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Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och ska behandlas som 

ett sådant. Genom att lösa bostadsfrågan, kan man sedan bygga upp det 

sociala. Projektet drivs av Verdandi och Hela Människan - RIA Dorkas i 

Örebro som är huvudmän. Genom att projektet styrs av 

frivillighetsorganisationer, är det inget bistånd från socialtjänsten.  

 

Idén bakom ”Bostad först” bygger på principen att man först tillgodoser den 

grundläggande mänskliga rättigheten till bostad. Metoden har prövats med goda 

resultat bl.a. i New York och Hannover. Där det har visat sig att 88 % har 

lyckats behålla sina bostäder. Stockholm och Helsingborg arbetar nu med 

denna modell, utifrån sina lokala förutsättningar. Arbetet har redan börjat visa 

goda resultat för den enskilde och projektet Bostad först. 

 

Vem kan få en bostad? 

 Målgrupp: 

 Kvinnor och män i hemlöshet och som även har en social/psykosocial 

och/eller beroendeproblematik. Det är viktigt att vid urval och 

intervjuer klargöra om personen ska till socialpsykiatrin och då slussas 

vidare med hjälp av personalen i Bostad först.  

 Boende situation 1, akut hemlöshet. Den sökande skall uttrycka en 

uppriktig vilja/motivation till förändring av sin situation. 

 Den sökande skall vara skriven i Örebro Kommun under minst 3 år. 

Urvalet kommer att göras genom intervjuer av personer som anmält 

sitt intresse av att delta i Bostad först. ÖBO kommer även utföra en 

individuell bedömning av den sökande. 

 För att ingå i projektet ska den sökande inte vara aktuell för en 

övergångsbostad, skuldsaneringslägenhet eller liknande. Tidigare 

godkänt boende kan exempelvis vara härbärge. 

 

”Brukarens samtycke och åsikter ska vara med från början och tas stor hänsyn 

till, allt bygger på frivillighet…” (citat Hans Swärd) 

 

   Urval: 

 Kvinnor och män i hemlöshet.  

 Folkbokförd i Örebro sedan 3 år tillbaka.  

 Motiverad till att ta tag i sitt liv och har en genuin vilja till att behålla 

sitt boende samt tacka ja till personligt stöd av vägledarna minst en 

gång per vecka. 

 Fastighetsvärden skall godkänna den sökande. 



Vad händer när personen fått en lägenhet hos Bostad först?  

När den hemlöse inte är hemlös längre, är dags att ta nästa steg. Hyresgästen 

och Bostad först- teamet tar tillsammans fram en genomförandeplan.  

Teamet kommer även samverka med olika instanser/föreningar/personer 

gällande hyresgästen, exempelvis Eksam (Ekonomisk rådgivning), 

godeman/förvaltare, psykiatri, socialtjänst, beroendecentrum, samt familj och 

närstående. 

 

Verksamhet finns att tillgå via Verdandi och Ria Dorkas  

Hos organisationerna finns redan uppbyggda kamratstödsverksamheter som kan 

erbjudas den boende. Det är viktigt att inte skapa en isolerad verksamhet för de 

som finns i Bostad först. Varje organisations dagliga verksamhet med frukost, 

lunch, utflykter och aktiviteter står till förfogande för de boende inom projektet.  

Genom organisationernas verksamhet ges förutsättningar att skaffa sig nya 

kontakter, möjlighet till fritidsaktiviteter och social samvaro. Detta är ett 

mervärde som organisationerna ställer till projektets förfogande.  

Det är inte tvång att delta i verksamheterna, det är utifrån vad personen själv 

har för önskemål.  

 

Mål med Bostad först: 

 Att totalt minska hemlösheten i Örebro Kommun.  

 Att satsa på att fler människor kan bo i eget boende med stöd, utifrån 

vad individen behöver D et medför att hemlösheten i Örebro minskar.  

 Att människor som länge varit bostadslösa och har en vilja att komma 

tillbaka in i samhället, får detta med hjälp och stöd av Bostad först.  

 

Mål på individnivå: 

 Kvarboende. På kort sikt är målet att individen ska klara eget boende 

och på lång sikt att individen ska klara självständigt boende. 

 Förbättrad livskvalitet ex hälsa och egenmakt.  

 Ökad stabilitet ex minskat droganvändande, drogfrihet. 

 Ökad integration ex sysselsättning och/eller nätverk. 

 Minskat behov av stöd. 
 

Personal på Bostad först:   

 Anna-Lena, verksamhetsledare. 

 Linda, vägledare. 

 Peter, vägledare. 

 Christer, vägledare. 


