (63%)   3 (37%)
2   8 (40%)   6 (75%)   2 (25%)
3   10 (50%)  5 (50%)   5 (50%)
4   15 (75%)  12 (80%)  3 (20%)

Tabellen visar att målområde 4 skiljer sig från övriga, dels genom att flest ansökningar 
relaterar till detta målområde (tre fjärdedelar av de beviljade ansökningarna), dels genom 
att de flesta ansökningarna bedömts ha en primär relation till målområdet. Hälften av 
ansökningarna relaterar till målområde 3, och där fördelar ansökningarna sig lika mellan 
de som bedömts ha en primär respektive en sekundär relation till målområdet. De målom-
råden som ansökningarna relaterar till i lägst grad är målområdena 1 och 2. Åtta ansök-
ningar relaterar till vartdera av dessa mål, men de som relaterar till mål 2 har bedömts ha 
högre grad av primär relation till målområdet än de som relaterar till målområde 1.

Utökad och systematisk samverkan

I de flesta ansökningar lyfts samverkan fram som ett väsenligt mål för den planerade 
satsningen, och det speglar väl både intentionen och grundantagandet i regeringens 
strategi – att motverka hemlöshet kräver systematiska och samordnade insatser från 
många aktörer. I ansökningarna är det både en utvecklad samverkan med externa aktörer 
utanför den egna förvaltningen som avses och en förbättrad samverkan internt mellan 
kommunala förvaltningar eller socialtjänstens olika enheter. Den samverkan som skall 
utvecklas kan vara förlagd till ett övergripande organisatoriskt plan eller till samordnade 
konkreta insatser på individuell nivå. Kanske blir målområde 4 så framträdande i ansök-
ningarna därför att vräkningsförebyggande arbete i så hög grad bygger på utökad och 
systematisk samverkan.

En kort jämförelse av ansökningarnas relationer till angivet målområde
Vad visar då en jämförelse mellan hur de ideella organisationernas ansökningar och de 
beviljade ansökningarna bedömts relatera till fyra målområden? Hur ser förhållandet 
mellan primära och sekundära relationer ut?

Tabell 5. Andel ansökningar med primär relation till angivet målområde

Målområde Beviljade ansökningar  Ansökningar från ideella organisationer

1   63%   38%
2   75%   30%
3   50%   8%
4   80%   44%

Tabellen 5 visar att de beviljade ansökningarna genomgående har högre primär än sekun-
där relation till angivet målområde; andelen ansökningar med primär relation varierar 
mellan 50 och 80 procent mellan olika målområden. För ansökningarna från ideella 
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organisationer gäller det motsatta, och andelen ansökningar med en primär relation 
varierar mellan 8 och 44 procent. Den största skillnaden mellan i hur hög grad ansök-
ningarna har bedömts ha en primär relation till angivet målområde gäller målområde 2, 
därefter målområde 3, målområde 4 och den minsta skillnaden – dock fortfarande 25 
procent – gäller målområde 1. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ansökningarna 
från de ideella organisationerna och de ansökningar som Socialstyrelsen beviljat anslag 
skiljer sig i relation till angivna målområden. För det första relaterar, som vi tidigare sett 
i tabell 2, ansökningarna från ideella organisationer framför allt till målområde 1 medan 
de beviljade ansökningarna framför allt relaterar till målområde 4. Intressant nog gäller 
även det motsatta – att målområde 1 är det som de beviljade ansökningarna relaterar till 
i lägst grad precis som ansökningarna från ideella organisationer i lägst grad relaterar till 
målområde 4. Fördelningen på de två övriga målområdena är ungefär densamma. För 
det andra har de ideella organisationerna en generellt högre sekundär än primär relation 
till angivna målområden, medan det motsatta gäller för de beviljade ansökningarna där 
andelen med primär relation till angivet målområde generellt sett är högre än andelen 
med sekundär relation.
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Relationen mellan idéer bakom satsningen, vad som ska 
göras och hur det ska göras

Vi har i det föregående sett hur ansökningarna från de ideella organisationerna och de 
beviljade ansökningarna förhåller sig till de av regeringen angivna målen för strategin 
för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Avsnittet har 
dessutom visat vilka målrelaterade satsningar organisationerna har för avsikt att genom-
föra. Syftet med följande avsnitt är att bedöma relationen mellan de satsningar, som enligt 
ansökningarna skall genomföras, och de strategier och metoder genom vilka målen skall 
uppnås. Bedömningens fokus är tydlighet och klarhet i presentationen och utformningen 
av dessa strategier och metoder. Det är naturligtvis inte möjligt att avgöra vilka kriterier 
Socialstyrelsen har haft, men utgångspunkt för denna, låt vara subjektiva, genomgång är 
att undersöka om det finns någon skillnad, och i sådana fall vilken, mellan ansökningar 
från de ideella organisationerna och de beviljade ansökningarna.

Idéer och genomförande i ansökningar från de ideella organisationerna
I det följande har ansökningarna hänförts till tre kategorier,

• ansökningar där relationen mellan idé och genomförande är klar
• ansökningar där det finns en tydlig relation mellan idé och genomförande men  

  med vissa oklarheter om genomförandet
• ansökningar där relationen mellan idé och genomförande är oklar.

En klar relation mellan idé och genomförande

Det som kännetecknar de åtta ansökningarna i den första kategorin är att relationen 
mellan idén i ansökan och hur denna idé skall genomföras framstår som klar, även om det 
i ett par av ansökningarna finns vissa otydligheter. 

En viss oklarhet i relationen mellan idé och genomförande

De sex ansökningar som hänförts till den andra kategorin utmärks av att relationen 
mellan idé och genomförande framstår som i stort sett klar men med vissa oklarheter. I det 
följande anges några orsaker till att vissa ansökningar har hänförts till denna kategori.

Tabell 6. Ansökningar från ideella organisationer med en viss oklarhet i relationen mellan 
idé och genomförande
Nr Kommentar

32 Oklart hur satsningen relaterar till befintlig verksamhet som skall utvecklas
61 Otydligt utformad ansökan med vissa olösta frågor om genomförandet av satsningen
11 Oklart hur satsningen relaterar till befintlig verksamhet/samverkan
75 Oklart hur många som skall omfattas av Bostad-först och vilken modell som skall gälla  
  för övriga boende som inte omfattas av Bostad-först
54 Oklart hur satsningen skall genomföras
15 Ingen tydlig motivering av dimensioneringen av personal
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Oklar relation mellan idé och genomförande

De åtta ansökningar som hänförts till den tredje kategorin, utmärks av att relationen 
mellan idé och genomförande är oklar. I det följande presenteras anges några orsaker till 
att vissa ansökningar har hänförts till denna kategori.

Tabell 7. Ansökningar från ideella organisationer med oklar relation mellan idé och genom-
förande

Nr  Kommentarer

64 Oklart hur satsningen skall genomföras och hur dimensioneringen av personal relaterar  
  till satsningen; ansökan är dessutom anpassad till tre år, inte två.
81 Omfattande och oklar ansökan, där relationen till vad som skall göras, hur det ska göras  
  och finansiering är oklar
46 Förstudie skall göras, men ingenting sägs om hur den skall genomföras
29 Oklart hur satsningen skall genomföras; orealistiska mål
76 Saknar uppgifter om målet för och genomförandet av en del av satsningen
72 Inga uppgifter om hur tilltänkt specialistkompetens skall skapas
56 Oklart hur stödet i 30 försöks- och träningslägenheter skall tillgodoses
50 Relationen mellan den aktuella satsningen och omfattande befintliga insatser och   
  medverkande gör genomförandet oklart

Att skapa nya satsningar eller vidareutveckla pågående verksamheter 
och projekt
En annan indelning av ansökningarna i tre kategorier kan grundas på om utvecklingsme-
del söks till

• helt ny verksamhet
• nya satsningar som tydligt relaterar till befintlig verksamhet
• utveckling av redan befintlig verksamhet.

Intressant är att sju av de åtta ansökningarna från ideella organisationer som har bedömts 
ha den tydligaste utformningen kan inräknas i den tredje kategorin, eftersom de har för 
avsikt att fortsätta, utvidga eller utveckla befintliga verksamheter, nätverk eller projekt. 
Den åttonde ansökan kan inräknas i den första kategorin eftersom den har för avsikt att 
utveckla ett helt nytt sviktboende för personer som lider av psykisk ohälsa. Av de åtta 
ansökningar som bedömts vara minst tydligt utformade är det ingen som kan inräknas 
i den tredje kategorin. Däremot kan fyra ansökningar inräknas i den första kategorin av 
helt nya satsningar och fyra kan inräknas i den andra kategorin där satsningen är ny men 
inom ramen för befintlig verksamhet. Det tycks alltså finnas en relation mellan graden av 
klarhet i ansökan och i vilken mån den tänkta satsningen är helt ny eller en utveckling av 
redan beprövad erfarenhet.



41

Tabell 8. Relationen mellan graden av klarhet och graden av innovation 
  Grad av innovation
               Helt ny          Nya satsningar tydligt  Utv. av
               verksamhet    relaterade till befintlig   befintlig
                 verksamhet   verksamhet  Antal
Graden av klarhet
Klar    1   –-                 7              8  
Mer klar   -  4                  2   6 
Mindre klar   4   4                           –    8
 
Mot denna bakgrund kan vi möjligen dra slutsatsen att det är till fördel om en planerad 
satsning är en vidareutveckling eller stabilisering av en pågående verksamhet eller av ett 
redan befintligt nätverksarbete.

Idéer och genomförande i de beviljade ansökningarna
Vi har nu sett hur ansökningarna från ideella organisationer och beviljade ansökningar 
relaterar till de av regeringen angivna målen för strategin för att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden. Vi har också sett vilka satsningar organisationerna 
och (i huvudsak) socialförvaltningarna har för avsikt att genomföra. I följande avsnitt 
bedöms relationen mellan de satsningar socialförvaltningarna vill genomföra och de 
strategier och metoder genom vilka målen med satsningarna skall uppnås. Bedömning-
ens fokus är (liksom i bedömningen av ansökningarna från de ideella organisationerna) 
tydlighet och klarhet i presentation och utformning.

En generell tydlighet i relationen mellan idé och genomförande

De beviljade ansökningarna är generellt välstrukturerade och tydliga med vilka idéer den 
planerade satsningen utgår från och hur de skall realiseras. I fem av de tjugo ansökning-
arna finns mindre oklarheter:

Ansökan 68 har för avsikt att genomföra en intern och extern ”total och gränsöverskri-
dande” genomlysande behovsanalys som skall ligga till grund bland annat för lämplig 
resursfördelning mellan samverkande parter. Det finns emellertid ingenting som talar 
om hur en sådan omfattande behovsinventering skall genomföras.

Ansökan 31 har som idé att komplettera och förstärka befintlig verksamhet med förebyg-
gande och uppsökande insatser, men det är oklart hur dessa skall relatera till de insatser 
som redan bedrivs.
I ansökan 82 ges en omfattande presentation av pågående utvecklingsprocesser i den 
aktuella kommunen medan den begränsade insats som satsningen avser i vissa avseenden 
framstår som oklar. Det framkommer exempelvis inte hur ett planerat praktiskt pedago-
giskt stöd skall realiseras i praktiken.

Ansökan 3 är något oklar i framställningen av genomförandet av den idé som satsningen 
relaterar till.
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Idén bakom ansökan 83 är framför allt att skapa en boendekedja och ett boendestöd. Det 
är emellertid oklart hur denna boendekedja är tänkt att fungera – vilka boendeformer 
som finns att tillgå (i ansökan redovisas förslag på boenden) men också hur dessa är 
tänkta att fungera i relation till varandra för att underlätta en boendekarriär.

Att skapa nya satsningar eller vidareutveckla pågående verksamheter 
och projekt
De beviljade ansökningarna kan delas in i tre kategorier beroende på om utvecklingsme-
del söks för

• helt ny verksamhet,
• iscensättande av påbörjad dialog, arbete i projektgrupp och liknande
• utveckling av redan påbörjade projekt eller utvecklingsprocesser.

I ansökningarna från ideella organisationer tycktes det finnas en koppling mellan hur 
tydliga ansökningarna var avseende relationen mellan å ena sidan ansökans idé och dess 
genomförande och å den andra graden av innovation, det vill säga om det var en helt ny 
verksamhet som skulle introduceras eller en vidareutveckling av redan befintliga verksam-
heter eller nätverk. Eftersom de beviljade ansökningarna generellt är tydliga i hur de 
presenterade idéerna skall realiseras, har innovationsgraden ingen betydelse. Det kan ändå 
vara intressant att jämföra innovationsgraden hos de beviljade ansökningarna respektive 
ansökningarna från de ideella organisationerna. Hur många ansökningar presenterar helt 
nya satsningar och i hur många planeras satsningar som är vidareutvecklingar, inte av 
pågående ordinarie verksamhet utan av pågående projekt eller utvecklingsprocesser?

Tabell 9. Ansökningarnas innovationsgrad

Ansökan från  Helt ny verksamhet           Vidareutveckling av pågående projekt eller
               utvecklingsprocess 

Ideella org.  41%   23%
Beviljade   50%   25%

Tabell 9 visar att det i de flesta ansökningarna från såväl ideella organisationer som bevil-
jade ansökningar anges avsikt att skapa helt nya verksamheter eller samarbetsprojekt. 
Tabellen visar även att det i cirka en fjärdedel av ansökningarna från såväl ideella organi-
sationer som beviljade ansökningar anges avsikt att vidareutveckla påbörjade projekt 
eller utvecklingsprocesser. Vi kan notera att ansökningarna från (i huvudsak) socialför-
valtningar i något högre grad är innovativa eller nyskapande i förhållande till befintlig 
verksamhet än ansökningarna från de ideella organisationerna.

En kort jämförelse av relationerna mellan idé och genomförande
Det är naturligtvis vanskligt att göra en sådan bedömning som skett i detta avsnitt, 
framför allt att göra en uppdelning mellan mindre och mer klara ansökningar (kategori 
1 och 2). En lättare indelning skulle vara att samla alla ansökningar som i någon mening 
framstår som oklara i en kategori och de som är tydliga och klara i en annan. Jag menar 
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emellertid att det finns ett värde i att definiera en mellankategori där relationen är relativt 
klar men där vissa oklarheter kvarstår. Tabell 10 visar en jämförelse mellan hur ansök-
ningarna från de ideella organisationerna och de beviljade ansökningarna fördelar sig på 
de tre kategorierna:

1) relationen mellan idé och genomförande är klar
2) relation mellan idé och genomförande är klar men med en del kvarstående oklar-

heter om genomförandet,
3) relationen mellan idé och genomförande är oklar.

Tabell 10. Ansökningar kategoriserade utifrån relation mellan idé och genomförande

    Klar  Relativt klar Oklar

Ideella organisationer 36%  28%  36%
Beviljade ansökningar 75%   25%  –

Mot bakgrund av den bedömning som gjorts framstår de beviljade ansökningarna som 
tydligare med avseende på relationen mellan idé och satsning. Endast i ett antal ansök-
ningar från de ideella organisationerna framstår relationen som påtagligt oklar.

Mål och förväntade effekter/resultat av den planerade satsningen
Ett krav för att Socialstyrelsen skall behandla ansökan är att mål och förväntade effekter 
av satsningen anges tydligt. En bedömning av ansökningarna utifrån detta krav skulle 
kunna utgå från två kriterier

1) hur tydligt målet och de förväntade effekterna/resultaten anges
2) hur rimliga de angivna målen kan uppfattas vara.

Målens rimlighet kan bedömas dels utifrån konkretion och mätbarhet, dels utifrån 
satsningens omfattning och tänkta effekter mätt exempelvis i antal personer eller skapade 
boenden. Ett sätt att undersöka detta är att kategorisera de angivna målen utifrån om de 
endera är

• konkreta och specificerar omfattningen på det som skall uppnås; till exempel   
  att 30 yngre hemlösa skall få förhöjd tandstatus eller att två sviktboenden skall  
  skapas, om de är 2)

• generella i den meningen att de inte klargör en exakt omfattning på det som   
  är tänkt att uppnås; det angivna målet kan exempelvis vara utökad tillgång till  
  juridisk rådgivning eller skapandet av ett icke bestämt antal nya boenden, eller  
  om de är 3)

• diffusa och abstrakta; till exempel att målgruppen skall få förhöjd livskänsla   
  och ökat självförtroende eller att myndigheter skall inse att det finns nya   
  sätt att samarbeta med samhället i övrigt.



Mål och förväntade effekter/resultat av den planerade satsningen i 
ansökningar från de ideella organisationerna
I det följande kategoriseras ansökningarna från de ideella organisationerna enligt indel-
ningen ovan. Tabell 11 ger en översikt.

Tabell 11. Karaktären på angivna mål i ansökningar från ideella organisationer
Nr  Konkreta/specificerade mål Generella mål             Diffusa/abstrakta mål
64  x 
50      x   x
56  x        x
29  x
81      x   x
46  x
76  x    x   x
72  x       x
54      x   x
15      x   x
32  x
61       x   x
11      x   x
75  x
39      x   x
63  x
28  x
49  x    x
34      x   x
57      x   x
55  x       x
80      x

Summa  12 (55%)   12 (55%)  13 (59%)

Ansökningarna från de ideella organisationerna uppvisar en ganska jämn fördelning 
mellan generella, konkreta och abstrakta mål.

Mål och förväntade effekter/resultat av den planerade satsningen i 
ansökningar från beviljade ansökningar
Här skall vi göra samma bedömning av karaktären på mål och förväntade effekter som 
planerade satsningar i de beviljade ansökningarna uppges leda till. Målen är således speci-
fika eller konkreta, generella eller diffusa eller abstrakta. Specifika eller konkreta mål kan vara 
att inga barn skall vräkas eller att 25 procent av målgruppen skall få personliga kontrakt. 
Generella mål kan exempelvis anges som ett ökat antal personer med egna kontrakt eller 
som ett minskat antal vräkningar.  Diffusa eller abstrakta målet kan vara att personer ur 
målgruppen till följd av den planerade satsningen skall leva meningsfulla liv eller nå ökat 
psykiskt välbefinnande. Tabell 12 visar ansökningarnas fördelning på dessa mål.
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Tabell 12. Karaktären på angivna mål i beviljade ansökningar
Nr  Konkreta/specificerade mål Generella mål             Diffusa/abstrakta mål

82  x       x
13  x    x
3   x  
74  x    x   x
31      x
52  x    x   x
7       x
59  x    x
60      x
62  x       x
33      x
68      x
67  x       x
2   x       x
20  x       x
47      x   x
44  x       x
4   x       x
83      x   x
1   x       x

Summa 11 (55%)   17 (85%)  8 (40%) 

De angivna målen skiljer sig åt mellan ansökningarna från ideella organisationer och de 
beviljade ansökningarna. Men andelen konkreta mål är lika stor i ansökningarna från de 
ideella organisationerna och de beviljade ansökningarna (drygt hälften). I de beviljade 
ansökningarna anges i högre grad generella mål (tabell 12) medan det i ansökningarna 
från de ideella organisationerna i något högre grad anges abstrakta eller diffusa mål (tabell 
11). Tabell 13 lyfter fram några intressanta jämförelser.

Tabell 13. Jämförelse mellan ansökningar avseende typ av mål

Typ av mål    Ideella organisationer                Beviljade ansökningar

Enbart generella mål  4%   30%
Generella och konkreta mål  –   25%
Enbart konkreta mål  32%   –
Konkreta och diffusa mål  18%    15%
Enbart diffusa mål  -   –
Generella och diffusa mål 41%   15%

Av tabellen 13 kan vi utläsa att det i de beviljade ansökningarna i markant högre grad 
anges enbart generella mål än i ansökningarna från de ideella organisationerna, men också 
att det i en fjärdedel av de beviljade ansökningarna anges en kombination av generella 
och konkreta mål, något vi inte hittar i ansökningarna från de ideella organisationerna. 
I ansökningarna från de ideella organisationerna finner vi en markant högre andel med 
dels enbart konkreta mål, dels en kombination av generella och diffusa mål. Det är värt 
att notera att varken ansökningarna från de ideella organisationerna eller de beviljade 
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ansökningarna enbart uppger diffusa eller abstrakta mål. Sådana förekommer alltid 
tillsammans med generella och konkreta mål.

En kort jämförelse
Resonemanget som inledde detta avsnitt utgick från att en bedömning av ansökning-
arna mot bakgrund av två kriterier, dels hur tydligt målet och de förväntade effekterna/
resultaten anges i ansökan, dels hur rimliga de angivna målen kunde uppfattas vara. 
Båda dessa kriterier antogs kunna utgå från hur konkreta de angivna målen var, vilket i 
förlängningen skulle kunna ligga till grund för en bedömning av hur rimlig den tänkta 
satsningen är avseende omfattning och tänkta effekter. Det vi kan utläsa är att båda 
typerna av ansökningar i lika hög grad uppger konkreta mål, vilket på denna punkt borde 
göra förutsättningarna att bedöma rimligheten i deras måluppfyllelse ungefär densamma. 
Det är däremot så, att de beviljade ansökningarna i något högre grad uppger mål, där 
omfattningen är oklar, och måluppfyllelse på denna punkt således är något svårare att 
bedöma.
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Behovsinventering

Ytterligare ett krav, som skall vara uppfyllt för att Socialstyrelsen skall behandla ansökan, 
är att en behovsinventering är genomförd.25 Vi kan anta att syftet med behovsinvente-
ringen är kopplad till ansökans mål och förväntade resultat. Även om det inte är utsagt, 
bör behovsinventeringen visa på det aktuella behov som både motiverar den planerade 
satsningen och säger något om den rimliga omfattningen på satsningen och således även 
något om den presumtiva måluppfyllelsen. För att målet skall vara relevant bör det relatera 
till det konkreta behov som inventeringen visar.

Behovsinventering i ansökningar från de ideella organisationerna
Behovsinventeringen har varit oklart för flera sökande. I en ansökan anges under rubriken 
Behovsinventering bland annat finansiella behov för att genomföra den planerade satsningen.  
Uppenbart har sökande från ideella organisationer tillmätt behovsinventeringen liten 
betydelse. Här följer en genomgång av de ideella organisationernas sätt att förhålla sig till 
Socialstyrelsens krav på behovsinventering.

Behovsinventeringar har genomförts

En genomgång av ansökningarna från de ideella organisationerna visar att endast två 
ansökningar presenterar en genomförd behovsinventering. Ytterligare en ansökan visar 
på behovet av insatser genom att redogöra för omfattningen på den egna verksamheten 
under ett tidigare år men ställer inte detta i relation till behovet på orten. En annan ansökan 
beskriver den begräsade tillgången på boenden på orten och de hemlösas problembild.

Behovsinventeringar har inte genomförts – den egna erfarenheten är nog

Det stora flertalet ansökningar har inga genomförda behovsinventeringar. I åtta hänvi-
sas till den egna erfarenheten, kunskapen eller bedömningen utan tydligare beskrivning 
av problemsituationen och framför allt inte av omfattningen av behoven. I en ansökan 
uppges till exempel att någon behovsinventering inte behöver genomföras, eftersom 
problematiken med hemlösa missbrukares utraderade sociala nätverk är välkänd inom 
socialt arbete. En annan sökande skriver att det inte behövs någon behovsinventering, 
eftersom kunskapen om den aktuella problematiken är stor hos de parter som skall samar-
beta inom satsningen. I ytterligare en ansökan uppges att projektidén har prövats i samtal 
mellan olika samarbetsparter. I två ansökningar refereras till den egna erfarenheten och 
till tidigare genomförda utredningar som på en generell nivå beskrivit det aktuella proble-
met.

Behovsinventering har inte genomförts – tidigare utredningar är nog

I ytterligare tre ansökningar refererar sökande till tidigare utredningar och dokument. 
I en instämmer sökande med den bild som ges i regeringens strategidokument Hemlöshet 

25  Det är värt att påpeka att Socialstyrelsens formulering inte är helt klar. I anvisningarna står att det i ansökan skall anges ”om 
[min kursivering] behovsinventering är genomförd, när det skedde och vad den visade”. Är detta att förstå som ett krav eller 
snarare som en prioriteringspunkt?
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många ansikten mångas ansvar men utan närmare presentation av situationen. I en annan 
ansökan refereras till en befintlig avhandling om behovet av tandvård för Stockholms 
hemlösa och i en tredje till seminarier och handlingsplaner för att förebygga vräkningar 
på den aktuella orten men utan att ge uppgifter om exempelvis antalet vräka barnfamiljer 
– något den planerade satsningen skall arbeta mot.

Ytterligare två ansökningar presenterar tidigare verksamheter och uppnådda resultat 
inom den egna organisationen eller nätverket.

Behovsinventering skall genomföras inom den aktuella satsningen

Två ansökningar uppger att ingen behovsinventering har genomförts utan att detta skall 
utgöra en del av den planerade satsningen. I den ena ansökan ingår detta som ett delmål 
– att generera ny kunskap och gemensam förståelse hos olika lokala aktörer för hemlösas 
situation. Enligt den andra ansökan är det först när satsningen inletts som det är dags att 
kartlägga behovet och presumtiva deltagare i satsningen.

Den primära uppfattningen hos de ideella organisationernas företrädare tycks vara 
att syftet med behovsinventeringen är att tydliggöra den egna kompetensen inom och 
erfarenheten av problemområdet snarare än att tydliggöra behov och relatera de egna 
konkreta målen till detta.

Behovsinventering i beviljade ansökningar
Det är återigen värt att påpeka att alla beviljade ansökningar med ett undantag har 
kommunala verksamheter som huvudsökande – 16 från socialförvaltningar, två från 
socialtjänstförvaltningar och en från kommunalt bostadsbolag. Undantaget utgör en 
ansökan från Stiftelsen Hotellhem. Detta påverkar naturligtvis tillgången till kontinuerlig 
intern statistik och uppföljning inom de verksamhetsområden där de tänkta satsningarna 
skall ske.

Behovsinventering skall genomföras inom satsningen

I tre ansökningar uppges att en behovsinventering skall genomföras under den plane-
rade satsningen och är del av denna, bland annat för att samverkande aktörer skall få en 
gemensam bild av den lokala situationen och de aktuella behoven.

Behovsinventering genomförd inför ansökan

I tre ansökningar uppger sökande att en behovsinventering är genomförd inför ansökan. 
En ansökan uppger att en förstudie av vräkningsprocessen har genomförts. I en annan 
redogörs för beräknat antal personer i behov av den planerade satsningen.

Refererar till aktuellt statistik

I 14 ansökningar refererar sökande till befintlig och kontinuerligt insamlad statistik som 
framför allt relaterar till
• vräkningsprocessen: hyresskulder, bistånd för hyresskulder, bistånd för elskulder,   
 varningar för och genomförda avhysningar, antal vräkta barnfamiljer etcetera
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• situationen för personer som är eller löper risk att bli hemlösa: antal, boendesituation,  
 kön, ålder etcetera
• bristen på bostäder och tillgången till och beläggningen på alternativa boenden som  
 härbärgen.

Refererar till tidigare rapporter

I fyra ansökningar refereras vid sidan av tillgänglig statistik till tidigare rapporter: projek-
trapporter från tidigare genomförda satsningar, en fördjupad studie av situationen för 
äldre som är eller riskerar att bli hemlösa, Socialstyrelsens kartläggning bland annat av de 
hemlösas boendesituationen 2005 samt en räkning av Stockholms hemlösa från 2005.

Refererar till egen erfarenhet

I ansökningarna från åtta ideella organisationer, som inte utfört någon behovsinventering, 
refereras till den egna erfarenheten som belägg för behovet av den planerade satsningen. 
Intressant nog är det endast i en av de beviljade ansökningarna som en referens görs till 
den egna erfarenheten – i ansökan från Stiftelsen Hotellhem.

En kort jämförelse
En påtaglig skillnad mellan de två kategorierna av ansökningar är att behovsinvente-
ringar presenteras i 17 av de beviljade ansökningarna med endast i fyra av ansökningarna 
från ideella organisationer. Vi kan utgå från att förutsättningarna är olika så till vida att 
offentliga aktörer har tillgång till aktuell statistik, och tre fjärdedelar av dessa ansök-
ningar hänvisar till sådana uppgifter i sin behovsinventering. Tolv av ansökningarna 
från de ideella organisationerna refererar inte till genomförda behovsinventeringar utan 
(kanske som en effekt av att organisationerna inte har tillgång till motsvarande statistik 
som offentliga aktörer) till egna erfarenheter av och verksamheter inom problemområdet. 
I två av ansökningarna från varje kategori uppges att behovsinventeringar skall genom-
föras inom ramen för den planerade satsningen.
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Resursbehov
Ytterligare ett krav för att ansökningarna om utvecklingsmedel skall behandlas är att de 
anger resursbehov. I tabell 14 redovisas det uppgivna resursbehovet i form av antal tjänster 
i ansökningarna från de ideella organisationerna respektive de beviljade ansökningarna. I 
tabell 15 redovisas hur stor andel av de två kategorierna som anger behov av en rad andra 
typer av resurser. Det bör påpekas att tre ansökningar från ideella organisationer inte 
har angivit konkreta resursbehov. Dessa ansökningar har istället betonat betydelsen av 
samverkan och samarbete samt av att samlad lokal kunskap tas till vara.1

Tabell 14. Angivna resurser i form av tjänster

Andel av heltid  Antal tjänster
    ideella2    beviljade3

100%    34   29
50%    4   11
75%   1   –
25%   –   2

Av tabell 14 kan vi utläsa att det uppskattade behovet av tjänster i ansökningarna från de 
ideella organisationerna och i de beviljade ansökningarna är ungefär detsamma – 36,75 
respektive 35 (omräknat till heltid).

Tabell 15. Andel ansökningar som angivit behov av följande resurser

Form av resurs          Andel ansökningar från ideella org.             Andel av beviljade ansökningar 
utbildning         14%      40%
lokal    27%4    25%
teknisk utrustning/inventarier 14%    20%
resor    4%    15%
kurs/konf/seminarier   4%    15%
studiebesök   –    15%
bil     –    15%
handledning   9%    10%
administration   9%    10%
tolk    4%    –
tandvård   4%    –

Tabell 15 visar att de beviljade ansökningarna i högre grad än ansökningarna från ideella 
organisationer anger resursbehov. Om vi slår samman ett antal resurser (utbildning, 
kurser/konferenser/seminarier, studiebesök, handledning) till en kategori som vi kan 
kalla förkovran, så kan vi se att detta är resurser som framför allt efterfrågas i de bevil-
jade ansökningarna. Efterfrågan på resurser av mer teknisk karaktär (lokaler, utrustning/
inventarier, administration, tolk och tandvård) fördelas jämnare – med undantag för de 
två sista posterna i tabellen som endast finns i ansökningar från ideella organisationer.

1  I de fall utvärdering tas upp är det inte redovisat här eftersom det återkommer under en separat rubrik.
2  Oklart med omfattning i en ansökan och oklart om finansiering av 1,5 tjänster skall ske med utvecklingsmedel i en annan.
3  Oklart med antal och omfattning på tjänster i tre ansökningar.
4  Med lokal avses här i fyra fall arbetslokal för anställd personal och i två fall lägenheter/fastighet som boende för hemlösa.
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Samverkande och medverkande myndigheter och organisationer

Ett huvudsyfte med regeringens strategi framgår av namnet, Hemlöshet – många ansik-
ten mångas ansvar, alltså att uppmana till samverkan såväl mellan olika myndigheter och 
kommunala förvaltningar som mellan myndigheter och förvaltningar och ideella organi-
sationer. Det här avsnittet undersöker i vilken omfattning de två kategorierna av ansök-
ningar inkluderar andra aktörer i sina planerade satsningar och vilka roller olika samar-
betsparter tillskrivs men också om samarbetet har formaliserats genom samverkansavtal 
och/eller samfinansiering.

Aktörer och samarbetsformer i ansökningarna från de ideella organisationerna

I tabell 16 ser vi hur många och vilka aktörer som uppges medverka enligt de 22 ansök-
ningarna från ideella organisationer.

Tabell 16. Medverkande aktörer i ansökningar från ideella organisationer

Socialtjänstförvaltningar   15
Ideella organisationer  8 + nätverk av 15 org. = 23 org.
Brukarorganisationer  7
Fastighetsbolag/org   4
Kriminalvården   3
Kronofogden   1
Försäkringskassan   1
Skatteverket   1
SKL    1
Region Syd (Landstinget)  1
Ingen    6
Inom egna förbundet/org. 3
Summa    60

60 aktörer medverkar i de 22 ansökningarna från ideella organisationer. Det största 
antalet medverkande aktörer uppges vara andra ideella organisationer och brukarorgani-
sationer, sammantaget 30 stycken. Därutöver är det framför allt med socialförvaltningar 
som samarbete planeras. Utöver de här angivna samarbetsparterna finns ett stort antal 
tänkta samarbetsparter, såväl inom ideell som offentligt sektor, som huvudsökande avser 
att etablera kontakter eller samarbete med. Men eftersom detta snarast är ambitioner utan 
konkretion i ansökan, bortser jag från dessa. Det förekommer dessutom en del övriga 
parter som huvudsökande har fört rådgivande samtal med inför satsningen men som inte 
tas upp som samverkan och även dessa har jag bortsett från, likaså när externa forskare 
som är tänkta att utvärdera satsningarna och i vissa fall fungera som samtalsparter för den 
sökande organisationen står som samarbetsparter. Intressant att notera är att sex organi-
sationer inte har för avsikt att samarbeta med någon annan organisation eller myndighet 
samt att tre organisationer endast har för avsikt att samarbeta med andra ideella organisa-
tioner eller med andra parter inom den egna organisationen/förbundet.

Roller för samarbetsparter
Det är inte alltid lätt att utläsa ur ansökningarna vilken roll och vilket ansvar de huvud-
sökandes samarbetsparter är tänkta att ha. I tio ansökningar kan vi emellertid utläsa 



att samarbetsparterna skall ingå i konstellationer som styrgrupper, samverkansgrupper, 
ledningsgrupper, referensgrupper och/eller arbetsgrupper. Samarbetsparternas roll inom 
dessa grupper skall vara att bistå med (expert-)kunskaper, erfarenheter, råd och teore-
tiskt stöd, att vidareförmedla information om satsningen i den egna organisationen samt 
att samråda med övriga och delta i planering, organisering och ekonomisk hantering av 
satsningen. I två av dessa tio ansökningar skall samarbetsparten dessutom genomföra 
utredningar som skall ligga till grund för eventuella insatser inom satsningens ram samt 
teckna överenskommelse om boende och inbetala förskott. I ytterligare två ansökningar 
uppges samarbetspartens roll vara att utföra mer praktiska sociala insatser – att tillsam-
mans med huvudsökande utveckla permissions- och ledighetsverksamhet samt att ”delta 
i det praktiska arbetet”.

Samverkansavtal
I hur många fall samverkansavtal har upprättats är oklart, eftersom ett fåtal ansökningar 
har sådana bifogade och det sällan går att utläsa av ansökningstexten om ett sådant avtal 
finns. Enligt erhållen dokumentation från Socialstyrelsen har samverkansavtal upprättats 
mellan fyra huvudsökande och fyra socialtjänstförvaltningar samt med en ideell organisa-
tion, alltså sammantaget fem samverkansavtal.

Samfinansiering

I 14 av ansökningarna anges att det sker samfinansiering där samarbetsparten medverkar. 
I tabell 17 ser vi vilka de angivna samfinansiärerna är.

Tabell 17. Samfinansierande parter

(Annan) ideell organisation 3
Fastighetsbolag    1
Sdf    7
Kriminalvården   1
Försäkringskassan  1
Region Skåne (Landstinget) 1

Aktörer och samarbetsformer i de beviljade ansökningarna

Följande avsnitt visar vilka aktörer som tas upp som samarbetsparter i de beviljade ansök-
ningarna och vilken roll dessa tillskrivs. Genomgången bortser från uttalat samarbete 
med andra kommunala förvaltningar, eftersom detta inte utgör någon möjlig jämförelse-
punkt med ansökningarna från de ideella organisationerna. Tabell 18 visar vilka aktörer 
som uppges medverka i de planerade satsningarna och hur ofta de förekommer i de bevil-
jade ansökningarna.
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Tabell 18. Medverkande aktörer i de beviljade ansökningarna

Aktör    Antal i ansökningarna
Bostadsbolag   175

Ideella organisationer  11
Brukarorganisationer  6+ Föreningarnas Hus med 5 brukarorganisationer = 11
Kronofogdemyndighet  7
Landsting   8
Personligt ombud  4
Frivård/kriminalvård  2
SIS    2
Privata entreprenörer6  2
Polis    1
SFI    1
Socialnämnden   1
Summa    cirka 67

Cirka 67 aktörer medverkar i de 20 ansökningar som beviljats, därav elva ideella organi-
sationer och lika många brukarorganisationer. Precis som fallet var med ansökningar 
från ideella organisationer uttalas intentioner att utöka samarbetet med ytterligare aktörer 
under projekttidens gång, men eftersom detta snarare är intentioner är uttryckligt plane-
rat samarbete redovisas inte sådana aktörer.

Roller för samarbetsparter
Eftersom 75 procent av de beviljade ansökningarna relaterar till målområde 4, att antalet 
vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas, är det naturligt att den vanligaste samar-
betsparten är bostadsbolag och hyresvärdar. Bostadsbolag och hyresvärdar har i de flesta 
ansökningar en tydlig roll i det vräkningsförebyggande arbetet genom att

• tidigt informera socialtjänst om utebliven hyra, hyresskulder och/eller störningar  
  i boendet

• bedriva uppsökande arbete på egen hand eller i samarbete med socialtjänsten
• tillhandahålla lägenheter
• ingå i styrgrupper.

Här kan vi även nämna samarbetet med två privata entreprenörer som driver boenden som 
berörs av en planerad satsning. En annan konsekvens av ansökningarna om vräkningsfö-
rebyggande satsningar är att kronofogdemyndigheten återkommer i flera ansökningar. Graden 
av förväntad aktiv samverkan tycks vara relativt låg och framför allt bestå av att bistå med 
kunskap och information samt att implementera nya metoder som planerade satsningar 
utvecklar. En ansökan uppger att kontakt med myndigheten skall tas i samband med 
avhysningar, en annan ansökan att myndigheten skall ingå i styrgrupp och ytterligare en 
ansökan att myndigheten adjungeras till styrgrupp vid behov. Förväntan på myndigheten 
uttrycks även i ganska vaga termer som att myndigheten ”visat intresse”, att myndigheten 
kan vara en ”viktig samarbetspart”, att samverkan skall ske ”i den omfattning som efter-

5  Uppskattat antal eftersom det i ett antal ansökningar uppger att samarbete skall ske med kommunala hyresvärdar, privata 
hyresvärdar, stora bostadsbolag och bostadsrättsföreningar utan att det i ansökningarna definieras vilka eller hur många.
6  Som driver boenden för hemlösa.
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frågas”. De roller som de frivilliga organisationerna och brukarorganisationerna är tänkta 
att spela presenteras närmare i nästa kapitel.

Sju ansökningar tar upp landstinget som en samarbetspart. Enligt en ansökan om utveck-
lingsmedel för två satsningar kommer olika enheter inom landstinget, som redan i dag 
fungerar som samarbetspart, att medverka i de planerade satsningarna. Detsamma gäller 
ytterligare en ansökan där samverkan fortsätter genom pågående regelbunden vårdplane-
ring. I två av ansökningarna är landstingets roll mindre aktiv och består av att delta i styr- 
respektive projektgrupp samt i det ena fallet att bidra med kunskap och i det andra att 
implementera nya metoder som utvecklas inom satsningen. Enligt två av ansökningarna 
syftar kontakten med enheter inom landstinget till att inventera behovet av samarbete 
och till att skapa en dialog om hur insatser skall kunna samordnas framdeles. I en sista 
ansökan uttrycks samarbete som en intention. I sex av ansökningarna är det olika typer 
av psykiatriska enheter som avses, i två ansökningar beroendekliniker, i två läkarmottag-
ningar med hemlösa som målgrupp, i en ett sjukhus och i en ansökan dessutom Statens 
Institutionsstyrelse.

Fyra ansökningar uppger att samverkan skall ske med personligt ombud (PO). Två av ansök-
ningarna betonar den kunskap om och möjlighet till kontakt med målgruppen som PO 
har, och förväntan i det ena fallet är att PO skall nå psykiskt sjuka personer i behov av 
den planerade satsningen och i det andra att PO skall kunna medverka till att uppnådda 
förändringar hos målgruppen bibehållas efter projekttidens slut. I två ansökningar är 
samverkansrollen mindre, och i den ena uppges att PO skall ingå i styrgrupp och imple-
mentera nya metoder som utvecklas och i den andra att PO skall kontaktas vid behov.
I de två ansökningar som anger samarbete med Frivård och Kriminalvård skall samarbetet i 
det ena fallet bestå av gemensamt utvecklingsarbete, i det andra är samarbetet oklart.

I en ansökan uppges att samarbete skall ske med socialnämnden i den aktuella kommunen 
och att syftet med kontakten framför allt är att hitta former för framtida samverkan. I 
en ansökan uppges att samarbete skall ske med polisen, vilket skall bestå av att polisen 
informerar om den aktuella situationen avseende hemlöshet och drogmissbruk. Svenska 
för invandrare (SFI) nämns i en ansökan men utan att det framkommer vilken samverkan 
som avses.

Samverkansavtal

Samverkansavtal har enligt sex ansökningar upprättats mellan socialtjänstförvaltning 
och

• bostadsbolag
• bostadsbolag, kronofogdemyndighet samt två ideella organisationer
• ideell organisation
• sjukhus
• fastighetskontor och ideella organisation
• oklar samarbetspart.

I två ansökningar uppges att avtal skall upprättas och i ytterligare en att avtal har upprät-
tats muntligt. I det material som blivit tillgängligt från Socialstyrelsen har ansöknings-
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blankett och bilagor om exempelvis samverkansavtal endast bifogats undantagsvis, så det 
är osäkert om ytterligare avtal har upprättats.

Samfinansiering
I de beviljade ansökningarna är det endast tre där en uttalad samfinansiering sker. I det 
ena fallet bidrar ett bostadsbolag finansiellt, i det andra tillhandahåller ett bostadsbolag 
lokal för planerad satsning och i det tredje sker samfinansiering mellan olika förvaltningar 
inom en och samma kommun. I ytterligare en ansökan finns uppgifter om uppskattade 
kostnader för samarbetsparters deltagande i styrgruppsarbete. I två ansökningar uppges 
att samarbetsparterna bidrar till satsningen inom ramen för ordinarie verksamhet och 
således bidrar till satsningen genom det arbete som genomförs där, och det förefaller 
troligt att det är så samarbetet i de beviljade ansökningarna generellt sker.

En kort jämförelse
I både ansökningarna från de ideella organisationerna och de beviljade ansökningarna är 
de oftast återkommande samarbetsparterna ideella organisationer/brukarorganisationer. 
Men det framträder också några tydliga skillnader. För det första är samarbetsparter-
nas förväntade roll tydligare i de beviljade ansökningarna än i ansökningarna från de 
ideella organisationerna. För det andra råder det motsatta förhållandet mellan å ena sidan 
samarbete i form av deltagande i styr/projekt/samverkansgrupper och å den andra sidan 
konkreta insatser. I tio ansökningar från de ideella organisationerna uppgavs att samar-
betet framför allt bestod av medverkan i olika grupper där det huvudsakliga syftet var att 
samverkansparten skulle tillföra kunskaper. Bland de beviljade ansökningarna uppges 
det i endast fyra att samarbetsparternas roll är att ingå i styrgrupp, i en av dessa även i en 
projektgrupp, och i ytterligare en att samarbete skall ske i ett projektråd med samma syfte 
som i ansökningar från ideella organisationer – att deltagande aktörer tillför kunskap. 
Endast i två ansökningar från ideella organisationer angavs att samarbetsparter skulle 
utföra direkta sociala insatser inom den planerade satsningen. I de beviljade ansökning-
arna är förhållandet det omvända, och framför allt bostadsbolag/hyresvärdar men också 
företrädare för landsting, PO och Frivård uppges medverka och utföra direkta insatser. 
För det tredje förekommer samfinansiering av den planerade satsningen betydligt oftare i 
ansökningarna från de ideella organisationerna – i 14 av 22 ansökningar (cirka 64 procent) 
att jämföra med tre av 20 i de beviljade ansökningarna (cirka 15 procent). Eventuella skill-
nader avseende upprättande av samverkansavtal är svårt att säga något om, eftersom det 
råder osäkerhet huruvida sådana upprättats eller inte. Enligt det material som Socialsty-
relsen tillhandahållit finns ingen skillnad utan de ideella organisationerna har upprättat 
fem avtal medan det i de beviljade ansökningarna har upprättats sex.
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Resultatens användning och implementering

Ytterligare ett krav för att Socialstyrelsen skall behandla ansökan är att det framkommer 
hur resultaten av satsningen skall användas och implementeras i ordinarie verksamhet för 
att långsiktighet skall uppnås.

Implementering enligt ansökningar från de ideella organisationerna
Ansökningarna från de ideella organisationerna kan delas upp i två kategorier:

• de som har en uttalad avsikt att implementera eller permanenta resultaten av   
  satsningen under projekttiden, här kallat primär implementering

• de som har för avsikt – eller en förväntan på – att resultaten från satsningen skall  
  övertas av offentliga aktörer eller få permanenta lösningar efter projekttiden, här  
  kallat sekundär implementering.

Som en tredje kategori kan den enda ansökan betraktas som inte har någon plan för 
implementering.

Primär implementering

Tolv ansökningar ger uttryck för primär implementering. I sju av dessa anges att en primär 
implementering ska ske inom den egna organisationen eller nätverket under projekttiden. I två 
av dessa ansökningar uppges att avsikten är en sekundär implementering på sikt inom 
andra lokalföreningar inom den egna organisationen.

Fem ansökningar ger uttryck för primär implementering i samverkan med offentliga aktörer. 
I dessa ansökningar anges avsikten att den modell, rådgivning, expertis, de erfarenheter, 
kunskaper eller idéer, som satsningen genererar, skall få långsiktighet och beständighet 
genom den samverkan med offentliga aktörer som skall etableras och/eller utvecklas 
under projektet och fortsätta efter projektet. I en ansökan uppges att avsikten är att 
satsningen skall bli en permanent verksamhet i kommunen efter avslutat projekt.

Sekundär implementering

Nio ansökningar ger uttryck för sekundär implementering. I sex av dessa anges avsikten att 
inspirera till implementering på sikt. Här framförs att satsningen genom sina resultat, positiva 
(bland annat ekonomiska) effekter, den unika kunskapen eller det påvisade behovet hos 
målgruppen skall inspirera och väcka intresse så att offentliga aktörer inspireras att pröva, 
att överta modellen eller att utveckla ett samarbete med den ideella organisationen. Två 
ansökningar avser förstudier som uppges ha som syfte att utveckla långsiktiga strategier 
för att motverka hemlöshet och arbetslöshet. I två ansökningar uppges att en framtida 
implementering är avhängig och beroende av stabila finansiella villkor. I en ansökan anges 
avsikten att söka nya medel hos ESF-fonden efter projekttidens slut. I en annan ansökan 
konstateras bara att verksamheten kan implementeras först när permanent finansiering 
kan ordnas för projektet att tillgodose tandvård till hemlösa.
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Implementering enligt beviljade ansökningar

I de beviljade ansökningarna fördelar sig planerna för hur resultaten av satsningarna 
skall användas och implementeras i ordinarie verksamhet i fyra huvudsakliga kategorier 
som alla är uttryck för vad som ovan kallades primär implementering, det vill säga att 
satsningen skall implementeras i den egna organisationen.

Satsningen genomförs som del av ordinarie verksamhet

I sju ansökningar uppges att satsningen redan från början skall genomföras inom 
pågående verksamhet och att implementeringen i den ordinarie verksamheten på så vis 
blir ett resultat av den genomförda satsningen.

Satsningen skall permanentas

I en ansökan uppges att satsningen skall permanentas som en självfinansierad enhet efter 
projektets slut.

Satsningen skall permanentas – om den faller väl ut

I sex ansökningar uppges att satsningen skall permanentas efter projekttidens slut – om 
resultaten visar att satsningen har givit de effekter som avsågs.

Satsningen skall skapa förutsättningar för implementering

Planerna för implementering kan i fyra av ansökningarna tolkas som något mindre själv-
klara. För två av ansökningarna är syftet med satsningen kanske framför allt är att skapa 
förutsättningar för långsiktig samverkan efter projekttidens slut. I en ansökan uppges att 
varje samarbetspart har ansvar för att återföra resultaten från den genomförda satsningen 
till den egna verksamheten/organisationen. I ytterligare en ansökan uppges att det finns 
goda förutsättningar för resultaten från satsningen att permanentas, eftersom projektet är 
väl förankrat hos relevanta chefer inom kommunen

I två ansökningar framstår planen för hur resultaten skall implementeras som oklar. I 
den ena uppges att det krävs resurser för att satsningen skall kunna fortgå, i den andra 
att det krävs två socionomtjänster, men det förefaller oklart om detta är resurser sökande 
kommer att ha tillgång till.

En kort jämförelse

Det finns en grundläggande skillnad mellan ansökningarna från de ideella organisatio-
nerna och de beviljade ansökningarna. Det är endast ideella organisationer som anger 
en planerad sekundär implementering, där avsikten är att offentliga aktörer skall inspi-
reras att ta över och permanenta de metoder, modeller, den nya kunskap etcetera som 
satsningen genererat.

De beviljade ansökningarna har andra förutsättningar för primär implementering inom 
den egna organisationen, inte minst då vissa satsningar skall genomföras som en del av 
ordinarie verksamhet. Beroendet av resurser och av samarbetsparterna utgör ett osäker-
hetsmoment för några ansökningar ur båda kategorierna.
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Finansiering
Ett annat krav från Socialstyrelsen för att ansökningar om utvecklingsmedel skall 
behandlas är att det finns specificerade uppgifter om

• sökta utvecklingsmedel
• sökandes egen finansiella satsning
• eventuella samarbetsparters finansiella satsning.

Det är inte möjligt att inom ramen för denna studie göra någon bedömning av exempel-
vis relationen mellan sökta utvecklingsmedel, planerad satsning och det uttalade behovet 
av resurser. Det som däremot kan utgöra en intressant jämförelse mellan ansökningarna 
från de ideella organisationerna och de beviljade ansökningarna från offentliga aktörer, är 
angivna summor för egenfinansiering och för sökta utvecklingsmedel. På så vis kan vi få 
en viss uppfattning om hur kostnaden för planerade satsningar fördelar sig mellan ideella 
och offentliga ansökningar. Eftersom bilagan för finansiering saknas för en ansökan från 
en ideell organisation blir kostnaderna beräknade på 21 ideella organisationer. Kolumnen 
Egenfinansieringen nedan är den sammantagna egenfinansieringen delad på antalet ansök-
ningar för dels ideella, dels beviljade ansökningar. Kolumnen Sökta utvecklingsmedel är på 
motsvarande sätt den sammantagna sökta summan delad på antalet ansökningar för dels 
ideella, dels beviljade ansökningar. Kolumnen Kostnad är den beräknade genomsnittskost-
naden för varje satsning, dels genomförd av ideella organisationer, dels genomförd av 
offentliga aktörer.  

Tabell 19. Egenfinansiering och sökta utvecklingsmedel

                                 Egenfinansiering        Sökta utv.medel   Totalt                   Kostnad per projekt

21 ideella org.7           848.000:-  2.700.000:-   56.700.000:-                 3.548.000:-
20 beviljade        1.042.000:-                 1.965.320:-         39.306.400:-                 3.007.320:-       
  
Beräkningen ovan ger en fingervisning om de beräknade kostnaderna för planerade 
satsningar enligt de ansökningar som inkommit från ideella organisationer respektive de 
ansökningar som beviljats. Totalt har 21 ideella organisationer sökt utvecklingsmedel på 
knappt 57 miljoner kronor, medan övriga 20 aktörer sökt drygt 17 miljoner mindre. Den 
genomsnittliga kostnaden för en satsning med ideella organisationer som huvudsökande 
uppgår till drygt 3, 5 miljoner medan en satsning med övriga aktörer som sökande uppgår 
till 3 miljoner. De ideella organisationerna beräknar i genomsnitt att ha en egenfinan-
siering som uppgår till 31 procent av sökta utvecklingsmedel, medan motsvarande siffra 
hos övriga aktörer är 53 procent. Det blir emellertid inte helt rättvisande, eftersom fem 
ideella organisationer överhuvudtaget inte bidrar med någon egenfinansiering, medan 
fem övriga aktörer bidrar med egenfinansiering i form av befintlig verksamhet. 

7  Saknas bilaga för finansiering till en ansökan, och därutöver finns vissa oklarheter i några övriga ansökningar så redovis-
ningen ovan är att uppfatta som en med ansökningarna relativt väl överensstämmande presentation.
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Utvärdering
Även om utvärdering inte är ett av de formella kraven för att ansökan om utvecklingsbi-
drag skall behandlas av Socialstyrelsen, så skall enligt ansökningsblanketten till Social-
styrelsen metod för uppföljning fyllas i, och en utförlig beskrivning ges i en bilaga. Till 
en del ansökningar har bifogats en plan för uppföljning och beräknade kostnader. I andra 
ansökningar uppger den sökande att detta är uppgifter som enligt Socialstyrelsen inte 
behöver bifogas, och i ytterligare några uppges att Socialstyrelsen kommer att utvärdera 
den planerade satsningen. Det har emellertid varit svårt att få en samlad bild, eftersom inte 
alla ansökningshandlingar jag har fått ta del av genom Socialstyrelsen har varit kompletta 
med bifogad ansökningsblankett och/eller eventuella bilagor. Det är ändå av intresse att 
se hur de två kategorierna av ansökningar förhåller sig till utvärderingen av planerad 
satsning – inte minst vem som skall genomföra den och till vilken uppskattad kostnad.

Utvärdering i ansökningarna från de ideella organisationerna
I tolv av de 22 ansökningarna anges plan för utvärdering i någon form. I en av dessa 
ges exempel på relevanta frågor men inga andra tankar om eventuell utvärdering. I sex 
ansökningar nämns inte utvärdering alls, i två anges att Socialstyrelsen skall genomföra 
utvärderingen och i ytterligare två är utvärdering inte relevant, eftersom satsningarna i sig 
utgör förstudier utan konkreta sociala insatser.

Tabell 20. Planerad utvärdering, ansökningar från ideella organisationer

Nr Utförare     Kostnad total  Finansiering

64 Extern konsult    Ej angivet  Ej angivet
81 Interna medarbetare   –   –8

39 Lokala föreningar   –   Egenfinansiering
28 Sociologiska institutionen, Lund  65 000   Utvecklingsmedel
49 Interna medarbetare   160 0009  Gåvomedel
32 Socialhögskolan, Lund   Bilaga för finansiering saknas
11 I samarbete med högskolan, Gävle 100 000  Utvecklingsmedel
80 Örebro universitet   15 000   Utvecklingsmedel
55 Lämplig forskningsinstans 500 000 Utvecklingsmedel
75 Centrum för Religion och Samhälle 120 000  Utvecklingsmedel
15 Forskningsenheten, Bräcke diakoni 265 000  Utvecklingsmedel

Utvärdering i de beviljade ansökningarna

Av de 20 beviljade ansökningarna är det sju som helt saknar plan för utvärdering. I sju  
finns det kompletta uppgifter om utvärdering. I ytterligare sex saknas vissa uppgifter. 
Tabell 21 beskriver de planer som anges.

8  Enligt ansökan skall kommunikatör och projektutvecklare genomföra dokumentation som bland annat bygger på intervjuer 
med brukare, men eftersom det är oklart om detta är insatser som utförs inom ramen för ordinarie verksamhet eller projektanställ-
ningar, är det inte möjligt att ange hur finansieringen sker. Utvärdering finns inte upptagen som en särskild post.
9  Kostnaden inkluderar förutom utvärdering även aktiviteter, handledning, planering och seminarier.
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Tabell 21. Planerad utvärdering, beviljade ansökningar från övriga aktörer

Nr  Utförare    Kostnad total    Finansiering

74 Intern uppföljning  25 000   Utvecklingsmedel
33 Utvärdering/oklart av vem 100 000  Utvecklingsmedel
31 Ev. Socialhögskolan, Lund 275 000  Utvecklingsmedel
52 Ersta Sköndal högskola  180 000  Utvecklingsmedel
3  Interna handläggare  –   Egenfinansiering?
4  Intern modell utv. inom projektet –   Utvecklingsmedel
47  Intern utvärdering   200 000  Utvecklingsmedel
7  Lämpligen av Socialhögskolan –   –
13 Oklart/ev. intern utvärdering –   –
2  Intern utvärdering  –   –
1  Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum– –
83 Extern konsult   120 000  Utvecklingsmedel
68 Utvärderingsinsatser/oklart vad 30 000   Utvecklingsmedel

En kort jämförelse

Det är svårt att utläsa något bestämt av tabellerna 20 och 21, inte minst eftersom det 
är oklart om detta är uppgifter som med nödvändighet skall finnas med i ansökan om 
utvecklingsmedel eller ej, och det är därför inte möjligt att veta om bifogade planer för 
utvärdering har inverkat positivt på bedömningen av ansökningar. Trots detta är det 
värt att notera två eventuella skillnader mellan ansökningarna från de ideella organisa-
tionerna och beviljade ansökningar. I ansökningarna från ideella organisationer är det 
för det första 64 procent som uppger att utvärderingen skall genomföras av forskare/
vid universitet/högskola att jämföra med 33 procent i de beviljade ansökningarna. I de 
beviljade ansökningarna är det för det andra 50 procent som uppger att utvärderingen 
(eventuellt) ska genomföras internt mot 18 procent i ansökningarna från de ideella organi-
sationerna. I båda kategorierna av ansökningar är det framför allt utvecklingsmedlen 
som skall finansiera utvärderingen, även om uppfattningarna om kostnad är varierande. 
I två ansökningar från ideella organisationer är den uppskattade kostnaden för extern 
utvärdering genomförd av universitet 65 000 respektive 15 000 kronor, vilket är orealis-
tiskt låga kostnader. I ytterligare en ansökan är den beräknade kostnaden för kontinuerlig 
utvärdering 500 000 kronor, vilket förefaller högt för en tvåårig satsning. Även i två av 
de beviljade ansökningarna uppges kostnader som skulle vara orealistiskt låga om extern 
utvärdering avsågs, 25 000 respektive 30 000 kronor, men som eventuellt skulle vara 
rimliga om utvärderingen genomfördes internt inom den aktuella socialförvaltningen. 
Hur dessa båda utvärderingar skall genomföras framgår emellertid inte av ansökningar-
na.10

10  Utvärderingarna av de satsningar som genomförts med lokala utvecklingsmedel kommer samtliga att på Socialstyrelsens 
uppdrag utvärderas av Socialhögskolan i Lund.
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Bilden av de ideella organisationernas särart i ansökningarna om 
utvecklingsmedel

I detta kapitel skall vi undersöka vilken roll och eventuell betydelse de ideella organisatio-
nerna tillskrivs inom planerade satsningar – dels när organisationerna själva ger uttryck 
för detta i sina ansökningar, dels när offentliga aktörer ger uttryck för detsamma.

De ideella organisationernas uppfattning om den egna rollen och 
betydelsen
I många av ansökningarna om utvecklingsmedel från de ideella organisationerna finns en 
argumentation om betydelsen av de planerade satsningarna. Enkelt uttryckt består denna 
argumentation av tre led: 

• Det finns påtagliga brister i offentliga aktörers förmåga att hantera de situatio- 
  ner/behov som satsningarna avser.

• De ideella organisationerna har specifika erfarenheter och förutsättningar att   
  hantera dessa situationer/behov på ett gott sätt.

• De ideella organisationernas erfarenheter av genomförda satsningar kan komma  
  offentliga aktörer till del och förbättra deras framtida insatser inom det aktuella  
  området.

I ansökningarna från ideella organisationer framkommer en rad synpunkter på bristerna 
i offentliga insatser mot aktuella målgrupper. Dessa synpunkter kan sammanfattas i fyra 
punkter:

• brister i insatser och bemötande
• avsaknad av förtroende
• avsaknad av kunskap
• för låg grad av samverkan.

Brister i insatser

Ett syfte med att ansöka om utvecklingsmedel är att de insatser, som offentliga aktörer 
erbjuder, uppfattas som otillräckliga. En synpunkt är att kommunerna inte lever upp till 
sina lagstadgade skyldigheter gentemot människor med psykisk ohälsa. Kommunerna 
har svårigheter att hitta lägenheter till psykiskt sjuka, de erbjuder ett boendestöd som 
inte fungerar och det saknas rimligt icke-medicinskt stöd och omhändertagande i vissa 
situationer. En annan synpunkt är att tidigare kriminella inte får tillgång till skyddsnätet 
av rätthjälp i samhället. Samhällsinsatserna sägs inte räcka till; metoderna, tankesätten 
och samarbetet är otillräckligt och till följd av detta hamnar allt fler mellan stolarna och 
allt fler väljer ”vägar utanför samhällssystemet”. Det anses dessutom finnas ett arbetssätt 
och ett seende som är till förfång för målgruppen. Socialt arbete innebär ofta att exper-
ter ”ger behandling till klienter” som blir bidragsberoende, passiva och får en stämpel 
som hemlösa, vilket i sin tur kan leda till en fastlåsning i en offerroll och i hjälplöshet. 
Målgruppen möts inte sällan av ”en avvisande attityd av myndigheter och samhället i 
stort”. Brukarorganisationer framhåller att de, till skillnad från offentliga aktörer, kan 
erbjuda enskilda stöd både på ett snabbare och mänskligare sätt och mer anpassat till de 
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svårigheter som dessa personer har. Utsatta personer väljer ofta bort myndigheter och 
välgörenhetsorganisationer och söker sig istället till brukarorganisationer där det finns 
en annan trygghet och ett igenkännande. Där erbjuds personer ”hjälp till självhjälp, inte 
passiviserande insatser”. 

Avsaknad av förtroende

En återkommande utsaga i ansökningarna är att satsningen motiveras av målgruppens 
avsaknad av förtroende för offentliga aktörer som sociala myndigheter och vårdperso-
nal. Kommuners företrädare anses ha brister i relationsfrågor, bland annat genom att 
nätverksarbetet riktat till klienters anhöriga uppfattas som lågprioriterat och eftersatt för 
personer med tungt missbruk. Till följd av det bristande förtroendet saknar kommunens 
företrädare möjlighet att agera för individen.

Den ideella organisationen – fungerar som relationsupprättande länk

Frivilligorganisationerna och deras volontärer antas ha större möjligheter att bygga upp 
relationer och skapa fruktbara nätverk runt hemlösa personer än offentliga aktörer. De 
ideella organisationerna antas ha en bättre ingång dels därför att organisationerna inte 
förknippas med myndighetsutövning och privata intressen, dels därför att organisationerna 
kan kombinera sina professionella insatser med den exklusiva resurs som volontärerna 
utgör i skapandet av långa positiva relationer. Organisationerna kan även erbjuda stöd 
utanför kontorstid, ett bredare utbud, mer aktiviteter och individuella lösningar. Ideella 
organisationer kan fungera som en länk mellan den enskilda individen och offentliga 
aktörer. Som organisatoriskt fristående från myndighetsutövande får organisationen de 
enskildas förtroende som ombud för dem och inte för myndigheten och kan både bevaka 
individens rättigheter och verka för ett upprättat förtroende mellan individ och myndig-
het. De ideella organisationerna kan bevaka individens rättigheter och få socialtjänsten 
att bistå. Det sägs ibland finnas behov av oberoende professionellt stöd i glappet mellan 
människors behov och rättigheter och hur myndigheter väljer att utföra sitt uppdrag.

Avsaknad av kunskap

Avsaknaden av kunskap hos kommunernas socialtjänst kan beskrivas som en konsekvens 
av hemlösas bristande förtroende för myndigheter. Till följd av att många hemlösa saknar 
förtroende för och väljer bort kontakten med offentliga aktörer menar en organisation att 
kommunernas socialtjänst saknar kunskap om och erfarenheter av

hemlösa människor som med stor skepsis ser på samhällets försök till insatser och 
erbjudanden, och därmed åtföljande krav. (Ansökan nr 15)

Men socialtjänsten sägs även sakna kunskap om enskildas svårigheter och behov av 
stöd, eftersom dessa personer inte ges tid att beskriva sin situation. Socialtjänsten kan 
dessutom neka ekonomiskt bistånd utan hänsyn till långsiktiga konsekvenser och bortse 
från barnperspektivet. Myndigheter och rättsinstanser sägs även sakna kunskap och 
kompetens i fråga om mäns våld mot kvinnor, vilket får till följd att lagstiftningen om 
våldsutsatta kvinnor och barn inte alltid tillämpas.
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Brukarkunskap

Det är framför allt brukarorganisationer som lyfter fram värdet av sin unika brukarkun-
skap som en kontrast till den kunskap offentliga aktörer sägs sakna. Brukarorganisatio-
nen

… arbetar med och för människor som utvecklat ett utanförskap och där alla har en önskan 
om ett anständigt och fullvärdigt liv också ska ger möjlighet till det. Vi har erfarenhet av 
den långa och tuffa processen att ta sig vidare. (Ansökan nr 32)

Brukarorganisationer som har egna erfarenheter av utanförskap, av ”hård och svår 
kamp”, kan fungera som lotsar och en relationsbrygga mellan den utsatta världen och den 
vanliga världen, hjälpa myndigheter att förstå den enskildes behov och hävda målgrup-
pens rättigheter. Inom brukarorganisationen ger människor stöd åt varandra, erbjuder ett 
kollektivt sammanhang som ökar känslan av delaktighet i samhället och även förmågan 
att ta samhällets insatser tillvara.

För låg grad av samverkan

En annan återkommande utsaga är att hemlösa har behov av stöd från många aktörer men 
att brister i samverkan mellan offentliga aktörer och mellan offentliga aktörer och ideella 
organisationer försämrar situationen för den aktuella målgruppen och motverkar positiv 
utveckling för enskilda personer. Positiv utveckling kräver bättre samverkan mellan olika 
aktörer:

Detta för att inte personer skall komma i kläm eller hamna mellan två eller fler stolar. Att 
hamna mellan myndigheternas stolar är en dyrköpt erfarenhet för alldeles för många här. 
Vi vill hindra att så inte sker. (Ansökan nr 63)

Den ideella sektorn sägs kunna spela en avgörande roll i samverkan. Den dagliga kontak-
ten med hemlösa och den personliga relationen som finns mellan de hemlösa och ”profes-
sionella medarbetare” och volontärer sägs vara en unik utgångspunkt för att utveckla 
kvalificerade insatser för hemlösa i utökat samarbete med övriga aktörer.

De ideella organisationernas bidrag till den offentliga verksamheten
Enligt de ideella organisationerna finns det således brister i de insatser som offentliga 
aktörer riktar till, i huvudsak, hemlösa, medan organisationerna har förutsättningar att 
nå längre med sina insatser – framför allt baserat på erfarenheter av och kunskaper om 
den situation de hemlösa befinner sig i och på upparbetade relationer till och förtroende 
hos målgruppen. De mål flera av de ideella organisationerna anger för sina satsningar, 
naturligtvis vid sidan av direkta positiva effekter för de hemlösa, är direkt relaterade till 
den offentliga sektorn. Det är framför allt fyra mål som kan urskiljas, nämligen att
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• de offentliga aktörerna får stärkt tilltro till de ideella organisationernas specifika  
  förutsättningar

• resultat från de ideella organisationernas arbete medverkar till att förbättra de  
  offentliga insatserna

• samverkan mellan de ideella organisationerna och offentliga aktörer kan 
 utvecklas
• de ideella organisationernas arbete medverkar till att hemlösa etablerar kontakter  

  med offentliga aktörer.

Förstärkt tilltro – ett första mål

Det första målet – att satsningen ska ge de offentliga aktörerna förstärkt tilltro till de 
ideella organisationernas specifika förutsättningar – betyder exempelvis att de offentliga 
aktörerna ska

• tillvarata de frivilliga organisationernas möjlighet att arbeta gränsöverskridande  
  mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

• uppmärksamma frivilligorganisationens funktion som stöd och ombud för   
  människor som riskerar hemlöshet eller utestängning

• se att de kan samarbeta konkret med och ta emot hjälp från samhället i övrigt.

Förbättrade offentliga insatser – ett andra mål

Det andra målet – att resultat från de satsningar de ideella organisationerna genomför kan 
medverka till att förbättra de offentliga insatserna – kan exempelvis innebära att

• erfarenheter från socialjuridisk rådgivning förmedlas för att medverka till att   
  minska eventuella systemfel i myndigheters handläggning

• en samverkansmodell utvecklas som förmedla kunskap på strukturell nivå om  
  hur arbetet mot hemlöshet kan förbättras i samverkan mellan individ, myndighet  
  och frivilligorganisation

• information om kvinnors och barns utsatthet i bostadsbristens Sverige sprids   
  för att öka förståelsen hos myndigheter och rättsinstanser för vad som sker när  
  kvinnor lämnar ett våldsamt förhållande

• direkta konsultinsatser ges till bland andra socialtjänst och behandlingshems-
 personal för att bistå dem i nätverksarbete
• ny kunskap om aktuella målgrupper genereras och sprids till stödboenden, social 

  kontor, frivård, kriminalvård och utbildningar
• erfarenheter sprids av sviktboenden för personer med psykisk ohälsa
• den egna organisationen utvecklas för att ännu effektivare kunna visa vägen för  

  övriga samhället i fråga om långsiktiga och uthålliga strukturer som motverkar  
  hemlöshet.

Förbättrad samverkan – ett tredje mål

Det tredje målet – att satsningarna skall resultera i utvecklad samverkan mellan de ideella 
organisationerna och offentliga aktörer – innebär  exempelvis att lära känna varandras 
arbetssätt, att ha erfarenhets- och kunskapsutbyte, att utveckla gemensamma strategier, 
metoder och mål, att bygga upp tillit och förtroende och att sprida information.
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Nya bryggor och relationer mellan hemlösa och offentliga aktörer – ett fjärde mål

Det fjärde målet är att de ideella organisationernas satsningar skall kunna medverka till 
att hemlösa personer eller personer, som riskerar att bli hemlösa, etablerar nödvändiga 
kontakter till – och eventuellt förtroende för – offentliga aktörer.

En unik möjlighet

Sex av de ideella organisationernas ansökningar lyfter fram och motiverar den planerade 
satsningen som i någon mening unik. Satsningarna erbjuder

• en unik möjlighet att fånga upp människor som har svårigheter i myndighetskon 
  takter och som har misslyckats med att få hjälp

• en unik möjlighet med öppet-hus verksamhet som rekryteringsbas för ett boende
• en unik boendekedja för hemlösa som inte kvalificerar sig för eller är motiverade  

  att begära stöd/bistånd via socialtjänsten och som av olika skäl inte klarar av att  
  skapa eller upprätthålla kontakten med myndigheter.

Det framhålls att satsningen
• har fört till egna kvaliteter till ett tänkt projekt, vilket gör det unikt och ger det  

  egenskaper utöver vad hittills bedrivna aktiviteter inom området har
• representerar ett helt nytt tänkesätt
• skall genomföras av en brukarorganisation som beskrivs som oumbärlig för   

  enskilda medlemmar och för samhället i stort.

De ideella organisationernas bidrag till den ideella sektorn

Det förväntade målet är emellertid inte alltid relaterat till den offentliga sektorn utan 
fyra ideella organisationer anger att ett mål är att resultaten från deras satsningar skall 
bidra till att stärka samarbetet mellan flera ideella organisationer och utveckla långsiktigt 
arbete inom den ideella sektorn.

Offentliga aktörer och deras bild av ideella organisationer

I ansökningarna från de ideella organisationerna förs som vi har sett ovan en argumenta-
tion för värdet av deras satsningar – dels mot bakgrund av de brister organisationerna 
ser i de offentliga aktörernas insatser för aktuella målgrupper, dels mot bakgrund av de 
specifika förutsättningar organisationerna uppfattar att de själva har visavi bland annat 
hemlösa. Hur ser då den roll ut som de ideella organisationerna tillskrivs i de beviljade 
ansökningarna? Av 20 beviljade ansökningar är det tolv som anger avsikt att samarbeta 
med ideella organisationer eller brukarorganisationer. Ansökningar nämner sammanlagt 
elva ideella organisationer och elva brukarorganisationer som tilltänkta samarbetsparter. 
Den roll som organisationerna tillskrivs i dessa ansökningar kan beskrivas som antingen 
diffus, indirekt eller definierad.11

Diffus roll

I fyra ansökningar nämns frivilliga organisationer i allmänhet eller vissa specifika organi-

11  I något fall kan en ansökan tillskriva medverkande organisationer olika roller varför en ansökan kan återkomma under mer än 
en rubrik.
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sationer men utan att deras roll klargörs eller vad ett eventuellt samarbete skulle bestå av. 
Relationen beskrivs istället i termer av att inventera samarbetsbehovet bland annat med 
frivilligorganisationer, att involvera relevanta frivilligorganisationer eller att frivilligorga-
nisationer berörs av den planerade satsningen. Intressant nog finns ett samverkansavtal 
mellan sökande och en frivilligorganisation utan att denna samverkan ges någon konkre-
tion.

Indirekt roll

I fem ansökningar skulle de ideella organisationernas roll kunna beskrivas som indirekt 
i det att satsningens klienter/målgrupp redan i dag tar del av de ideella organisationernas 
utbud men att de också förväntas göra så framdeles utan att några nya former för samarbete 
mellan sökande och organisation specificeras. Målgruppen tar del av organisationernas 
utbud av mötesplatser, öppna verksamheter, samtalsmottagningar och får på så sätt del av 
bland annat arbetsträning, social samvaro och aktiviteter. Ett annat uttryck för detta kan 
vara de boenden som tre av organisationerna redan före den planerade satsningen driver på 
uppdrag av kommunen med kommunala medel. Även dessa boenden sägs spela en roll 
inom satsningen men utan att några tydliga eller nya former för samverkan definieras. Ett 
tredje uttryck för de ideella organisationernas indirekta roll är att medarbetare inom ett 
projekt kan besöka organisationernas verksamheter för att där nå sin målgrupp.

Definierad roll

I fyra ansökningar har ideella organisationer en tydlig och uttalad roll i samarbetet. I en 
ansökan, där en ideell organisation är medsökande, konkretiseras organisationens uppgif-
ter till att vid behov dels fungera som en förbindelselänk mellan olika parter som deltar 
i satsningen och mellan dessa parter och presumtiva tidigare hemlösa hyresgäster, dels 
erbjuda hyresgästerna stöd och tillsyn under dagtid. I en annan ansökan, där samverkans-
avtal finns mellan socialtjänst och frivilligorganisation, skall den ideella organisationen 
tillhandahålla lägenheter där organisationen bland annat handhar hyror, ger stöd och genom-
för andra insatser för de boende. I en tredje ansökan skall – som en del av satsningen 
– ett kontaktnät byggas upp med klientorganisationer och andra frivilligorganisationer 
för att dessa skall tillhandahålla arbetsträning. Personal som skall arbeta med satsningen 
kommer att rekryteras från en brukarorganisation. I en fjärde ansökan skall medverkande 
organisation genom sitt uppdrag att tillhandahålla personligt ombud verka för att föränd-
ringar och erfarenheter lever vidare i vardagsarbetet efter projektets slut.

Det specifika som ideella organisationer tillför

I sex av ansökningarna nämns specifika förutsättningar hos de ideella organisationerna 
i deras arbete med aktuella målgrupper. Dessa förutsättningar är i huvudsak av två slag. 
Organisationerna antas för det första kunna överbrygga de hemlösas misstro mot myndigheter 
och på så vis motivera och länka de hemlösa vidare till socialtjänsten. Ideella organisa-
tioner och i synnerhet brukarorganisationer antas för det andra ha viktiga kunskaper om 
och erfarenheter av målgruppen och av utanförskap, vilket kan komma planerade satsningar 
till godo. En ansökan betonar exempelvis att Föreningarnas hus med fem brukarorgani-
sationer kan bidra med kunnande om hur boende bör planeras för att bäst tillvarata de 



boendes/målgruppens egna resurser och förmågor. En annan ansökan betonar dessutom 
den roll frivilliga organisationer – såsom en neutral part – kan spela för tillsyn och kontroll 
inom ett boende. Om tillsynen utförs av en ideell organisation, sägs den uppfattas mer 
som stöd än som kontroll.
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Avslutande och sammanfattande diskussion

I oktober 2008 fattas beslut om den slutliga utformningen av överenskommelsen mellan 
regeringen och de ideella organisationerna om hur organisationernas självständighet och 
oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare skall stärkas samt hur framväxten av 
en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården 
och omsorgen skall främjas. I regeringens och de ideella organisationernas gemensamma 
vision, som kommer till uttryck i förslaget till överenskommelse, framhålls bland annat 
den gemensamma övertygelsen om de ideella organisationernas roll i samhället, ”förr, nu 
och i framtiden”, och övertygelsen att organisationerna utgör både en förutsättning och 
ett uttryck för varje öppet, demokratiskt och framgångsrikt samhälle. Ideella organisatio-
ner uppfattas ha något slags stabil skillnad, eller särart, i relation till företag och offentliga 
verksamheter. Denna särart uppfattas i sin tur skapa ett mervärde genom att organisa-
tionerna bidrar med något, i positiv mening, annat eller annorlunda än vad aktörerna 
i samhällets övriga sfärer gör. Den ideella sektorn ses inte enbart som ett komplement 
till den offentliga utan den uppfattas ha ett egenvärde. De frivilliga insatserna uppfattas 
bygga på en annan kompetens som handlar om medmänskligt engagemang och om att 
vara en ställföreträdande röst för de mest utsatta. Hemlöshet är ett område där mångfald 
och inte minst de ideella organisationernas delaktighet betonas för att regeringens strategi 
att motverka detta svåra samhällsproblem skall lyckas. Utlysningen av utvecklingsme-
del för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden blir således 
ett konkret exempel för hur de ideella organisationernas möjligheter att medverka och 
ta ansvar skall stärkas inom detta område. Bakgrunden till denna studie är regeringens 
utlysning av lokala utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden och det faktum att inga ansökningar från ideella organisationer bevil-
jades anslag. En anledning till att paraplyorganisationer som Forum för frivilligt socialt 
arbete och  Famna reagerat på detta är dels att arbetet med överenskommelsen mellan 
regeringen och den ideella sektorn pågick vid tiden för utlysningen av utvecklingsmedel, 
dels att regeringens strategi betonar betydelsen av bred delaktighet och brett ansvar för 
att motverka hemlöshet.

Den avslutande och sammanfattande diskussionen kommer att ha tre utgångspunkter. 
Den första är vilken roll de ideella organisationerna tillskrivits enligt regeringens strategi 
men också om denna roll och medverkan på något väsenligt sätt har ändrats i Socialsty-
relsens plan för genomförande, och i sådana fall hur. Den andra utgångspunkten är vilka 
formella och innehållsliga skillnader som den genomförda, tentativa bedömningen av 
ansökningarna visat på och vad denna bedömning eventuellt kan säga oss om de ansök-
ningar som inkommit. Det är viktigt att påpeka att de ideella organisationerna kommer 
att spela en roll i genomförandet av regeringens strategi, även om inga av organisationerna 
själva beviljades utvecklingsmedel. Den tredje utgångspunkten blir därför att resonera om 
vilken medverkan och vilket ansvar de ideella organisationerna tillskrivs i ansökningar 
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där socialförvaltningar är huvudmän och på vilket sätt denna medverkan skiljer sig från 
den roll som framträder i de ideella organisationernas egna ansökningar.

De ideella organisationernas sekundära roll
En första utgångspunkt för denna avslutande diskussion är de ideella organisationernas 
roll enligt de två dokument som granskats – regeringens strategidokument och Socialsty-
relsens plan för genomförande av regeringens strategi. I regeringens strategidokument 
är det tydligt att de ideella organisationernas bidrag till att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarkanden betraktas som sekundärt. Det primära syftet är att 
långsiktiga och uthålliga strukturer för samverkan byggs upp såväl inom kommunens 
verksamheter som mellan kommun, landsting, Kriminalvård och Statens institutionssty-
relse – liksom med frivilligorganisationer. I strategidokumentet framkommer tydligt att 
riktningen är från kommuner till ideella organisationer, och kommunerna uppmanas att 
inkludera, stödja och uppmuntra de ideella organisationernas insatser på hemlöshetsom-
rådet. Det finns ingenting i strategidokumentets formuleringar som är direkt riktat till 
de ideella organisationerna eller som betonar deras självständiga roll. Naturligtvis inte, 
kan man tänka mot bakgrund av att strategin handlar om mångfald och samverkan. Men 
jag menar att det inte finns några skrivningar i detta dokument som talar till de ideella 
organisationerna som primära aktörer i strategin mot hemlöshet, vilka i egenskap av sig 
själva kan initiera och genomdriva samarbete eller antas kunna välja olika medverkande 
parter i planerade satsningar. I Socialstyrelsens plan för genomförande av regeringens 
strategi har de ideella organisationernas roll lyfts fram något ytterligare. Den kunskap 
organisationerna kan tillföra betonas liksom den garant de kan utgöra för att samhällets 
satsningar beaktar den utsatta människans perspektiv, och begrepp som ideella organi-
sationer, brukarorganisationer och trossamfund är mer återkommande i denna text än i 
regeringens strategi. Samtidigt menar jag att såväl i regeringens strategidokument som i 
Socialstyrelsens plan är det tydligt att den primära parten i den planerade satsningen är 
offentliga aktörer och att de ideella organisationerna är sekundär part – om än väsentliga 
för genomförandet av långsiktiga strukturomvandlingar så inte i stånd att utifrån sina 
specifika finansiella och organisatoriska förutsättningar på egen hand bidra till sådana 
önskvärda förändringar. Å ena sidan är det tydligt att den roll de ideella organisationerna 
förväntas spela i relation till offentliga aktörer är sekundär, å andra sidan uppmanas ideella 
organisationer att söka utvecklingsmedel på till synes lika villkor som offentliga aktörer. 
En naturlig följdfråga blir därmed: Varför då? Om utlysningen inte hade uppmanat ideella 
organisationer att söka utvecklingsbidrag så hade utfallet av beviljade ansökningar varit 
konsekvent mot bakgrund av den sekundära roll de ideella organisationerna tillskrivs i 
dessa texter. Kommunerna har beviljats lokala utvecklingsmedel för satsningar där de 
i flertalet fall har för avsikt att samverkan med ideella organisationer och brukarorga-
nisationer och på så vis både ökat mångfalden och tillfört de ideella organisationernas 
eventuella mervärde till den planerade (offentliga) satsningen.

Kanske kan vi tolka uppmaningen till ideella organisationer att söka utvecklingsmedel 
snarare som en ideologisk markör än som en ambition att förstärka organisationernas 
självständiga och oberoende roll som ansvariga medaktörer i strategin för att motverka 
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hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultatet har i vilket fall som helst 
lett till en förväntan hos de ideella organisationerna, vilket de inkomna ansökningarna 
talar om, en förväntan som jag menar saknar grund såväl i regeringens strategi som i 
Socialstyrelsens plan för genomförande av denna.

Särart och mervärde – eller underläge och brist?
En andra utgångspunkt för denna avslutande diskussion är om det finns skillnader mellan 
de beviljade ansökningarna och ansökningarna från de ideella organisationerna, skillna-
der som skulle kunna utgöra en förklaring till att Socialstyrelsen inte beviljade någon 
ansökan från ideella organisationer. Uppföljningen och den tentativa bedömningen av 
ansökningarna från de ideella organisationerna och av de ansökningar som beviljades visar 
att det finns genomgående skillnader avseende såväl prioriteringspunkter som formella 
kriterier. Även om det inte finns något underlag som visar hur Socialstyrelsen hanterar 
de ansökningar som inkommit, skulle man mot bakgrund av de prioriteringspunkter och 
kriterier som Socialstyrelsen angivit och de tentativa bedömningar som har gjorts i denna 
studie kunna diskutera tre möjliga bedömningsgrunder – innehållsliga, kvalitativa och 
ekonomiska. En intressant fråga är om Socialstyrelsen har utgått från dessa grunder, vilka 
prioriteringar som i så fall har gjorts och på vilket sätt de ideella organisationernas jämfö-
relsevis specifika och begränsade förutsättningar har beaktats.

Ansökningarnas innehåll – en första bedömningsgrund
En första tänkbar bedömningsgrund är ansökningarnas innehåll och frågan om och 
på vilket vis ansökningarnas innehåll kan ha haft betydelse för Socialstyrelsens bedöm-
ningar. Vilka kriterier skulle en sådan innehållslig bedömning kunna utgå från?

Priroriteringspunkter

Ett första tänkbart innehållsligt kriterium skulle kunna vara Socialstyrelsens priorite-
ringspunkter. Socialstyrelsen anger i sin plan för genomförande av regeringens strategi 
att ansökningarna kommer att prioriteras mot bakgrund av i vilken omfattning de 
uppfyller ett antal angivna punkter. Det visar sig att de beviljade ansökningarna i högre 
grad än ansökningarna från de ideella organisationerna betonar samverkan – samverkan 
med flera aktörer, med ideella organisationer och brukarorganisationer och med andra 
kommunala förvaltningar – men också att de i högre grad avser att beakta ett barnper-
spektiv (anknyter till mål 4, vräkning). Ansökningarna från de ideella organisationerna 
betonar i stället i högre grad att satsningen skall beakta ett könsperspektiv och frågor 
om etnicitet och grupper med minoritetsstatus samt att den enskildes egna initiativ och 
förmåga skall främjas. Frågan blir därmed om Socialstyrelsen har hanterat ansökningarna 
mot bakgrund av de angivna prioriteringspunkterna och om Socialstyrelsen bedömt att 
ansökningar, som i högre grad betonar samverkan, bör prioriteras?

Målområden

Ett andra tänkbart innehållsligt kriterium är vilket eller vilka målområden den avsedda 
satsningen skall riktas mot. Ansökningarna skiljer sig åt avseende målområde. Det största 
antalet beviljade ansökningar och det minsta antalet ansökningar från ideella organi-
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sationer är inriktade på målområde 4 (vräkning). Det största antalet ansökningar från 
de ideella organisationerna och det minsta antalet beviljade ansökningar är inriktade på 
målområde 1 (tak över huvudet). Detta leder till frågan om Socialstyrelsen har bedömt 
att målområde 4 är ett mer angeläget område och att ansökningar som inriktas på detta 
därför skall prioriteras?

Behovsinventering

Ett tredje innehållsligt kriterium skulle kunna utgöras av genomförda respektive inte 
genomförda behovsinventeringar. Skillnaden är stor mellan de båda kategorierna av 
ansökningar avseende både i vilken omfattning behovsinventering hade genomförts och 
hur behovsinventering eller motsvarande presenterades i ansökan. I de beviljade ansök-
ningarna fanns en behovsinventering i 85 procent av ansökningarna att jämföra med 18 
procent i ansökningarna från ideella organisationer. I de beviljade ansökningarna hade 
huvudsökande tillgång till och refererade till kontinuerligt insamlad statistik. I ansök-
ningarna från de ideella organisationerna refererade huvudsökande oftare till organisa-
tionens egen erfarenhet av den problematik satsningen var avsedd att möta. Har Social-
styrelsen i sin bedömning vägt in om behovsinventering har utförts eller inte, och har 
Socialstyrelsen då även tagit hänsyn till att kommunernas socialtjänst har annan tillgång 
till kontinuerligt uppdaterade uppgifter inom det aktuella verksamhetsområdet eller till 
den brukarkunskap som de ideella organisationerna hänvisar till?

Samverkande och medverkande myndigheter och organisationer

Ett fjärde innehållsligt kriterium skulle kunna vara samverkan med myndigheter och 
organisationer, en punkt där det finns både likheter och skillnader mellan de båda 
kategorierna av ansökningar. En likhet är att den vanligast förekommande samarbets-
parten i båda fallen är ideella organisationer och/eller brukarorganisationer. En skillnad 
är att den roll samarbetsparter tilldelas i ansökningarna från de ideella organisationerna 
framför allt är att delta i gruppkonstellationer för att tillföra kunskap. I de beviljade 
ansökningarna är den roll som tilldelas samarbetsparter framför allt att göra praktiska 
insatser. En annan skillnad är att det skall ske en samfinansiering enligt betydligt fler 
ansökningarna från de ideella organisationerna, 64 procent, att jämföra med 15 procent 
av de beviljade ansökningarna. Detta leder till frågan om Socialstyrelsen bedömer att den 
mest angelägna formen för samarbete med myndigheter och organisationer sker i form 
av praktiska sociala insatser och att ansökningar, där samarbetet presenteras i en sådan 
form, således skall prioriteras?

Satsningarnas kvalitet – en andra bedömningsgrund?

Naturligtvis är det vanskligt att göra en bedömning utifrån ansökningarnas kvalitet, men 
den tentativa bedömning som ändå har gjorts visar på vissa skillnader i detta avseende. 
Frågan är huruvida Socialstyrelsen har genomfört sina bedömningar mot bakgrund av 
sådana kvalitetskriterier.

Målområde

Ett första tänkbart kvalitetskriterium skulle kunna vara satsningens relation till angivet/
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angivna målområden. Enligt den tentativa bedömningen är det en betydligt högre andel 
av de beviljade ansökningarna som bedöms ha en primär relation till angivet målområde, 
mellan 50 och 80 procent, medan andelen för ideella organisationer  bedöms vara mellan 
8 och 44 procent. I de beviljade ansökningarna är det således en tydligare direkt koppling 
mellan den satsning och angivet målområde, vilket borde tala till de beviljade ansökning-
arnas fördel.

Relationen mellan idéer och det som ska göras

Ett andra tänkbart kvalitetskriterium kan vara hur klar relationen är mellan idé och 
genomförande. Mot bakgrund av den tentativa bedömningen framstår de beviljade 
ansökningarna som tydligare i detta avseende. Det är endast ett antal ansökningar från 
de ideella organisationerna där relationen framstår som påtagligt oklar. Dock uttrycker 
de flesta ansökningar av båda kategorierna en avsikt att skapa helt nya verksamheter 
eller samarbetsprojekt. Även detta kriterium borde tala till de beviljade ansökningarnas 
fördel.

Mål och förväntade effekter/resultat av den planerade satsningen

Ett tredje tänkbart kvalitetskriterium skulle kunna vara hur tydliga – och således även 
mätbara – de förväntade målen är i ansökningarna. I det försök som gjorts att jämföra 
ansökningarna mot bakgrund av uppsatta mål har målen karakteriserats som generella, 
konkreta och abstrakta/diffusa. Jämförelsen visade att de båda kategorierna av ansök-
ningar uppgav konkreta – och mätbara – mål i lika hög grad, medan de beviljade ansök-
ningarna i något högre grad även uppgav generella mål med oklar omfattning. Det finns 
således inga påtagliga skillnader mellan ansökningarna på denna punkt. Naturligtvis 
finns en grundläggande skillnad mellan socialförvaltningarnas lagstadgade ansvar för 
alla kommuninnevånare och de ideella organisationernas självpåtagna ansvar, vilket 
kanske kommer till uttryck i att förvaltningar i något högre grad uttrycker mål som i 
någon mening måste/bör omfatta alla, medan de ideella organisationerna själva väljer 
sina mål och vilka de skall omfatta.

Resultatens användning och implementering

Eftersom ett uttalat mål för regeringens strategi är att skapa långsiktiga och uthålliga 
förändringar, skulle ett fjärde tänkbart kvalitetskriterium kunna vara hur tydliga och 
pålitliga planerna för implementering är i ansökningarna. Det finns en grundläggande 
skillnad mellan ansökningarna från de ideella organisationerna och de beviljade ansök-
ningarna. Det är endast bland ideella organisationer som en sekundär implementering 
planeras, där avsikten är att offentliga aktörer skall inspireras att ta över och permanenta 
de metoder, de modeller, den nya kunskap etcetera som satsningen genererat. De bevil-
jade ansökningarna har andra förutsättningar för primär implementering inom den egna 
organisationen, inte minst då vissa satsningar skall genomföras som en del av ordinarie 
verksamhet. Beroendet av resurser och samarbetsparter utgör ett osäkerhetsmoment 
för några ansökningar ur båda kategorierna. Har Socialstyrelsen gjort bedömningen att 
ansökningar med en pålitlig plan för implementering bör prioriteras? Och hur har Social-
styrelsen i så fall resonerat om de ideella organisationernas jämförelsevis begränsade 
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förutsättningar i detta avseende?

Behov och kostnader en tredje bedömningsgrund?

En tredje bedömningsgrund skulle kunna vara vilka kostnader som är förbundna med 
den planerade satsningen.

Finansiering

Ett sätt att jämföra de båda kategorierna av ansökningar är att titta på storleken på sökta 
utvecklingsmedel. Summan av sökta utvecklingsmedel i 21 ansökningar från ideella 
organisationer uppgår till cirka 57 miljoner kronor. Motsvarande summa i 20 beviljade 
ansökningar uppgår till cirka 40 miljoner kronor. Detta innebär att en satsning från en 
ideell organisation har en genomsnittlig kostnad på drygt 3, 5 miljoner kronor, medan 
motsvarande kostnad för en beviljad ansökan uppgår till cirka 3 miljoner kronor. Har 
Socialstyrelsen i sin bedömning utgått från vilka ansökningar som ur ekonomisk synvin-
kel är mest fördelaktiga i meningen minst kostsamma? Har Socialstyrelsen i en sådan 
bedömning tagit hänsyn till de ideella organisationernas radikalt annorlunda ekonomiska 
utgångsläge – i egenskap av att just vara ideella?

Resursbehov

De båda kategorierna av ansökningar uppvisade vissa likheter avseende resursbehov. 
De angav ungefär samma antal tjänster och ungefär samma tekniska resurser  ifråga om 
lokaler, telefon osv. Däremot särskilde sig de beviljade ansökningarna genom att i högre 
grad än ansökningarna från ideella organisationer ange resurser som kan beskrivas som 
förkovrande. 

Av ovanstående framgår tydligt att det finns bedömningskriterier av olika slag och framför 
allt att bedömningskriterier bör vara av olika karaktär beroende på typ av sökande. Vid 
gemensamma utlysningar som den här aktuella utlysningen av lokala utvecklingsbidrag, 
tycks det behövas såväl objektiva som subjektiva bedömningskriterier. Objektiva bedöm-
ningskriterier bör vara lika oavsett om huvudsökande är en offentligt eller en ideell aktör. 
Subjektiva bedömningskriterier bör motverka negativ särbehandling av ansökningar 
från ideella organisationer genom att ta hänsyn till deras särart och att de finansiella, 
organisatoriska och administrativa förutsättningarna är olika för en offentlig förvaltning 
respektive en ideell organisation.

De ideella organisationernas roll och ansvar
En tredje utgångspunkt för denna avslutande diskussion är hur den roll och det ansvar, 
som de ideella organisationerna tillskrivs, varierar beroende på om de har en sekundär 
roll – som samarbetsparter eller medverkande i offentliga satsningar – eller om de har en 
primär roll som huvudsökande i egna satsningar.

I de ansökningar som inkommit till Socialstyrelsen har de ideella organisationernas 
roll i de planerade satsningarna lyfts fram. I de beviljade ansökningarna har denna roll 
framför allt artikulerats under den angivna rubriken där samarbetsparter presenteras. I 
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ansökningarna från ideella organisationer kan beskrivningen av den betydelse den ideella 
sektorn antas spela på hemlöshetens område presenteras inledningsvis eller på olika 
platser i ansökningarna – inte som en efterfrågad information under en angiven rubrik 
utan snarare som en information som de sökande själva anser är av vikt att förmedla inför 
Socialstyrelsens bedömning.

I ansökningarna från de ideella organisationerna framträder tydligt deras funktion som 
kritisk röst. Det är framför allt på fyra områden som vi kan hitta en kritik i ansökningarna 
riktad mot den offentliga sektorn och dess aktörer:

• brister i genomförda insatser till och bemötande av utsatta grupper
• brister i förtroende
• bristande kunskaper
• otillräcklig samverkan med inte minst ideella organisationer.

De ideella organisationerna uppfattar således att det finns brister i de insatser offentliga 
aktörer riktar till hemlösa och att organisationerna själva har specifika förutsättningar 
att bistå det offentliga sammanhanget att avhjälpa dessa brister. Dessa förutsättningar 
uppges i flera ansökningar baseras på erfarenheter av och kunskaper om den situation 
målgruppen befinner sig i och på att organisationerna har upparbetade relationer till 
och de utsatta gruppernas förtroende. Målen för flera ideella organisationer, som söker 
utvecklingsmedel, är – vid sidan av positiva effekter för aktuella målgrupper – direkt 
relaterade till den offentliga sektorn:

• att den offentliga sektorn skall få förstärkt tilltro till vad de ideella 
 organisationerna kan bistå med och således ta deras unika förutsättningar till   

  vara
• att de ideella organisationerna skall bidra till förbättring av de offentliga 
 insatserna
• att samverkan mellan offentliga och ideella aktörer skall bli bättre
• att relationerna och förtroendet mellan offentliga aktörer och utsatta grupper   

  med ideella aktörer som mellanhand - skall förbättras.

Genom att vara en kritisk röst, som påpekar brister i de offentliga insatserna, och genom 
att agera rättighetsutkrävande för olika grupper tillskriver de ideella organisationerna sig 
själva ett tydligt ansvar riktat från de ideella organisationerna mot de offentliga aktörerna

I de beviljade ansökningarna är den roll och det ansvar, som tillskrivs de ideella organisa-
tionerna, i de flesta fall diffus och oklar eller indirekt, det vill säga att inget nytt skall ske 
genom samverkan utan de offentliga aktörerna kommer att ombesörja att målgruppen 
tar del av ett redan befintligt utbud av ideella insatser (dagverksamhet, samtal, boende 
etcetera). När de ideella organisationernas specifika förutsättningar att bistå i arbetet för 
hemlöshet nämns, gäller det (vid sidan av utbudet av befintliga insatser) för det första 
det förtroende de ideella organisationerna har upparbetat visavi utsatta grupper och den 
möjlighet detta förtroende ger organisationerna att fungera som en länk mellan enskilda, 
exempelvis hemlösa, och (i detta fall) den planerade offentliga satsningen. Det är för 
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det andra den kunskap och de erfarenheter som finns inom organisationerna som kan 
medverka till att nya (offentliga) satsningar blir bättre anpassade till den aktuella målgrup-
pens behov och önskemål. De ideella organisationerna kommer att spela en viss roll inom 
de beviljade lokala utvecklingsprojekten för att motverka hemlöshet och utestängning 
från bostadsmarknaden. Det finns däremot mycket lite av samarbete som erbjuder de 
ideella organisationerna nya möjligheter eller utvecklade samverkansformer.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att ideella organisationer har fått en roll att spela i 
regeringens strategi mot hemlöshet. Men detta är en roll som kan definieras som indirekt 
och sekundär genom att organisationernas medverkan är begränsad till att vara samver-
kande parter i beviljade ansökningar från offentliga aktörer. Rollen kan beskrivas som 
diffus och oklar, i bästa fall som något begränsad mot bakgrund av hur den definieras i 
dessa ansökningar. En intressant fråga är hur de aspekter, som de ideella organisationerna 
hade kunnat tillföra strategin och det påbörjade arbetet att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden, skall bevakas framledes, inte minst mot bakgrund 
av överenskommelsen mellan staten och den ideella sektorn. Hur skall organisationernas 
oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare stärkas? Och hur skall framväxten av 
en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och 
omsorgen främjas?

Slutord – frågor för vidare diskussioner

Genom denna studie artikuleras tre huvudfrågor för en kommande diskussion. De lokala 
utvecklingsmedel, som förmedlats inom ramen för regeringens strategi Hemlöshet – många 
ansikten mångas ansvar, kan utgöra ett konkret exempel på svårigheten att å ena sidan främja 
mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen och 
å andra sidan göra detta med beaktande av att den särart och det mervärde, som ideella 
organisationerna uppfattas erbjuda, är en effekt av annorlunda och olika villkor än offent-
liga aktörer har att utgå ifrån. 

Den första frågan är om det är lämpligt att utlysningar av utvecklingsmedel riktar sig till 
både myndigheter och förvaltningar och till ideella organisationer som har skett i den här 
aktuella utlysningen. Hur kan man förstå bedömningen av ansökningar mot bakgrund av 
objektiva och subjektiva bedömningskriterier? Objektiva bedömningskriterier bör vara 
lika oavsett om huvudsökande är en offentlig eller en ideell aktör. Subjektiva bedöm-
ningskriterier bör motverka negativ särbehandling av ansökningar från ideella organi-
sationer genom att ta hänsyn till att deras finansiella, organisatoriska och administrativa 
förutsättningarna är olika för en offentlig förvaltning respektive en ideell organisation. 
Att utveckla sådana subjektiva bedömningskriterier förefaller vara en angelägen uppgift 
som emellertid kräver god kännedom om de villkor som råder såväl inom den offentliga 
som inom den ideella sektorn.

Den andra frågan är hur man kan förstå relationen mellan den offentliga och den ideella 
sektorn mot bakgrund av begreppen sekundär och primär aktör. I de beviljade ansök-
ningarna finns de ideella organisationerna med som samverkande parter, men deras roll är 
sekundär och indirekt i relation till huvudsökande förvaltningar. Riktningen i både reger-
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ingens strategi och Socialstyrelsens plan för genomförande är från offentliga aktörer till 
ideella. I denna anspråkslösa studie har vi kunnat ana att en konsekvens av att de ideella 
organisationerna tilldelas en sekundär roll är att en del av det som räknas till deras (eventu-
ella) mervärde – deras funktion som en kritisk och opinionsbildande röst men också som 
skapare av nya komplementära insatser – inte medges något utrymme.12

Den tredje frågan blir mot bakgrund av detta hur de ideella organisationerna i framtida 
satsningar skall ges möjlighet att spela en primär roll som i realiteten ökar deras förutsätt-
ningar att utveckla nya insatser som ger utrymme för organisationernas självförståelse. 
Satsningar som erbjuder ideella organisationer ett sådant utrymme skulle dessutom ge 
underlag för kvalificerade utvärderingar som kan föra diskussionen ett steg framåt om 
huruvida ideella organisationer i realiteten tillför ett mervärde, och i så fall vilket.

12  Om tiden för studien hade medgivit en sådan analys, hade det naturligtvis varit av intresse att göra nedslag i några enskilda 
ansökningar från offentliga och från ideella aktörer och jämföra dessa på punkt efter punkt. Bortsett från de generella skillnader 
jag har funnit i de två kategorierna av ansökningar, kan man fundera över om det bland de ideella organisationer även finns 
ansökningar som till innehåll och kvalitet är snarlika ansökningar från offentliga aktörer. Mot bakgrund av sådana individuella 
jämförelser skulle frågan om de ideella organisationernas roll inom regeringens strategi kunnat accentueras. En hypotetisk fråga 
skulle vara om bedömningen har varit sådan att ansökningar från ideella organisationer – till följd av den sekundära roll organi-
sationerna tycks tillskrivas – har fått stå tillbaka för ansökningar från offentliga aktörer till följd av den primära roll dessa aktörer 
förväntas spela.
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Vi befinner oss i ett nytt historiskt läge där betydelsen av mångfald i utbudet 
av välfärdsinsatser betonas på ett nytt sätt. Ett uttryck för detta är regeringens 
strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 
Hemlöshet – många ansikten mångas ansvar. Avsikten med strategin är att 
många olika aktörer på såväl nationell och regional som lokal nivå ska få ett 
ansvar och en roll att spela i arbetet mot hemlöshet. 

Regeringen avsatte utvecklingsmedel för detta ändamål, och Socialstyrelsen 
fick i uppdrag att fördela dessa medel mellan olika aktörer. Under 2008 mot
tog Socialstyrelsen ansökningar från såväl kommunala förvaltningar som 
ideella organisationer. Inga ideella organisationer kom emellertid att beviljas 
några utvecklingsmedel. Detta är ett faktum som Famna och Forum för frivil
ligt socialt arbete uppmärksammat och, inte minst mot bakgrund av regering
ens uttalade intentioner att stärka de ideella organisationernas roll, funnit värt 
att undersöka och följa upp. 

Den här studien redovisar resultaten av en sådan uppföljning av regering
ens utlysning av utvecklingsmedel som Ersta Sköndal högskola, Enheten för 
forskning om det civila samhället, har genomfört på uppdrag av Famna och 
Forum för frivilligt socialt arbete.


