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1.  Bakgrund 
 
Att ha en bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att kunna leva ett 
värdigt liv. Bostaden är central för människors möjligheter att etablera sig socialt och 
bygga upp långsiktiga kontakter. En bostad är också viktig för människors möjligheter att 
söka och få ett arbete och därigenom ofta en förutsättning för att klara sin egen 
försörjning. Men många har idag svårt att skaffa sig en egen bostad. Exempelvis kan 
arbetslöshet, dålig ekonomi, psykiska funktionsnedsättningar eller missbruk sätta käppar 
i hjulet.  

Inom ramen för satsningen F100 erbjuder Göteborgs Stad sedan 2007 förtur till 
lägenheter i ordinarie bostadsbestånd för personer med psykiska, neurologiska, 
intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har behov av 
boendestöd eller andra insatser, exempelvis hemtjänst och personlig assistans. För att 
vara aktuell för F100 ska individen sakna förmåga att ordna en bostad på egen hand på 
grund av sin funktionsnedsättning. F100 är en form av kommunalt kontrakt vilket 
innebär att kommunen genom Fastighetskontoret tecknar ett hyresavtal med en 
fastighetsägare och att Fastighetskontoret därefter hyr ut i andra hand till den som är i 
behov av en bostad. Målsättningen är att de som får ett kommunalt kontrakt enligt 
rutiner för F100 själva ska kunna ta över förstahandskontraktet efter 18 månader 
(Fastighetskontoret, 2016). 

I den här rapporten beskrivs och analyseras effekter och erfarenheter av F100 ur såväl 
kommunens som brukares och olika personalgruppers perspektiv. Rapporten är 
resultatet av en utvärdering av F100. Fastighetskontoret i Göteborgs Stad gav 
Göteborgsregionen, FoU i Väst, i uppdrag att undersöka om F100 uppfyller syftet med 
insatsen samt om F100 når rätt målgrupp. Projektledare för utvärderingen och författare 
av denna rapport är jag, Theresa Larsen, analytiker vid Göteborgsregionen, FoU i Väst. 
Christina Norman, ansvarig för brukarrevisioner på Social resursförvaltning i Göteborgs 
Stad, har samordnat den brukarrevision som belyser hyresgästernas upplevelser av F100 
(se kapitel 5). Fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare och boendestödjare 
planerades och genomfördes av mig i samarbete med Linda Wenthe, områdeschef för 
boendeplanering funktionshinder i Göteborgs Stad (se kapitel 4 och 5). En referensgrupp 
kopplades till utvärderingen bestående av Thomas Martinsson, chef för bostadsenheten 
på Fastighetskontoret; Jessica Simonsson och Hampus Kjellstrand, bostadssekreterare på 
Fastighetskontoret; Lars Eriksson, planeringsledare på stadsledningskontoret samt Linda 
Wenthe. Tidigare versioner av denna rapport har granskats av referensgruppen och 
Christina Norman. Som författare ansvarar jag dock ensam för rapportens slutsatser.  

 

Kommunalt kontrakt – en väg till egen bostad 
 
Socialtjänstlagen ger kommunerna det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen har inte en skyldighet att tillgodose 
behovet av bostad åt bostadslösa i allmänhet. Den person som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har däremot rätt till bistånd för 
bland annat skäliga kostnader för boende. Enligt rättspraxis kan kommunen i vissa 
situationer också vara skyldig att bistå med hjälp att hitta bostad, till exempel när en 
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person är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad på 
den ordinarie bostadsmarknaden (SKL m fl, 2014).  

I Göteborgs Stad ansvarar Fastighetskontorets bostadsenhet för anvisning av bostäder 
till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte kan ordna en bostad på egen hand. 
Dessa personer kan då, under vissa omständigheter, få ett kommunalt kontrakt. I 
Göteborgs Stad finns flera olika typer av kommunala kontrakt varav F100 är ett sådant. 
Grunden för verksamheten är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i 
Göteborg. Samarbetsavtalet reglerar tillgången till lägenheter och anger förutsättningarna 
för att få en bostad. Från och med 1 januari 2019 finns ett nytt samarbetsavtal på plats. 
När det gäller förturer så är riktlinjerna något ändrade i förhållande till tidigare avtal. 
Föreliggande rapport har tagit avstamp i det samarbetsavtal som tillkom 2010 och som 
gällde till och med 2018 (Göteborgs Stad, 2010) eftersom datainsamlingen till 
utvärderingen skedde hösten 2018. 

Sedan starten 2007 till och med den 16 oktober 2018 har 522 hushåll flyttat in i 
lägenheter som förmedlats enligt rutinerna för F100 och 305 hushåll har hittills fått 
överta förstahandskontraktet. Den 30 juni 2018 hade 153 hushåll ett pågående 
kommunalt kontrakt enligt F100, och ytterligare ett 50-tal hushåll hade beviljats ett 
sådant kontrakt men väntade på en ledig lägenhet. Målsättningen är att antalet F100-
kontrakt ska öka. I Göteborgs Stads plan Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning 2018 – 2021 anges till exempel som ett delmål att ”…under 
planperioden ska staden upplåta 200 lägenheter med kommunalt kontrakt att förmedlas 
enligt rutiner för F100” (Göteborgs Stad, 2017). 

 

Behov av en boendeform mellan BmSS och egen 
lägenhet 
 
År 2005 analyserade den regionala organisationen för planering och samordning inom 
funktionshinderområdet och de kommunala bostadsbolagen gemensamt stödbehoven 
bland brukare i Göteborgs Stad som då hade bostad med särskild service (BmSS). I en 
kartläggning av personer som bedömdes ha behov av BmSS under en kommande 3-
årsperiod fann man att cirka 100 personer kanske inte behövde så mycket stöd som 
boendeformen innefattar. Diskussioner med socialsekreterare i staden som arbetar med 
målgruppen bekräftade bilden. De gjorde också bedömningen att det fanns brukare som 
då bodde på BmSS som skulle klara ett eget boende med kvalificerat boendestöd eller 
hemtjänst om det bara fanns lägenheter att tillgå. Dessutom fanns det flera brukare som 
då bodde på BmSS som önskade flytta till en egen lägenhet. 

Eftersom kön till BmSS var lång, och BmSS är en dyr boendeform i förhållande till eget 
boende med boendestöd, var Göteborgs Stad angelägen om att finna alternativa 
bostadslösningar för målgruppen. Detta resulterade i att de kommunala bostadsbolagen 
och Göteborgs Stad enades om att erbjuda målgruppen cirka 100 lägenheter under åren 
2007 till och med 2009 under förutsättning att stadsdelarna gav hyresgästerna tillräckligt 
stöd för att kunna bo på egen hand. Denna typ av kommunala kontrakt fick namnet F100. 
Namnet står för 100 lägenheter till personer med funktionsnedsättning. 
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Processer i F100 
 
Fastighetskontoret har tagit fram en särskild processbeskrivning av F100 som preciserar 
de olika stegen i F100 och vilka parter som ansvarar för vilka steg (Fastighetskontoret, 
2015). Processbeskrivningen finns tillgänglig för vem som helst att läsa på 
Boendeportalen, men det är framförallt socialsekreterare i stadsdelarna som använder sig 
av de dokument kring F100 som finns publicerade där1. Förutom processbeskrivningen, 
finns även rutiner och anvisningar samt olika blanketter för F100 tillgängliga på 
Boendeportalen. I nedanstående avsnitt beskrivs processerna i F100 utifrån den 
information och de dokument som finns på Boendeportalen. 

Det är den enskilde som anmäler intresse för lägenhet enligt F100 och som skriver 
under blanketten och överenskommelsen om stöd. Ibland är det individen själv som 
initierar intresseanmälan, ibland socialsekreterare, god man, anhöriga eller hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det är socialsekreterare och enhetschef i den stadsdel där den 
enskilde är bosatt som bedömer om F100 är aktuellt i varje enskilt fall och skickar in de 
handlingar som krävs2 till Fastighetskontoret.  

På blanketten om F100 ska socialsekreteraren beskriva vilket stöd som personen 
behöver för att kunna bo i egen lägenhet, till exempel boendestöd, hjälp i hemmet 
(hemtjänst) eller personlig assistans. Personens funktionsnedsättning, aktuella situation 
och på vilket sätt personen tillhör målgruppen för F100 ska också beskrivas. Under 
rubriken ”boendehistorik” ska en redogörelse göras för personens boendehistorik de 
senaste fem åren. Det ska även framgå om personen vid tidigare tillfällen inte följt 
hyreslagen, har eller har haft hyresskulder eller misskött sin lägenhet, exempelvis orsakat 
brand eller stört grannar.  

I samband med intresseanmälan om F100 ska socialsekreteraren kontakta ansvarig för 
boendestödet i den stadsdel där individen är skriven för att försäkra sig om att denne kan 
få ett stöd i boendet som motsvarar behoven. En särskild blankett där 
ansvarsfördelningen regleras fylls i och undertecknas av den som är ansvarig för 
myndighetsutövningen inom funktionshinderområdet i stadsdelen, vanligtvis 
enhetschefen. Socialsekreteraren ska även fylla i en särskild blankett för inmatning av 
uppgifter i BoMedla3. Ansvarig enhetschef skriver under. På blanketten anges bland annat 
önskemål om lägenhetsstorlek, bostadsområde och maximal hyresnivå. Önskemål om 
lägenhet i ett särskilt bostadsområde tas dock enbart hänsyn till om det finns en tydlig 
koppling till funktionsnedsättningen och möjligheten att ha en fungerande vardag.  

Fastighetskontoret prövar den sökandes situation mot riktlinjerna i det samarbetsavtal 
som finns mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg (Göteborgs Stad, 2010). Om 
Fastighetskontoret bedömer att den sökandes eller hushållets situation överensstämmer 
med det som anges i riktlinjerna, skickas ett positivt remissvar till stadsdelsförvaltningen. 
Därefter fattar stadsdelsförvaltningen beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
i form av stöd till bostadsanskaffning och kommunalt kontrakt. Om Fastighetskontoret 
istället gör bedömningen att den sökandes situation inte sammanfaller med riktlinjerna i 

                                                                 
1 Boendeportalen är en webbplats ”… till hjälp för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg” 
(Boendeportalen, 2018). 
2 De handlingar som ska skickas in är blanketterna Lägenheter till personer med funktionsnedsättning som behöver 
stöd i sitt boende (blankett 1), Försäkran om stöd i boende (blankett 2), F100 blankett för inmatning av uppgifter i 
BoMedla (blankett 3) samt Överenskommelse mellan hyresgäst och stadsdelsförvaltningen om stöd i boende 
(blankett 4).  
3 BoMedla är en webbplats där fastighetsägare kan matcha lägenheter mot sökande som blivit godkända för ett 
kommunalt kontrakt. Informationen i BoMedla är endast tillgänglig för de som har lösenord. 
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samarbetsavtalet kan det ändå vara så att personen är berättigad till bistånd i form av 
stöd till bostadsanskaffning. Stadsdelen får då hitta andra sätt att tillgodose personens 
behov.  

En person får endast ett erbjudande om F100, under förutsättning att erbjudandet är 
adekvat med hänsyn taget till personens behov. Det är därför mycket viktigt att relevanta 
krav, utifrån personens behov, framgår på blanketten. Om personen tackar nej till 
erbjudandet eller får avslag på remissen är det dock möjligt att efter en tid skicka en ny 
remiss som då prövas på nytt. 

När ett bostadsbolag har en lägenhet att erbjuda en person i BoMedla görs först en 
avstämning med Fastighetskontoret. Därefter informerar bolaget socialsekreteraren 
alternativt enhetschefen om detta. Socialsekreteraren är den som kontaktar personen och 
berättar om erbjudandet om lägenhet. Socialsekreteraren följer med när personen tittar 
på lägenheten, dels för att bedöma om lägenheten är lämplig för personen, dels för att 
förklara vilka regler som finns kopplade till F100, till exempel att bara ett erbjudande om 
lägenhet ges och att personen är skyldig att ta emot det boendestöd eller motsvarande 
som beviljats. Socialsekreteraren ansvarar för att besked lämnas till fastighetsägaren om 
personen efter visningen tackar ja eller nej till lägenheten. Socialsekreteraren meddelar 
också detta till Fastighetskontorets bostadsenhet.  

Kontraktsskrivning sker på Fastighetskontorets bostadsenhet. Socialsekreteraren är 
med när kontraktet skrivs. Vid kontraktsskrivningen får individen information om vilka 
villkor som gäller för hyreskontraktet, till exempel att personen ska följa hyreslagen, 
betala hyra i tid, inte störa sina grannar samt vårda lägenheten och inte orsaka skador på 
den. Före eller i samband med kontraktsskrivningen undertecknar individen också en 
överenskommelse om att ta emot nödvändigt stöd för att klara av sitt boende. Även 
eventuell förvaltare eller god man skriver under att de tagit del av informationen i 
överenskommelsen.  

När personen har flyttat in är det stadsdelsförvaltningen som ansvarar för att individen 
får det stöd han eller hon behöver för att klara boendet. Utgångspunkten är den 
beskrivning av stödet som gjordes när bostaden söktes. Stadsdelsförvaltningen ansvarar 
också för att det finns en boendestödjare eller annan kontaktperson som husvärd eller 
motsvarande kan ringa vid behov. Boendestödjare eller kontaktperson ska initiera och 
medverkar vid ett möte mellan hyresgäst och husvärd i samband med inflyttningen. 
Boendestödjare eller kontaktperson ska också ta initiativ och medverka vid 
uppföljningsmöten mellan hyresgäst och husvärd vid tidpunkter som bestäms vid 
inflyttningen. Om stadsdelen misstänker eller får kännedom om att individen inte följer 
hyreslagen eller missköter bostaden ska kontakt tas med Fastighetskontoret.  

Eventuellt kan stadsdelen göra upp en planering med hyresgästen om att 
boendestödjare eller kontaktpersonen får ha nyckel till lägenheten. Detta görs efter en 
individuell bedömning tillsammans med hyresgästen och vid behov i samråd med 
sjukvården eller annan kontaktperson i personens nätverk.  

Stadsdelen ska se till att det finns en ansvarig person som varje månad kontrollerar att 
hyresgäster som har F100 betalat in sin hyra i tid. Vem som är ansvarig ska meddelas till 
bostadsenheten på Fastighetskontoret.  

Sedan hösten 2018 påbörjar Fastighetskontoret prövningen att omvandla 
andrahandsavtalet till ett förstahandsavtal med fastighetsägaren efter 16 månader. 
Tidigare startade denna process efter 18 månader. Omvandling kan ske under 
förutsättning att hyresgästen följt hyreslagen: betalt hyra i tid, inte stört grannar samt 
vårdat sin lägenhet. Fastighetskontoret ansvarar för processen, som bland annat 
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innefattar en besiktning av lägenheten samt kontroll av hyresbetalningshistorik, men det 
är fastighetsägaren som slutligen avgör om omvandling ska ske. Själva 
omvandlingsprocessen tar ofta en eller ett par månader. Hittills har det i praktiken 
inneburit att hyresgästen oftast hyr lägenheten i andra hand enligt rutinerna för F100 i 20 
månader eller mer. I och med att processen nu startar tidigare är förhoppningen att 
hyresgästen inte ska behöva vänta så länge. 

 

Rapportens disposition 
 
I det här kapitlet har jag beskrivit vad F100 är, bakgrunden till F100 och Göteborg Stads 
målsättning med denna typ av kommunala kontrakt. Jag har också redogjort för 
processerna i F100. I nästa kapitel presenterar jag syftet med utvärdering av F100 och de 
frågeställningar som Fastighetskontoret ville att utvärderingen skulle ge svar på. Därefter 
beskriver jag hur utvärderingen har genomförts.  

I kapitel fyra och fem presenteras utvärderingens resultat. I kapitel fyra resonerar och 
problematiserar jag kring målgruppen för F100, dels utifrån de beskrivningar av 
målgruppen som finns i olika styrdokument för F100, dels utifrån beskrivningar av 
målgruppen som framkommit under utvärderingen i intervjuer med socialsekreterare, 
boendestödjare, personal vid Fastighetskontoret och andra berörda. I kapitlet försöker jag 
besvara de utvärderingsfrågor som handlar om vilken som är målgruppen för F100 och 
om F100 når rätt målgrupp. I kapitlet redovisas också en del kvantitativa resultat av F100 
som bygger på statistik som Fastighetskontoret för kring dessa kontrakt.  

I kapitel fem redogör jag för brukarnas erfarenheter av F100. Kapitlet bygger till stor 
del på en så kallad brukarrevision där personer som har eller har haft kommunalt 
kontrakt enligt rutiner för F100 berättat om sina erfarenheter och synpunkter kring 
boendeformen, men även intervjuer med boendestödjare och socialsekreterare ligger till 
grund för det resultat som presenteras. I kapitlet försöker jag besvara de 
utvärderingsfrågor som handlar om hur målgruppen vill bo, om stödet som hyresgästerna 
fått varit tillräckligt, hur det gått för de som fått lägenhet enligt F100, vad dessa personer 
tycker om F100 och om de känt sig delaktiga i processerna kring F100.  

I rapportens sista kapitel summerar jag svaren på utvärderingens frågor. Jag reflekterar 
också kring de tankar och erfarenheter av F100 som hyresgäster, socialsekreterare och 
boendestödjare lyfte under de intervjuer som ligger till grund för utvärderingens resultat. 
Avslutningsvis lämnar jag några rekommendationer om hur F100 skulle kunna utvecklas 
för att i ännu högre utsträckning nå sina mål och hjälpa målgruppen för insatsen på bästa 
sätt. 

 

Hyresgäst, boende, klient och brukare 
 
Det finns flera ord som kan användas för att benämna de personer som får en lägenhet 
enligt rutinerna för F100: hyresgäst, boende, klient, brukare, person eller den enskilde. 
Vilket begrepp som används varierar bland annat beroende på situation, men olika 
verksamheter och professioner använder också delvis skilda begrepp. Fastighetskontorets 
personal säger exempelvis oftast hyresgäst medan socialsekreterare använder ordet klient 
och boendestödjare ordet brukare.  
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I den här rapporten har jag valt att i så stor utsträckning som möjligt använda mig av 
begreppen hyresgäst eller person för att benämna de som får en lägenhet enligt F100. I 
citat återger jag däremot de begrepp som intervjupersonerna själva använde.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
En intern utvärdering av F100 gjordes år 2009 där bland annat verksamhetens processer 
samt måluppfyllelse och resultat beskrevs. Göteborgs Stad ville nu att en ny, extern 
utvärdering skulle göras för att undersöka om F100 uppfyller syftet med insatsen, om 
F100 når rätt målgrupp och så ville man ta reda på vad hyresgästerna tycker om F100. 
Vidare ville man få en bild av om F100 är på rätt väg, eller om processerna och insatserna 
i F100 kan utvecklas och förbättras.  

Mer specifikt skulle utvärderingen besvara följande frågor som rör målgruppen: 
 
 Når F100 rätt målgrupp?  
 Når F100 andra än den tänkta målgruppen?  
 Vilken är egentligen ”rätt målgrupp”?  
 Hur hade personerna bott om de inte fått en lägenhet genom F100? 
 Finns det andra som skulle behöva insatsen men som inte får den?  
 Går det att förtydliga vilka personer som ska vara prioriterade för F100? 
 

Utvärderingen skulle även besvara följande frågor som handlar om hyresgästernas 
upplevelser av F100 och hur de gått för dem efter att de fått en lägenhet genom F100: 

 
 Vad tycker hyresgästerna om F100, dvs både det kommunala kontraktet 

och stödinsatsen?  
 Hur har det gått för personerna som fått en lägenhet genom F100? Var 

stödet tillräckligt utifrån individens behov? Hur många har haft ett ökat 
stödbehov och flyttat från F100 till BmSS? Hur många bor kvar och har 
fått ta över förstahandskontraktet?  

 Upplever hyresgästerna att de är delaktiga i F100, det vill säga delaktiga i 
valet av boendeform och stödinsats? 

 Vill de personer som fått F100 ha den här typen av stödinsats? Hur vill 
målgruppen bo? 

 
Göteborgs Stad ville också att utvärderingen i korthet skulle belysa ekonomiska aspekter 
av F100. Med ekonomiska aspekter avsågs bland annat kostnaden för stödet i F100, 
exempelvis boendestöd och hemtjänst som beviljas enligt socialtjänstlagen, i relation till 
kostnaderna för BmSS.  

Syftet med F100 finns så vitt jag har kunnat se inte tydligt beskrivet i något dokument. I 
intervjuer med utvärderingens referensgrupp framgår dock att syftet med F100 dels är att 
stävja inflödet av personer till BmSS som skulle klara att bo i egen lägenhet med stöd, dels 
att bredda utbudet av bostäder till personer med funktionsnedsättning så att de i högre 
utsträckning har möjligheten att själva välja hur de ska bo. När jag i utvärderingen har 
undersökt i vilken utsträckning som F100 uppfyller syftet med insatsen har jag definierat 
syftet på samma sätt som det beskrivs av referensgruppen.  
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3. Genomförande 
 
För att besvara utvärderingens frågeställningar har flera datainsamlingsmetoder använts. 
Såväl enskilda intervjuer med nyckelpersoner, granskning av dokument, två 
fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare och boendestödjare, en brukarrevision samt 
sammanställning och analys av kvantitativa resultat har genomförts. Utvärderingen 
pågick under maj 2018 till och med januari 2019. Merparten av datainsamlingen gjordes 
under september och oktober 2018. 

 

Granskning av dokument, analys av statistik och 
informerande intervjuer 
 
För att få en övergripande bild av F100 inleddes utvärderingen med att jag tog del av 
dokumentation så som processbeskrivningar, styrdokument, årsredovisningar, en tidigare 
utvärdering och annat relevant material kring F100. Styrgruppen plockade fram 
dokument som de ansåg relevanta för mig att ta del av. Därefter intervjuade jag 
styrgruppens medlemmar för att få fördjupad information kring F100. En intervjuguide 
användes som stöd vid intervjuerna (se bilaga 1). Guiden utnyttjades på så sätt att alla 
frågeställningar skulle ha besvarats men de konkreta frågorna ställdes inte nödvändigtvis. 
Jag ställde många följdfrågor som inte ingick i intervjuguiderna. Under intervjuerna förde 
jag omfattande minnesanteckningar som jag renskrev direkt efteråt.  

Kvantitativa resultat av F100 har tagits fram av Hampus Kjellstrand vid 
Fastighetskontoret i Göteborgs Stad utifrån den statistik som Fastighetskontoret för kring 
F100 och andra kommunala kontrakt. Jag och Hampus kom tillsammans överens om 
vilka data som skulle tas fram med utgångspunkt i de frågeställningar som utvärderingen 
skulle besvara.  

Kostnader för stödet i F100, exempelvis boendestöd och hemtjänst som beviljas enligt 
socialtjänstlagen, och kostnaderna för BmSS, har tagits fram av Lars Eriksson vid 
Stadsledningskontoret utifrån uppgifter från Göteborgs Stads bokslut för år 2017.  
 

Intervjuer med boendestödjare och socialsekreterare 
 
För att ta reda på socialsekreterares och boendestödjares erfarenheter av F100 höll jag 
tillsammans med Linda Wenthe två fokusgruppsintervjuer med dessa personalgrupper. 
Linda Wenthe skickade ut inbjudningar till att delta i fokusgrupperna via Göteborgs Stads 
nätverk för områdeschefer inom myndighetsutövning funktionshinder och boendestöd 
(se bilaga 2). Varje stadsdel uppmanades anmäla en socialsekreterare och en 
boendestödjare till fokusgrupperna. Målsättningen var att få en spridning bland 
deltagarna så att eventuella skillnader mellan stadsdelarna skulle kunna fångas. I 
slutändan deltog åtta socialsekreterare från sju stadsdelar i Göteborgs Stad i den ena 
fokusgruppen och sju boendestödjare från sex olika stadsdelar i den andra. De 
intervjuade boendestödjarna och socialsekreterarna gav överlag en mycket samstämmig 
bild av F100.  
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Även om det inte fanns en representant från respektive stadsdel i fokusgrupperna gör jag 
därför ändå bedömningen att spridningen var tillräckligt stor för att få en representativ 
bild av socialsekreterares och boendestödjares erfarenheter av F100.  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på så sätt att jag och Linda Wenthe först 
presenterade syftet med utvärderingen och fakta om F100. Därefter ställde vi en rad 
frågor till deltagarna (se bilaga 3 och 4) i storgrupp. Avslutningsvis fick 
fokusgruppsdeltagarna diskutera vad för stöd som skulle behövas för att fler som idag bor 
på BmSS skulle klara att flytta till egen lägenhet. Vi förde noggranna anteckningar över 
det som sades och anteckningarna renskrevs direkt efteråt.  
 

Brukarrevision  
 
För att fånga hyresgästernas upplevelser och tankar kring F100 genomfördes en så kallad 
brukarrevision (Göteborgs Stad, 2017b). En brukarrevision är en utvärderingsmetod där 
brukare intervjuar brukare. Revisionsarbetet gjordes av tre personer med egen erfarenhet 
av kommunala kontrakt, en person med erfarenhet av andra kommunalt drivna boenden 
samt en samordnare. Samordnare i teamet var Christina Norman som också samordnar 
enheten brukarrevision på Social resursförvaltning i Göteborgs Stad.  

Målsättningen var att intervjua 15 – 20 hyresgäster, antingen individuellt i deras 
lägenhet, per telefon eller genom gruppintervjuer om fem till åtta deltagare. Ett 
erbjudande om att delta i brukarrevisionen skickades ut av Fastighetskontoret i 
Göteborgs Stad via post till var tredje person som i september 2018 hade ett kommunalt 
kontrakt enligt rutinerna för F100 (50 personer) samt till samtliga personer som tagit 
över förstahandskontraktet under perioden 12 till 24 månader före september 2018 (50 
personer) (se bilaga 5). I brevet fanns ett förfrankerat svarskuvert och en blankett där 
personerna fick ange på vilket sätt de ville bli kontaktade om de valde att delta. 
Sammanlagt 100 personer erbjöds alltså att delta i brukarrevisionen och av dessa tackade 
till slut 20 ja. Två brevutskick gjordes. Efter första utskicket svarade 14 personer att de 
ville bli intervjuade. En påminnelse skickades ut till alla övriga som inte svarat efter 14 
dagar. Ytterligare sex personer svarade då att de ville delta.  

Alla deltagare intervjuades individuellt: två i social resursförvaltnings lokaler, en i sin 
lägenhet och övriga 17 genom telefonsamtal. En frågeguide användes som stöd (se bilaga 
6). Tre av telefonintervjuerna var så pass korta att alla frågor i intervjuguiden inte 
ställdes. Fem av de intervjuade hade fått överta förstahandskontraktet och hade alltså gått 
igenom hela processen i F100. Övriga hyrde vid tillfället för intervjun lägenhet i andra 
hand av kommunen enligt rutinerna för F100. Innan F100 hade de intervjuade bott 
inneboende, hos anhöriga eller i olika former av akut- och referensboenden. Ingen av de 
intervjuade hade bott på BmSS.  

Intervjuerna genomfördes av en brukarrevisionsgrupp bestående av två brukare, en 
närstående och en samordnare (Christina Norman). Frågeguiden, liksom texten i 
erbjudandet att delta i fokusgruppen, hade stämts av med mig och referensgruppen. 
Resultatet sammanställdes därefter i en särskild granskningsrapport (Social 
resursförvaltning, 2018) som i sin tur ligger till grund för vissa delar av kapitel fem i 
denna rapport. 

Eftersom endast 20 procent av de tillfrågade tackade ja till att låta sig intervjuas i 
utvärderingen finns det skäl att fundera över om de intervjuade är representativa för 
undersökningspopulationen och i vilken utsträckning som deras åsikter speglar gruppen 
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som helhet. Ett dilemma med att kontakta hyresgäster som fått ta över 
förstahandskontraktet per brev är att de som flyttat från sin lägenhet inte nåddes. 
Fastighetskontoret har bara tillgång till den adress som hyresgästerna hade vid 
tidpunkten för F100-kontraktet. Det innebär att personer som av något skäl inte klarat av 
att behålla sitt förstahandskontrakt inte intervjuades. Därmed finns en risk att 
intervjupersonernas erfarenheter av F100 är mer positiva än totalpopulationens. Ingen av 
de intervjuade hade tidigare bott på BmSS och det kan därför finnas skäl att misstänka att 
de med störst stödbehov inte fått komma till tals i brukarrevisionen.  

Värt att notera i sammanhanget är också att de första 14 personerna som tackade ja till 
att låta sig intervjuas var mer positiva i sina svar än de sex som tackade ja efter 
påminnelsen. Påminnelsebrevet väckte också en del oro. Fem hyresgäster hörde av sig till 
Social resursförvaltning eller Fastighetskontoret och undrade om det var obligatoriskt att 
delta i utvärderingen och om det kunde påverka deras möjligheter att få överta 
förstahandskontraktet om de tackade nej till att låta sig intervjuas. Detta tyder på att det 
finns en stor oro bland hyresgästerna att inte få överta förstahandskontraktet och en 
rädsla för att göra fel och inte följa gällande regler, något som jag diskuterar mer i kapitel 
fem. 

 

Analys 
 
Intervjuer tenderar att generera stora datamängder. Intervjuutskrifterna från 
intervjuerna med referensgrupp, boendestödjare och socialsekreterare uppgår i det här 
sammanhanget till drygt 40 A4-sidor. För att analysera materialet utgick jag från de 
frågeställningar som väglett utvärderingen. Jag läste igenom alla intervjuutskrifter 
noggrant samtidigt som jag letade efter svar på utvärderingsfrågorna i texten. När jag 
fann en utsaga som belyste en utvärderingsfråga kopierade jag utsagan och la den under 
den specifika frågeställningen i ett nytt dokument. På så vis samlade jag alla utsagor som 
rörde en viss frågeställning på samma plats.  

Därefter gick jag igenom kvantitativa resultat av F100 utifrån den statistik jag fått 
tillgång till från Fastighetskontoret. I de fall jag fann det relevant sammanställde jag 
resultaten i tabeller. Sedan flyttade jag tabellerna och andra kvantitativa resultat till 
dokumentet med utvärderingens frågeställningar och utsagor från intervjuutskrifterna så 
att respektive tabell hamnade under den frågeställning som den belyste.  

Slutligen läste jag igenom slutrapporten för brukarrevisionen samtidigt som jag åter 
igen letade efter svar på utvärderingsfrågorna i texten. På samma sätt som med 
intervjuutskrifterna kopierade jag utsagor som rörde en viss frågeställning och la dessa 
under den specifika frågeställningen i dokumentet som vid det här laget innehöll både 
utvärderingens frågeställningar, intervjuutsagor, tabeller och andra kvantitativa resultat. 
Detta resulterade i att jag hade ett dokument där alla data som belyste en viss 
utvärderingsfråga fanns samlade, vilket borgade för att varje fråga blev så allsidigt belyst 
som möjligt utifrån den information jag hade att tillgå. Det är dock viktigt att beakta att 
det bara är ett litet antal boendestödjare, socialsekreterare och hyresgäster som 
intervjuats och att deras åsikter och upplevelser inte behöver spegla de åsikter och 
upplevelser som hyresgäster enligt F100 eller boendestödjare och socialsekreterare som 
arbetar med målgruppen har i allmänhet.  
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Etiska frågeställningar och beroendeförhållanden  
 
Utvärderingen har genomförts enligt de etiska riktlinjer som gäller för forskning (se 
www.codex.vr.se). Deltagandet har varit helt frivilligt vilket deltagarna dels informerades 
om skriftligt i inbjudan, dels muntligt i samband med varje intervju (se kapitel tre). 
Modellen brukarrevision där personer med egen erfarenhet av en viss stödinsats 
intervjuar andra med liknande erfarenheter brukar göra att intervjupersonen inte 
upplever sig i underläge vid intervjutillfället, något som borgar för att intervjupersonen 
verkligen vågar uttrycka sina åsikter. Eftersom ett par hyresgäster hörde av sig och var 
oroliga för om deras medverkan i utvärderingen påverkade möjligheten att få överta 
förstahandskontraktet för lägenheten kan det dock ändå vara så att hyresgästen upplevde 
sig vara i beroendeställning till den intervjuade vilket kan ha påverkat deras svar.  

Insamlat material har hanterats konfidentiellt så att enskilda personers identitet inte 
ska kunna röjas. I utvärderingen har inte några känsliga frågor ställts, exempelvis sådant 
som rör en persons hälsa eller politiska åsikter. Den statistik och de kvantitativa resultat 
som jag fått ta del av har inte innehållit uppgifter som gjort det möjligt att knyta 
uppgifterna till en enskild person (exempelvis namn eller adress) och därför bedömdes 
utvärderingen inte behöva prövas av den regionala etikprövningsnämnden.  

Det är viktigt att beskriva om det finns beroendeförhållanden som har påverkat en 
studie. Utvärderingen har finansierats av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad. 
Uppdragsgivaren har haft möjlighet att läsa och kommentera tidigare manusutkast till 
denna rapport men inte ställt några krav på att rapporten ska redovisa några särskilda 
slutsatser. Tvärt om har uppdragsgivaren varit mån om att eventuella problem och 
utvecklingsområden som jag som utvärderare identifierat lyfts fram. 
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4. Målgruppen för F100 
 
Enligt den så kallade likställighetsprincipen i 2 kap 3 § i kommunallagen (SFS 2017:725) 
ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat. Ett sakligt skäl kan vara att en kommunmedlem har en 
funktionsnedsättning. Enligt 5 kap 7 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska 
socialnämnden till exempel verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får bo på ett sätt som är anpassat efter 
deras behov av särskilt stöd. 

För att en kommun inte ska bryta mot likställighetsprincipen måste det vara tydligt 
varför vissa kommunmedlemmar ges förmåner som andra inte har rätt till. När det gäller 
F100, som ju innebär förtur till en lägenhet i ordinarie bostadsbestånd, är det därför 
väsentligt att målgruppen är väl definierad och urskiljbar. Fastighetskontoret i Göteborgs 
Stad har tagit fram anvisningar och rutiner för F100 där det bland annat preciseras vilken 
målgruppen är (Fastighetskontoret, 2016). Av dokumentet framgår att F100 riktar sig till 
personer med psykisk, neurologisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som behöver stöd för att klara sin vardag och som med detta stöd 
bedöms klara av att bo i egen lägenhet och följa hyreslagen. Personen ska på grund av sin 
funktionsnedsättning sakna förmåga att ordna bostad på egen hand. För att bli aktuell för 
F100 måste personen dessutom vara minst 18 år, skriven i Göteborgs kommun, ha 
(permanent) uppehållstillstånd4, inget pågående missbruk och inte heller ha missbrukat 
de senaste sex månaderna.  
 I anvisningarna och rutinerna för F100 preciseras dessutom mer i detalj vad som avses 
med behov av stöd för att klara sin vardag, bo i egen lägenhet och klara hyreslagen. Där 
framgår att stödet kan ges som boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans. Behovet 
ska dock inte vara större än att det kan tillgodoses i denna boendeform. Vidare framgår 
att ”… personen ska ha ett stödbehov som kan tänkas föranleda ett behov av boendestöd 
inom ett flertal behovsområden, alternativt behov av hemtjänst med både omvårdnads- 
och serviceinsatser” (Fastighetskontoret 2016, sidan 3). De behovsområden som avses är: 

 
• Stöd för att skapa struktur 
• Stöd med personlig hygien  
• Stöd för mathållning  
• Stöd för att sköta hushållet  
• Stöd för att sköta papper och kontakter  
• Stöd för att komma igång med sysselsättning  
• Stöd för att bryta isolering  
• Stöd för att klara ångest och oro  

 

  

                                                                 
4 Till och med 31 januari 2018 krävdes permanent uppehållstillstånd. Från och med 1 januari 2019 räcker det med 
uppehållstillstånd.  
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Oklarheter kring förmåga att skaffa bostad på egen hand 
 
Två av huvudfrågorna i utvärderingen var vilken som egentligen är rätt målgrupp för 
F100 och om F100 når denna målgrupp. I fokusgruppsintervjuerna med socialsekreterare 
frågade vi därför om det var tydligt för dem vilken målgruppen för F100 är. De flesta 
kände till beskrivningen av målgruppen så som den är uttryckt i dokumentet Anvisningar 
och rutiner för F100 (Fastighetskontoret, 2016). Socialsekreterarna beskrev att F100 
riktar sig till personer med intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som har omfattande behov av stöd i sitt boende. Socialsekreterarna 
visste också att personen måste vara över 18 år, ha uppehållstillstånd och inget pågående 
missbruk. Däremot tyckte de flesta att det är mycket svårt att avgöra om en person har 
förmåga att skaffa en bostad på egen hand eller inte, vilket gör att det kan finnas ett visst 
mått av godtycklighet i såväl deras som Fastighetskontorets bedömning av vilka personer 
som ska beviljas F100.  

 
Den där formuleringen kring målgruppen som handlar om att klienten inte ska ha förmåga att 

skaffa bostad på egen hand är knepig. Hur gör man den bedömningen? Kan man till exempel 

stå på Boplats och ändå vara aktuell för F100? Det är jättesvårt att bedöma om en person klarar 

av att skaffa en bostad på egen hand eller inte, särskilt när det gäller ungdomar som 

fortfarande bor hemma. Vad beror på funktionsnedsättningen och vad är avsaknad av 

erfarenhet av att söka lägenhet? 

Socialsekreterare 

 
Just när det gäller förmåga att skaffa bostad på egen hand efterlyste de intervjuade 
socialsekreterarna ett förtydligande vad som avses. Socialsekreterarna misstänkte att de 
gör olika tolkningar. De trodde också att bostadsbristen i Göteborg påverkade deras 
bedömningar av en persons förmåga att skaffa bostad på egen hand. Om det inte varit 
bostadsbrist hade behovet av F100 antagligen varit mindre, menade de. 
 

Otydliga bedömningskriterier 
 
De intervjuade socialsekreterarna upplevde också att de inte alltid kände sig säkra på, på 
vilka grunder som Fastighetskontoret fattar beslut om att en klient ska beviljas eller inte 
beviljas F100. De upplevde inte heller att det är tydligt vilken information och vilka 
underlag som Fastighetskontoret behöver för att kunna göra sin bedömning.  

Både i intervjuerna med socialsekreterare och personal på Fastighetskontoret framkom 
att Fastighetskontoret begär in kompletteringar i ungefär två av tre inkomna remisser. 
Enligt Fastighetskontorets handläggare är det till exempel vanligt att socialsekreterarna 
inte tydligt nog beskriver vilket behov av stöd som individen har. Socialsekreterarna 
menar å sin sida att de är osäkra på vilken information som Fastighetskontoret behöver.  
 

Det är väldigt vanligt att Fastighetskontoret begär kompletteringar på remisserna. Remisserna 

behöver förändras så att Fastighetskontoret får den information de behöver från början. Nu 

måste vi vara noga med varje formulering, så att det inte blir fel och Fastighetskontoret säger 

nej.  

Socialsekreterare 
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Av intervjuerna med socialsekreterarna framkom också att oklarheter kring 
Fastighetskontorets bedömningskriterier av F100-remisser skapar såväl frustration som 
misstänksamhet. 

 
Vad har Fastighetskontoret för kompetens att bedöma remisserna? Vad vet de om den typen av 

funktionsnedsättningar som målgruppen har? Ibland bedömer de att klienten har för stort 

stödbehov för F100 även om socialsekreteraren gjort bedömningen att de skulle klara en egen 

lägenhet. På vilka grunder gör de sin bedömning? 

Socialsekreterare 

 
Flera socialsekreterare gav också uttryck för att de upplever problem kring sekretessen i 
F100-ärenden.  
 

Fastighetskontoret kan ibland begära in kompletterande information som vi inte får lämna ut. 

Har exempel på en klient som dömdes för brott för sex år sedan som inte var kopplat till hans 

boendeförmåga. Frågade min chef om jag får lämna ut uppgifterna till Fastighetskontoret, men 

chefen säger nej på grund av sekretess. Fastighetskontoret ville ändå ha uppgifterna. Det blev 

en lång mejlväxling kring detta. Fastighetskontoret borde lita på den bedömning som vi 

socialsekreterare gör när vi säger att det inte är kopplat till personens förmåga att klara eget 

boende. 

Socialsekreterare 

 
Enligt processbeskrivningen för F100 (Fastighetskontoret, 2015) är det socialsekreterare 
och enhetschef inom stadsdelarnas respektive socialtjänst som bedömer om F100 är 
aktuellt och skickar in ansökningshandlingar till Fastighetskontoret. Fastighetskontoret 
prövar därefter den enskildes situation enligt riktlinjerna för bostadsanskaffning i 
samarbetsavtalet (Göteborgs Stad, 2010). Om Fastighetskontoret bedömer att den 
enskildes situation överensstämmer med det som anges i riktlinjerna, skickas ett positivt 
remissvar till stadsdelsförvaltningen. Därefter fattar stadsdelsförvaltningen beslut om 
bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av stöd till bostadsanskaffning och 
kommunalt kontrakt.  
 

Det blir konstigt att vi socialsekreterare gör en utredning och bedömer att en klient har 

behov av F100, men att Fastighetskontoret sedan fattar beslut om detta. Deras beslut är inte 

överklagningsbart. Om de säger nej så tvingas vi omformulera vår utredning. 

Fastighetskontorets beslut är ju inte överklagningsbart, bara vårt. 

Socialsekreterare 

 
Av fokusgruppsintervjun med socialsekreterare framkom att socialsekreterarna upplever 
att Fastighetskontoret de facto är den part som beslutar om en klient har rätt till F100 
eller inte. Socialsekreterarna menar att Fastighetskontoret därmed är den part som fattar 
ett myndighetsbeslut och att detta beslut i så fall borde vara överklagningsbart, vilket det i 
dagsläget inte är.  
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Når F100 rätt målgrupp? 
 
Tre av de frågor som utvärderingen skulle ge svar på var om F100 når rätt målgrupp, om 
F100 når andra än den tänkta målgruppen och om det finns andra än de som beviljas 
F100 idag som skulle behöva insatsen men som inte får den. Frågorna kan besvaras på 
flera sätt. Ett sätt att ta sig an dem är att undersöka om det finns skillnader mellan 
Fastighetskontorets och socialsekreterarnas uppfattning om vilken som är målgruppen 
för F100.  
 

Krav på boendereferenser 
 
Om det i remissen framkommer att personen har misskött tidigare boende eller har en 
missbruksproblematik bakom sig, brukar Fastighetskontoret begära boendereferenser 
innan de fattar beslut om personen ska beviljas F100 eller inte. Fastighetskontoret vill då 
att stadsdelen påvisar hur de har jobbat med denna problematik i nuvarande boende och 
hur de kommer att stödja individen i F100-lägenheten så att problemet inte upprepas. I 
intervjuerna med socialsekreterarna framkom att de upplever att det är oklart när 
boendereferenser faktiskt behövs och vilka boendereferenser som är godtagbara. 
 

Det behöver förtydligas vem som kan ge referenser och om dessa ska vara sex, åtta eller tolv 

månaders boendereferenser. Ibland har vi varit tvungna att bevilja ett referens- eller 

träningsboende eftersom klienten saknat referenser, även om vi gjort bedömningen att 

klienten är redo för F100 utan referensboende.  

Socialsekreterare 

 
De intervjuade socialsekreterarna lyfte också att de upplever att Fastighetskontoret ibland 
ställer orimliga krav på boendereferenser som gör att personer som trots att de tillhör 
målgruppen kanske inte beviljas F100. 

 
Ett problem är att Fastighetskontoret kräver 12 månader boendereferenser trots att många i 

målgruppen inte har denna typ av referenser. Och de ställer krav på en speciell typ av 

referenser dessutom. BmSS duger till exempel inte. Ibland saknas referenser just på grund av 

den funktionsnedsättning som brukaren har. Detta kan hindra klienter i målgruppen att få 

F100. 

Socialsekreterare 

 
Fastighetskontorets handläggare menar att de gör individuella bedömningar av vilka 
eventuella boendereferenser som behövs. Det finns inget absolut krav på en viss typ av 
referenser. Däremot vill Fastighetskontorets handläggare så långt det är möjligt försäkra 
sig om att hyresgästen betalar hyran i tid, sköter sin bostad och inte stör sina grannar. 
Fastighetskontoret är beroende av att fastighetsägare vill hyra ut lägenheter till 
målgruppen för F100. Om Fastighetskontoret förmedlar hyresgäster som missköter sig 
finns en risk att fastighetsägarna inte längre vill hyra ut till dem. Då faller möjligheten till 
F100. Fastighetskontorets handläggare måste således balansera målgruppens behov av 
förtur till lägenhet mot fastighetsägarnas krav på skötsamma hyresgäster.  
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Under fokusgruppsintervjuerna gav socialsekreterarna flera exempel på personer och 
grupper som skulle behöva F100 men som inte får denna möjlighet. Bland annat 
berättade en socialsekreterare att hon varit med om att en person inte beviljats lägenhet 
enligt F100 eftersom personen inte hade en dokumenterad diagnos. Socialsekreteraren 
menade att det är vanligt att personer med psykiska, intellektuella eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inte vill ha kontakt med sjukvården.  

 

Det är en del i sjukdomsbilden. Det borde räcka att vi beskriver problembilden, att den är 

stadigvarande och inte bara en krisreaktion eller ren ekonomisk eller social problematik. 

Socialsekreterare 

 
En annan socialsekreterare berättade att Fastighetskontoret vid ett tillfälle gjort 
bedömningen att en person som bodde på BmSS inte hade tillräckligt stora stödbehov i 
sitt boende för att få F100. Detta ledde till att personen bodde kvar på BmSS eftersom 
alternativa boendeformer inte fanns att tillgå. Även om denna situation kan ha varit en 
engångsföreteelse är det naturligtvis viktigt att uppmärksamma att denna typ av 
inlåsningseffekter kan uppstå då olika regelverk och tolkningar av dessa står i motsats till 
varandra. 
 

Antalet remisser varierar mellan stadsdelarna 
 
De intervjuade socialsekreterarna framhöll också att socialtjänstens organisering, som 
varierar mellan stadsdelarna i Göteborgs Stad, kan påverka vilka personer som ges 
möjlighet till F100.  
 

Uppdelning i vuxenenhet och funktionshinderenhet kan påverka hur många som blir 

aktuella. Risken är att det tar stopp om det är för många inblandade. Det kan ha betydelse 

hur stadsdelarna organiserar socialtjänsten för hur många remisser som skrivs. 

Socialsekreterare 

 
Förutom socialtjänstens organisering, kan variationerna i antalet remisser från olika 
stadsdelar sannolikt också förklaras av att stadsdelarna har olika många invånare, att 
invånarnas behov skiljer sig åt och att kännedomen om F100 varierar mellan 
socialsekreterarna i staden. Det kan också vara så att kunskapen om F100 bland invånare 
är olika i olika stadsdelar. De intervjuade socialsekreterarna berättade att många 
personer som anser sig tillhöra målgruppen för F100 själva tar initiativ till att anmäla 
intresse för en lägenhet enligt F100.  

I tabell 1 redovisas hur många remisser som inkommit samt godkänts respektive 
avslagits fördelat på remisskrivande stadsdel under åren 2016, 2017 och 2018. Antalet 
inkomna remisser till F100 varierar stort mellan stadsdelarna, liksom hur stor andel av 
inkomna remisser som beviljas och avslås. Angered är till exempel den stadsdel som 
skickat in flest remisser under perioden 2016 – 2018 (61 stycken), men också den 
stadsdel som fått flest avslag. Endast 54 procent av inkomna remisser från Angered 
beviljades under åren 2016 – 2018. Västra Göteborg är den stadsdel som fått flest 
remisser beviljade (42 stycken). Nästan 90 procent av remisserna från Västra Göteborg 
godkändes.   
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Tabell 1 Antal godkända remisser fördelat på år och förvaltning  

 2018*   2017   2016   
SDF/ 
sjukvård 

Antal 
remisser Godkänd Avslag 

Antal 
remisser Godkänd Avslag 

Antal 
remisser Godkänd Avslag 

Angered 22 11 11 19 8 11 20 14 6 

Askim-
Frölunda-
Högsbo 11 10 1 15 11 4 10 8 2 

Centrum 6 4 2 5 3 2 5 5 0 

Lundby 9 7 2 2 2 0 9 7 2 

Majorna- 
Linné 6 5 1 9 7 2 13 11 2 

Norra  
Hisingen 11 10 1 9 5 4 18 16 2 

Västra 
Göteborg 17 16 1 15 15 0 15 11 4 

Västra 
Hisingen 3 3 0 7 6 1 0 0 0 

Örgryte-
Härlanda 9 6 3 13 12 1 12 8 4 

Östra  
Göteborg 9 8 1 8 6 2 6 4 2 

Sjukvård 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 104 81 23 103 75 28 109 84 25 
* Uppgifterna avser perioden 1 januari – 16 oktober 2018. 

 
 
Den absolut vanligaste orsaken till att en remiss avslås är att Fastighetskontoret bedömer 
att boendereferenser behövs men saknas, att referenserna är för gamla eller pekar på att 
den sökande har misskött tidigare boende. Mindre vanliga skäl är att Fastighetskontoret 
gör bedömningen att förtursskäl saknas, att nuvarande bostad uppfyller den sökandes 
behov eller att underlaget i remissen är otillräckligt. Ett fåtal får också avslag eftersom de 
tackar nej till erbjudandet om lägenhet eller redan hunnit lösa sin bostadssituation på 
annat sätt under handläggningstiden.  
 

Nästan alla får ta över förstahandskontraktet 
 
Gällande frågorna om F100 når rätt målgrupp, om F100 når andra än den tänkta 
målgruppen och om det finns andra än de som beviljas F100 idag som skulle behöva 
insatsen men som inte får den, kan man fundera på om det finns personer bland de som 
får ett negativt remissvar som ändå borde fått ett kontrakt. De senaste åren har i 
genomsnitt 75 procent av alla inkomna remisser beviljats och av de som fått F100-
kontrakt har 71 procent tagit över förstahandskontraktet. I tabell 2 redovisas hur många 
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omvandlingar respektive avslut av andra skäl som gjorts för de sammanlagt 395 F100-
kontrakt som avslutats sedan starten 2007.  
 

Tabell 2 Totalt antal avslutade kontrakt per år 

År Omvandlats Övriga avslut Totalsumma 

2007 0 2 2 

2008 0 9 9 

2009 18 7 25 

2010 36 0 36 

2011 16 8 24 

2012 27 10 37 

2013 24 8 32 

2014 29 11 40 

2015 44 9 53 

2016 38 7 45 

2017 42 9 51 
2018 
(tom 2018-10-16) 31 10 41 

Totalsumma 305 90 395 

 
 

Om man analyserar skälen till varför en hyresgäst inte tagit över förstahandskontraktet 
visar statistik från Fastighetskontoret emellertid att det endast är fyra procent som inte 
fått göra det på grund av misskötsamhet (se kolumnen Uppsagd av Fastighetskontoret i 
tabell 3). I ett fall gick det så långt som till avhysning vilket innebär att fastighetsägaren 
tagit hjälp av kronofogdemyndighet och polis för att få bort hyresgästen från lägenheten.  

Eftersom det knappt förekommer att hyresgäster inte får ta över förstahandskontraktet 
på grund av misskötsamhet kan det finnas skäl att funder över om Fastighetskontoret 
möjligtvis är för hårda i sina krav på boendereferenser och att fler personer skulle klara 
ett eget boende enligt rutinerna för F100 om de bara fick chansen. 
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Tabell 3 Orsaker till varför förstahandskontraktet inte överlåtits till hyresgästen bland samtliga 
avslutade kontrakt åren 2007 – 16 oktober 2018. 

År Avliden 
Lägenhets-
byte 

Egen 
upp-
sägning 

Uppsagd av 
Fastighets-
kontoret5 Utgått Övergiven Övrigt Totalt 

2007 0 0 0 0 2 0 0 2 

2008 0 0 4 3 2 0 0 9 

2009 0 0 3 2 1 1 0 7 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 2 1 3 1 0 1 0 8 

2012 2 1 4 2 1 0 0 10 

2013 4 0 2 1 1 0 0 8 

2014 4 0 3 3 1 0 0 11 

2015 4 0 3 0 1 0 1 9 

2016 0 0 4 2 0 0 1 7 

2017 0 0 6 1 0 1 1 9 

2018 (tom 
2018-10-16) 2 0 4 2 2 0 0 10 

Totalsumma 18 2 33 16 11 3 3 90 

 
 

Fler män än kvinnor ansöker om lägenhet enligt F100 
 
För att besvara frågorna om F100 når rätt målgrupp, om F100 når andra än den tänkta 
målgruppen och om det finns andra än de som beviljas F100 idag som skulle behöva 
insatsen men som inte får den, har jag även analyserat målgruppen ur ett 
jämställdhetsperspektiv. I tabell 4 redovisas hur många lägenheter som förmedlats enligt 
F100 från starten 2007 till och med den 16 oktober 2018 fördelat på kvinnor och män. 
Statistiken visar att fler lägenheter förmedlas till män än till kvinnor. 35 procent av 
lägenheterna förmedlas till kvinnor och 61 procent förmedlas till män (för drygt tre 
procent av kontrakten fanns inget kön angivet i Fastighetskontorets statistik). Av alla 
inkomna remisser 2018 beviljades dock en större andel remisser från kvinnor (82 
procent) än från män (77 procent). 

Det är givetvis möjligt att män är överrepresenterade i målgruppen för F100, det vill 
säga att de i högre utsträckning än kvinnor har intellektuella, neuropsykiatriska eller 
psykiska funktionsnedsättningar som gör att de saknar förmåga att skaffa en bostad på 
egen hand och behöver stöd i sin vardag på flera livsområden. Men att fler lägenheter 
förmedlas till män än till kvinnor samtidigt som andelen beviljade lägenheter är större till 
kvinnor än till män kan vara ett tecken på diskriminering. Här skulle en fördjupad studie 

                                                                 
5 Bland de 16 personer som finns redovisade i kolumnen Uppsagd av Fastighetskontoret krävdes avhysning i ett fall 
vilket innebär att fastighetsägaren tvingades ta hjälp av kronofogdemyndigheten och polis för att få bort hyresgästen 
ur lägenheten.  
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och analys av målgruppen liksom socialsekreterares och Fastighetskontorets bedömning 
behöva göras.  
 

Tabell 4 Kön på personer som förmedlats lägenhet enligt F100  

 Kön 

År Okänd Kvinna 
Andel  
Kvinnor (%) Man 

Andel  
Män (%) Totalt  

2007  10 32 21 68 31 

2008  7 21 26 79 33 

2009  11 30 26 70 37 

2010 2 12 38 18 56 32 

2011 4 12 40 14 47 30 

2012 4 17 37 25 54 46 

2013 5 18 34 30 57 53 

2014  12 32 25 68 37 

2015  18 43 24 57 42 

2016  20 36 36 64 56 

2017  26 44 33 56 59 
2018 (tom 
2018-10-16)  24 36 42 64 66 

Totalt 15 187 36 % 320 61 % 522 

 
 

Är F100 ett alternativ till BmSS? 
 
Ett annat sätt att ta sig an frågan om huruvida F100 når rätt målgrupp, om F100 når 
andra än den tänkta målgruppen och om det finns andra än de som beviljas F100 idag 
som skulle behöva insatsen, är att kika på vilka de ursprungliga intentionerna med F100 
var och jämföra med hur målgruppen ser ut idag. F100 startades ju som en alternativ 
boendeform till BmSS. Den regionala organisationen för planering och samordning inom 
funktionshinderområdet och de kommunala bostadsbolagen i Göteborgs Stad 
konstaterade år 2005 att det fanns runt 100 personer som bedömdes ha behov av BmSS 
under en kommande 3-årsperiod men som ändå kanske skulle klara ett eget boende med 
kvalificerat boendestöd eller personlig assistans och hemtjänst bara det fanns lägenheter 
att tillgå.  

Flyttade dessa 100 personer till egen lägenhet som förmedlats genom rutinerna för 
F100 eller till BmSS? Tyvärr saknas statistik över vilka dessa 100 personer var. Det 
saknas dessvärre också tillförlitlig statistik från tiden före år 2015 över var personer som 
ansökt om F100 bodde vid tidpunkten för remissen. Det är alltså inte möjligt att se hur 
många som flyttat från BmSS till en lägenhet som förmedlats enligt rutinerna för F100 
under de år som F100 funnits (utan att gå in i varje hyresgästs akt hos socialtjänsten). Av 
statistik från Fastighetskontoret framgår dock att knappt en fjärdedel av de som 
förmedlats en lägenhet enligt F100 var bosatta på BmSS vid tiden för remissen under 
perioden 2015 till och med den 16 oktober 2018 (se tabell 5). 
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Tabell 5 Hyresgästens boendeform vid tiden för F100-remiss 

År 
Andra 
hand 

Eget 
avtal 

Föräldra- 
hem 

Inne- 
boende 

Kommunalt 
kontrakt 

Referens- 
boende 

Korttids- 
boende BmSS 

Okänt/ 
övrigt Totalt 

2015 2 0 12 3 0 6 3 11 5 42 

2016 1 0 16 4 1 10 5 15 4 56 

2017 1 2 22 4 0 5 8 12 5 59 

2018 (tom 
2018-10-16) 0 0 24 12 0 4 3 15 8 66 

Totalsumma 4 2 74 23 1 25 19 53 22 223 
 
 

På senare år har Fastighetskontoret tilldelats runt 50 lägenheter per år att förmedlas 
enligt rutinerna för F100. År 2017 gjordes en satsning på ytterligare 20 lägenheter för att 
särskilt nå de som idag bor i BmSS, men som bedömdes kunna klara av att bo i egen 
lägenhet i ordinarie bostadsbestånd med boendestöd. Målet visade sig vara svårt att nå. 
Enligt de intervjuade i utvärderingens referensgrupp berodde det bland annat på att det 
tar lång tid att motivera personer som bor på BmSS att flytta till en annan boendeform 
och att effekterna av en sådan satsning sannolikt visar sig först efter något år, det vill säga 
år 2018 eller ännu senare. År 2017 förmedlades 12 lägenheter till personer som bodde på 
BmSS, vilket motsvarar det genomsnittliga antalet personer som årligen flyttat från BmSS 
till lägenhet enligt F100 de senaste fyra åren. Den 30 juni 2018 hade 153 personer ett 
kommunalt kontrakt enligt F100. 16 av dessa hade tidigare bott på BmSS, vilket 
motsvarar drygt 10 procent. Av de 60 personer som flyttade in i lägenheter som 
förmedlats enligt F100 under första halvåret 2018 bodde 9 på BmSS före flytten. Om vi 
antar att antalet personer som flyttade från BmSS till lägenhet enligt F100 var lika stort 
andra halvåret 2018 uppgår det totala antalet till 18 personer. Det är visserligen något fler 
än tidigare år, men eftersom det totala antalet lägenheter som förmedlades enligt F100 
ökade under samma period ligger andelen i procent som flyttat från BmSS kvar på 
ungefär samma nivå.  

I tabell 6 redovisas antalet personer som hade kommunalt kontrakt enligt F100 den 30 
juni 2018 uppdelat på befolkningsansvarig stadsdel. Där framgår att bara hälften av 
stadsdelarna hade personer med kontrakt enligt F100 som flyttat från BmSS. I 
sammanhanget är det viktigt att påpeka att majoriteten av alla som bor på BmSS inte 
tillhör målgruppen för F100 då deras stödbehov inte bedöms kunna tillgodoses i denna 
boendeform. 
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Tabell 6 Antal personer med kommunalt kontrakt enligt F100 per befolkningsansvarig stadsdel 
2018-06-30 
 

 

 
Eftersom målsättningen är att antalet personer som flyttar från BmSS till lägenhet enligt 
F100 ska öka finns ett behov av en fördjupad analys av varför en sådan utveckling inte 
sker. Är målet orimligt, kan det stöd som individen behöver inte ges i egen lägenhet eller 
vill personerna hellre bo i BmSS? 

 

Hyresgästerna har få timmar boendestöd 
 
Ytterligare ett sätt att besvara frågan om huruvida F100 når rätt målgrupp, om F100 når 
andra än den tänkta målgruppen och om det finns andra än de som beviljas F100 idag 
som skulle behöva insatsen, är att undersöka hur stora stödbehov de personer har som 
beviljas lägenhet enligt F100. Eftersom F100 utvecklades som ett alternativ till BmSS för 
de som bedömdes kunna klara av att bo i en egen lägenhet om kvalificerat boendestöd 
fanns att tillgå, förefaller det rimligt att anta att de som beviljas F100 borde ha tämligen 
omfattande boendestöd alternativt personlig assistans eller hemtjänst. Enligt en enkät 
som ställdes till socialsekreterare i Göteborgs Stad under 2009, och vars resultat 
presenterades i den utvärdering som gjordes av F100 samma år, konstaterades att cirka 
hälften av de som då beviljats lägenhet enligt F100 skulle haft rätt till en bostad med 
särskild service om ansökan om sådan lämnats in. Av enkäten framgår också att 84 
procent av de som då hade lägenhet enligt F100 hade boendestöd i någon form (vad 
övriga 16 procent hade för typ av stöd kring sitt boende framgår inte). Ungefär hälften av 
de som beviljats lägenhet enligt F100 hade vid tidpunkten för enkäten boendestöd tre 
timmar per vecka eller mindre. 20 procent hade boendestöd fyra till sex timmar per 
vecka. Bara 11 procent hade boendestöd sju timmar per vecka eller mer. Av detta kan man 
dra slutsatsen att åtminstone hälften av de som då hade en lägenhet enligt F100 hade 
avsevärt mindre stöd än vad som ges i en bostad med särskild service där det ju finns 
personal dygnet runt.  
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Fastighetskontoret har tyvärr inte tillgång till uppgifter om hur omfattande boendestöd 
(eller annan typ av stöd kring boendesituationen) de personer har som beviljats lägenhet 
enligt F100. När vi frågade socialsekreterarna under fokusgruppsintervjun hur 
omfattande stödbehov de uppfattar att de som beviljas lägenhet enligt F100 har, svarade 
de att de sällan skickar en remiss om F100 om personens stödbehov understiger två till 
tre tillfällen6 med boendestödjare per vecka.  

 
Tendensen är att man går in med två till tre tillfällen i veckan i beslutet men att det ändras till 

ett tillfälle i vecka efter en tid. Vi beviljar hellre mer insatser och plockar bort efter hand än 

tvärt om när det gäller klienter med F100. Men det finns stora individuella variationer. Med 

vanligt boendestöd är det ofta tvärt om. Där börjar vi i liten skala och ökar på allt eftersom en 

relation och ett förtroende byggts upp. 

Socialsekreterare 

 
De intervjuade boendestödjarna bekräftade att det i uppdragsbeskrivningen ofta står att 
personen beviljats boendestöd två till tre tillfällen per vecka, men att boendestödet 
successivt minskar över tid.  
 

Många är osäkra på en massa saker när man ska flytta till sin första egna lägenhet, som att 

tvätta, handla, sköta räkningar. Men när man gjort det första gången, skapat rutiner kring det, 

så klarar man det sedan på egen hand. 

Boendestödjare 

 

Men det är inte alltid så att det stöd som personen beviljas initialt täcker individens 
behov. Under fokusgruppsintervjun berättade boendestödjare även om personer som 
hade större stödbehov än de beviljats stöd för.  
 

Brukarnas stödbehov varierar jättemycket. Ett tag upplevde jag att brukarna hade jättestora 

behov. De ringde jämt. De hade behövt stöd nattetid. Socialsekreterarna såg inte brukarnas 

hela behov. Och då blev F100 ett misslyckande. 

Boendestödjare 

 
Fastighetskontoret har ingen kontakt med vare sig hyresgäst, boendestödjare eller 
socialsekreterare under kontraktstiden så länge som de inte får meddelande om att 
hyresgästen missköter sig eller på annat sätt bryter mot hyresavtalet. Om hyresgästen 
visar sig ha ett avsevärt mindre behov av boendestöd än vad som framgår av remissen är 
det inte något som Fastighetskontoret därför självklart får kännedom om. Från 
Fastighetskontorets sida menar man att det viktiga är att hyresgästen har det stöd som 
behövs för att boendesituationen ska fungera. Om behovet av stöd minskar under 
kontraktstiden och boendestödets omfattning därför reduceras ses det i första hand som 
ett bevis på att en lägenhet enligt F100 varit en framgångsrik insats snarare än ett tecken 
på att individen inte hade ett tillräckligt stort stödbehov för att egentligen tillhöra 
målgruppen för F100.  
 

                                                                 
6 Ett tillfälle omfattar vanligtvis cirka en timme. 
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Hur hade målgruppen bott om de inte fått en lägenhet 
genom F100? 
 
En av de frågor som utvärderingen skulle besvara var hur målgruppen skulle ha bott om 
de inte fått en lägenhet genom F100. Hur många hade varit hemlösa? Det går givetvis inte 
att ge ett säkert svar på en fråga som rör en situation som inte funnits. Däremot är det 
möjligt att spekulera om hur det skulle ha kunnat se ut, till exempel genom att titta på hur 
målgruppen bodde innan de fick en lägenhet genom F100.  

Socialstyrelsen (2017) har en bred definition av hemlöshet. Den innefattar personer 
som: 
1) är akut hemlösa, det vill säga som är hänvisade till akutboende, härbärge, 

jourboende, skyddade boenden eller motsvarande samt personer som sover i 
offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller motsvarande. 

2) är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution 
eller stödboende, 

3) bor i en av kommunen ordnad boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, 
socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande samt 

4) har eget ordnat kortsiktigt boende, det vill säga bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) 
inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. 

 
De flesta som ansöker om lägenhet enligt F100 är inte akut hemlösa enligt 
Socialstyrelsens definition. Däremot faller många inom ramen för Socialstyrelsens andra 
definitioner av hemlöshet. Många bor inneboende hos en vän eller släkting. Bland de 
yngre som ansöker om lägenhet enligt F100 bor en majoritet i föräldrahemmet eller på 
någon form av korttidsboende. De senaste tre åren bodde drygt 10 procent av alla 
sökande på ett särskilt referensboende7 vid tiden för F100-remissen (se tabell 5).  

Under fokusgruppsintervjuerna frågade vi socialsekreterarna hur de trodde att 
personerna skulle ha bott om de inte fått en lägenhet genom F100. Socialsekreterarna 
svarade att det finns risk för att personer fastnar på olika typer av dyra träningsboenden i 
många år om alternativ som F100 saknas. Socialsekreterarna berättade att flera av de som 
får lägenhet genom F100 idag bor med en partner eller inneboende tillsammans med 
personer som inte är bra för dem. Om F100 inte fanns skulle de antingen bo kvar i dessa 
destruktiva miljöer eller hänvisas till olika typer av korttidsboenden. Personer som bor i 
föräldrahemmet skulle kunna få boendestöd där. En del i uppdraget skulle då kunna vara 
att stötta till att på sikt hitta en egen lägenhet. Om det skulle vara ohållbart för individen 
att bo kvar hemma skulle korttidsboenden eller BmSS vara möjliga alternativ om 
individens stödbehov är så stort att BmSS är motiverat.  
 

  

                                                                 
7 Med referensboende avses olika former av boendeplatser och kontrakt som bekostas av kommunen och som syftar 
till att ge hyresgästen boendereferenser som visar att personen kan klara av att följa hyreslagen och bo i egen 
lägenhet. 
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Ekonomiska perspektiv på F100 
 
Kostnaden för en timmes stöd i hemmet, exempelvis boendestöd eller hemtjänst, 
beräknades till 495 kronor per timme år 2017 enligt Göteborg Stads bokslut. Enligt 
utvärderingen av F100 som gjordes år 2009 konstaterades att personer som erhållit en 
lägenhet genom F100 hade 3,9 timmar hjälp per vecka i genomsnitt (Göteborgs Stad, 
2009). Motsvarande uppgifter från idag saknas dessvärre. Om man ändå räknar på att de 
som idag har lägenhet enligt F100 också har 3,9 timmar hjälp i veckan motsvarar det en 
årskostnad på drygt 100 000 kronor. 

En genomsnittlig nettokostnad8 per plats i en bostad med särskild service enligt LSS 
uppgick under 2017 till drygt en miljon kronor enligt Göteborgs Stads bokslut. 
Platskostnaden varierar dock stort mellan olika boenden beroende på de boendes behov. 
Den dyraste platsen kostade 6,5 miljoner kronor. Ytterligare några platser kostade runt 
4,5 miljoner kronor. De flesta platser ligger inom kostnadsspannet 0,5 till 1,5 miljoner 
kronor.  

Av beräkningsexemplet framgår att kostnaderna för en bostad med särskild service i 
genomsnitt är tio gånger så hög som kostnaderna för det stöd en person erhåller som fått 
en lägenhet genom F100. Om personerna, som erhållit en lägenhet genom F100, i stället 
skulle ha erbjudits en bostad med särskild service är det dock mer sannolikt att detta då 
skulle var i ett boende för personer med mindre omfattande behov av stöd och service och 
att kostnaden för en sådan plats ligger på runt 500 000 kronor per år. Om en person 
flyttar till lägenhet enligt F100 istället för BmSS torde detta därför innebära en besparing 
på cirka 400 000 kronor per år. Ur ekonomisk synvinkel är det därför klart fördelaktigt 
för Göteborgs Stad att erbjuda lägenheter enligt F100 istället för BmSS i de fall som detta 
är möjligt utifrån individens behov. Det gäller även om personen har betydligt mer 
omfattande stöd i hemmet än vad som är genomsnittet för de personer som idag erhåller 
lägenhet enligt F100.  
  

                                                                 
8 Med nettokostnad i BmSS avses stadsdelsnämndens kostnad efter avdrag för matkostnad och hyra som den 
enskilde själv betalar.  
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5. Hyresgästernas upplevelser 
 
Detta kapitel handlar i första hand om hyresgästernas upplevelser av F100, men i kapitlet 
besvaras också de utvärderingsfrågor som handlar om hur det gått för de personer som 
fått en lägenhet genom F100. Var det stöd som gavs tillräckligt utifrån individens behov? 
Och vill de personer som får en lägenhet genom F100 ha den här typen av stödinsats? 

 

Hyresgästerna är nöjda och vill bo i egen lägenhet 
 
De hyresgäster som intervjuades i brukarrevisionen är i allmänhet mycket nöjda med att 
ha fått en lägenhet genom F100. De trivdes i de flesta fall bra och ville gärna bo kvar. 
Majoriteten beskrev sin lägenhet som lugn, fräsch och snygg. Bara en av de intervjuade 
hyresgästerna ville flytta till en annan bostad, detta på grund av fysiska 
funktionsnedsättningar som gjorde att personen hade svårt att ta sig ut ur bostaden på 
egen hand.  

Flera vittnade om att en egen lägenhet har inneburit större frihet. De som tidigare bott 
inneboende eller i olika typer av referens- och vårdboenden berättade att de nu kan ta 
emot besök av släkt och vänner, ha barn boende hos sig eller skaffa husdjur. Andra 
uttryckte att det för första gången på mycket länge kändes som att de hade ett eget hem. 

 
Detta är drömmen. Jag har bott kollektivt i tio år och nu känner jag det som hemma. 

Hyresgäst F100 

 
Den positiva bild som hyresgästerna förmedlade delades av Fastighetskontorets personal. 
När vi frågade dem hur det går för personer som får en lägenhet genom F100 var svaret 
att det förefaller som att det fungerar bra för målgruppen. Även de intervjuade 
socialsekreterarna och boendestödjarna vittnade om att det i de flesta fall fungerar 
mycket bra för personer med F100-kontrakt. 

 
De vill ju ha en egen lägenhet och är jättenöjda med att ha fått en bostad. Oftast är det mer 

problematiskt under tiden de väntar på att få en bostad än när de väl fått en. 

Socialsekreterare 

 
De känner sig stolta, glada och entusiastiska. Om 18 månader har jag förstahandskontrakt, 

någon tror på mig, det är världens chans. De flesta tycker det är spännande med egen 

lägenhet.  

Boendestödjare 

 
Majoriteten som har lägenhet enligt F100 får ta över förstahandskontraktet. Det är 
mindre vanligt att målgruppen för F100 missköter sitt boende än vad som är fallet för 
personer som har ett kommunalt kontrakt i allmänhet. Som påpekades i förra kapitlet är 
det endast fyra procent av de som fått lägenhet enligt F100 som inte fått ta över 
förstahandskontraktet på grund av misskötsamhet (se tabell 3). En boendestödjare 
berättade dock att det kan uppstå problem om det finns många med kommunala kontrakt 
i samma trappuppgång. Då vet man inte alltid vem som stör. Några andra menade att 
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vissa hyresgäster får problem på grund av sin generositet genom att de bjuder in folk att 
sova över som stör. 

Boendestödjarna och socialsekreterarna såg också vissa andra problem som de 
intervjuade hyresgästerna inte själva lyfte. Bland annat pekade boendestödjarna på att 
samtidigt som de flesta hyresgäster är nöjda så kan de också bära på en stor oro för om de 
kommer att klara att bo själva i en lägenhet. Många har både ny bostad och ny 
sysselsättning samtidigt. Det är mycket som tar energi.  

Flera av de intervjuade socialsekreterarna och boendestödjarna ansåg att många som 
flyttar från BmSS till egen lägenhet blir väldigt ensamma och att detta kanske inte alltid 
är det bästa för individen. 

 
Personen vill ha en egen lägenhet men ensamheten kan bli ett problem. Fast vem uppfattar 

det som ett problem? Ibland omgivningen mer än brukaren. 

Boendestödjare 

 
Ingen av de intervjuade hyresgästerna lyfte själva att ensamhet var ett problem. Tvärt om 
tyckte majoriteten att de hade någon att prata med vid behov och att de hade större 
möjligheter att umgås med släkt och vänner nu än tidigare. Det ska dock påpekas att 
ingen av de intervjuade hade bott i BmSS innan de flyttade till lägenhet enligt F100.  

 

Boendestödet fungerar oftast bra – men inte alltid 
 
Majoriteten av de intervjuade hyresgästerna var nöjda med det stöd som de fick i hemmet 
och upplevde att de hade förtroende för boendestödjarna. Några var dock kritiska till att 
de fått hjälp av så många olika boendestödjare. 

 
Jag har säkert haft 20 olika boendestödjare under ganska kort tid vilket är jobbigt. 

Hyresgäst F100 

 
De flesta av de intervjuade hyresgästerna kände sig delaktiga i planeringen av 
boendestödet och tyckte att boendestödet motsvarade deras behov. En av hyresgästerna 
ansåg dock att stödet ännu inte uppfyllt förväntningarna, men att det egentligen inte var 
så konstigt då hen inte ställt några krav på boendestödet eller uttalat vad hen ville ha 
hjälp med. Personen var rädd för att vara till besvär. Flera av de intervjuade 
hyresgästerna berättade att de inte vågar föra fram synpunkter och klagomål så länge de 
inte har fått sitt förstahandskontrakt. Några hyresgäster berättade att de hade uppstått 
missförstånd kring boendet på grund av språkförbistringar och att de inte haft tillgång till 
tolk  

Två hyresgäster ansåg att de inte kunde påverka när deras boendestödjare kom. Båda 
dessa hyresgäster hade boendestöd klockan nio på morgonen, men önskade att stödet 
skulle ges senare på förmiddagen. Båda hyresgästerna hade framfört sina önskemål men 
fått besked att det inte gick att ändra. Två andra hyresgäster berättade att deras 
boendestöd inte kom på bestämda tider utan istället ringde en halvtimme innan för att 
meddela att de var på väg. Detta upplevde hyresgästerna som mycket stressande. 
Boendestödet uppfattades i dessa fall enbart ha en kontrollerande och inte stödjande 
funktion. Då dessa hyresgäster kände att boendestödjarna kunde dyka upp när som helst, 
hade de svårt att slappna av i sin lägenhet.  
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När vi frågade socialsekreterare och boendestödjare hur de tyckte att boendestödet 
fungerar för de personer som har lägenhet enligt F100, svarade de, precis som de 
intervjuade hyresgästerna, att stödet oftast fungerar bra och i de flesta fall motsvarar 
individens behov. Samtidigt pekade de på en rad problem som kan uppstå kring 
boendestödet. Ett sådant är att det kan ta lång tid innan boendestödet startas upp. 
 

Ibland kan det ta flera veckor eller månader från det att klienten flyttar in tills det att 

boendestödet kommer igång. Vi kan få besked att klienter som redan har boendestöd och 

behöver utökade insatser prioriteras före klienter som beviljats F100. Det är inte bra. 

Mycket kan gå snett i början. Dessutom är det svårt att komma in efter flera månader om 

klienten vant sig vid att klara sig själv. Vems är felet om det inte funkar för klienten i F100 

om de inte fått boendestödet i tid? 

Socialsekreterare 

 
Det är socialsekreterarnas ansvar att följa upp att det stöd som beviljats fungerar och 
motsvarar hyresgästens behov. En till två månader efter att personen flyttat in brukar de 
boka ett uppföljningsmöte i lägenheten tillsammans med boendestödet. Ibland deltar 
även anhöriga eller god man om sådan finns. Socialsekreterarna har också regelbunden 
kontakt med boendestödet.  
 

Hör vi att allt funkar så backar vi undan. Om det finns problem så bokar vi in 

uppföljningsmöten. 

Socialsekreterare 

 
Flera boendestödjare ansåg att det ofta är stora skillnader mellan de stödbehov som finns 
beskrivna i socialsekreterarnas uppdragsbeställning och de stödbehov som hyresgästen 
faktiskt har. Det vanligaste är att stödbehovet är större i uppdragsbeskrivningen än i 
verkligheten.  
 

Det är ofta många avbokningar om personen är högfungerande. Det är svårt att hitta tider 

då vi ska komma om personen jobbar och har olika fritidssysselsättningar. I ett beslut stod 

att det fanns behov av bostöd varje vecka, men nu blir det bara varannan vecka en 

halvtimme per gång. 

Boendestödjare 

 
De intervjuade socialsekreterarna bekräftade bilden att de ofta beviljar klienter som får 
lägenhet enligt F100 mer boendestöd än vad som kanske behövs.  

 
Vi beslutar oftast om boendestöd ett år i taget. Vanligtvis kan vi bevilja ett större stöd för 

klienter med F100 än det faktiska behov som det senare visar sig att klienten har. 

Socialsekreterare 

 
Många gånger kan det vara svårt för socialsekreterarna att bedöma hur stort stödbehov 
en person har och vilket stöd som personen faktiskt behöver. För att slippa fatta ett nytt 
beslut om mer stöd beviljar de hellre lite för mycket stöd från början.  
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Boendestödjare upplever ibland sitt uppdrag som otydligt 
 
Under fokusgruppsintervjun med boendestödjare berättade dessa att de ibland upplever 
att de känner sig osäkra på sin roll som boendestödjare när det kommer till personer som 
har lägenhet enligt F100. 

 
Vi är vana att jobba med boendestöd som en frivilliginsats. Med F100 är det annorlunda. Vi 

kan påminna om avtalet i F100 om vi inte blir insläppta, att det är ett krav. Men vi är inte 

några inspektörer, utan där för att personen har behov av stöd. Men det kan kännas oklart 

hur flexibla vi kan vara. 

Boendestödjare 

 
Boendestödjarna berättade också att de ibland upplever att deras uppdrag är otydligt 
beskrivet av socialsekreterarna. Det gäller särskilt om uppdraget kommer från den egna 
stadsdelen. Om uppdraget istället kommer från en annan stadsdel brukar det vara 
tydligare. Detta trodde boendestödjarna berodde på köp-säljsystemet som tvingar 
socialsekreterarna att vara mer precisa i sin beställning.  

För att kunna stötta på ett bra sätt från start menar boendestödjarna att det är mycket 
viktigt att uppdraget är tydligt definierat. Risken är annars att stödet blir otillräckligt eller 
felaktigt. Ibland är uppdraget mer utformat som ett utredningsuppdrag där 
boendestödjaren förväntas återkoppla till socialsekreteraren vilken typ av stöd som 
hyresgästen behöver. Den typen av uppdrag upplever boendestödjarna som svåra att 
hantera. Hyresgästerna kan ha mycket olika behov av stöd och det kan ta lång tid innan 
dessa upptäcks.  

 
Det är svårt när vi inte vet var problematiken ligger. Ibland framgår det till exempel inte om 

brukaren behöver hjälp med hyresinbetalningen. Ibland står det i uppdraget, ibland inte. Det 

har hänt att det inte funnits pengar på kontot vid autogirering. 

Boendestödjare 

 
Socialsekreterarna å sin sida menar att det alltid framgår i uppdragsbeskrivningen om 
personen behöver hjälp med hyresinbetalningen. Däremot är de medvetna om att det 
ibland inträffat att hyresgäster inte fått in pengar på sitt konto i tid vilket medfört att 
autogirering av hyran inte fungerat som planerat. Den här typen av situationer har till 
exempel uppstått under semestertider för personer som levt på försörjningsstöd då det 
ibland saknats tillräckligt med personal inom socialtjänsten för att fatta beslut och hinna 
betala ut stöd i tid. Eftersom personerna som har lägenhet enligt F100 ofta lever under 
knappa omständigheter och sällan har några större ekonomiska marginaler innebär en 
försenad utbetalning därför att personen sannolikt inte kan betala sin hyra. Om 
hyresgästen själv inte uppmärksammar detta, och boendestödjare och socialsekreterare 
tror att hyresinbetalningen skett automatiskt via autogiro, kan det ta lång tid innan 
problemet upptäcks, något som skulle kunna påverka hyresgästens möjligheter att ta över 
förstahandskontraktet negativt.  
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Oklart om någon behövt flytta till BmSS 
 
En fråga som utvärderingen skulle ge svar på var hur många av de som fått lägenhet enligt 
F100 som behövt flytta till BmSS eftersom deras stödbehov var så stort att det inte kunde 
tillgodoses genom F100. Dessvärre saknas statistik som visar hur de som haft kontrakt 
enligt F100 bor efter att kontraktstiden löpt ut. För att besvara frågan hade kontakt 
behövt tas med samtliga för detta hyresgäster för att höra hur det gått för dem. En sådan 
uppföljning hade krävt en etikprövning och dessutom tagit mycket tid i anspråk, något 
som utvärderingens tidsramar och budget inte tillät. För att ändå få någon slags bild av 
hur hyresgästernas stödbehov ser ut efter att F100-kontraktet löpt ut, frågade vi 
boendestödjarna och socialsekreterarna under fokusgruppsintervjuerna om detta. Ingen 
kände till någon hyresgäst som hade behövt flytta till BmSS för att det inte fungerat i 
lägenhet enligt F100. Istället berättade socialsekreterarna och boendestödjarna att en del 
som får ett förstahandskontrakt säger upp boendestödet i samband med detta. Många har 
också mindre omfattande boendestöd efter att de fått förstahandskontrakt än innan. För 
personer med psykiska funktionsnedsättningar varierar behovet av stöd ofta över tid 
medan det för personer med intellektuella funktionsnedsättningar vanligtvis är mer 
konstant.  
 

Det är stor skillnad i gruppen med fysiska respektive psykiska funktionsnedsättningar. 

Personer med fysiska funktionsnedsättningar kan ha stora behov dygnet runt, men stör inte 

grannar och då kan det funka och behoven kan tillgodoses i egen lägenhet. 

Socialsekreterare 

 
Hur störande en person är, är avgörande för om det kommer fungera med F100 enligt de 
intervjuade socialsekreterarna. Både de intervjuade socialsekreterarna och 
boendestödjarna trodde att det skulle vara möjligt för fler som idag bor på BmSS att flytta 
till lägenhet enligt F100 om det fanns mer stöd att tillgå i bostaden, exempelvis nattetid. 
Samtidigt menade socialsekreterarna att vissa grupper aldrig klarar av att bo i en vanlig 
lägenhet eftersom de har mycket ljud för sig eller skrämmer sina grannar. 
 

Osäkerhet kring regler skapar oro 
 
Många av de intervjuade hyresgästerna var osäkra på vilka regler som gäller kring F100-
kontraktet. I samband med kontraktsskrivningen informerar Fastighetskontorets 
handläggare om vad som gäller. Flera av de intervjuade hyresgästerna berättade att de 
varit nervösa och stressade vid detta tillfälle och haft svårt att ta till sig den information 
de fått. Tre av de intervjuade hyresgästerna uppgav att de inte hade fått något kontrakt 
eller skriftlig information. Några uppgav att information kring lägenheten fanns i ”den 
gröna foldern”, andra nämnde att ”regler fanns uppsatta vid dörren nere vid ingången”. 

Flera hade fått höra av sin socialsekreterare att ett enda klagomål kunde räcka för att 
sägas upp från lägenheten. En hyresgäst berättade att hen inte kände sig avslappnad i sitt 
hem och var mycket orolig för att grannarna skulle klaga. Några var rädda för att ha på 
TV:n på annat än mycket låg volym utifall det skulle höras till andra lägenheter. Andra 
vågade inte ta hem vänner eller rasta en väns hund av rädsla för att störa. 
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Att känna en stark oro för att något ska inträffa som gör att hyresgästen inte får ta över 
kontraktet efter 18 månader är inte unikt för de personer som har en lägenhet enligt 
rutinerna för F100. Tidigare studier av personers erfarenheter av kommunala 
bostadskontrakt visar på liknande resultat (se till exempel Krantz och Sennemark, 2007). 
Hyresgästerna vittnar om att de upplever sig vara i en mycket utsatt och sårbar situation 
och därför inte vågar utnyttja sin lägenhet på ett normalt sätt.  

Även de intervjuade socialsekreterarna och boendestödjarna upplevde att många 
hyresgäster är osäkra på vilka regler som gäller kring F100, och att detta kan skapa 
onödig oro.  
 

En del brukare är osäkra vad som gäller. De undrar om de får flytta ihop med någon, om en 

kompis får sova över och om de blir vräkta om det blivit en reva i tapeten. Det borde finnas 

information som brukaren förstår, anpassad till brukarens funktionsförmåga.  

 

Boendestödjare 

 
Flera av de intervjuade socialsekreterarna och boendestödjarna var själva osäkra på vilka 
regler som gäller för lägenheter enligt F100. Om de fick frågor från klienter visste de inte 
alltid hur de skulle svara. Det framkom också under fokusgruppsintervjuerna att de 
ibland gav hyresgästerna felaktig information då de missförstått eller feltolkat gällande 
regler.  

Eftersom många hyresgäster med lägenhet enligt F100 känner en osäkerhet kring sitt 
boende och om de verkligen kommer att få ta över kontraktet efter 18 månader är det inte 
ovanligt att hyresgästen inte vågar säga till om något är fel i bostaden. De är rädda för att 
själva få skulden för felet. Några av de intervjuade berättade att de väntade med att 
felanmäla tills dess att de fått förstahandskontraktet.  

Alla hyresgäster upplevde dock inte en sådan rädsla. Några berättade tvärt om med 
särskild värme om det stöd de känt från fastighetsskötaren i huset där de bodde. Andra 
vittnade istället om att de inte blivit riktigt lyssnade på när de kommit med klagomål. 
Denna bild bekräftades av en av de intervjuade boendestödjarna. 
 

Vissa brukare blir inte lyssnade på av fastighetsvärden, om det är något fel i lägenheten. Det 

åtgärdas inte. Och då får vi gå in och hjälpa till. Vet inte om det är en nonchalans för att 

personen har ett kommunalt kontrakt. Eller för att värden inte förstår personens 

funktionsnedsättning. 

Boendestödjare 

 
Innan omvandling av kontraktet kan ske måste Fastighetskontoret kontrollera om 
hyresgästen betalt hyran i tid och om det förekommit några störningar. Därefter ska 
lägenheten besiktigas och fastighetsägaren informeras om resultatet. Under 
fokusgruppsintervjuerna berättade både boendestödjare och socialsekreterare att många 
hyresgäster uppfattar att de kommer att få ta över förstahandskontraktet efter exakt 18 
månader om de skött sig och betalat hyran i tid. I verkligheten tar det ofta en eller flera 
månader från det att 18 månader gått tills dess att processen att ta över 
förstahandskontraktet är avslutad. 
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Många tror att de ska få kontrakt exakt efter 18 månader, men processen drar ofta ut på 

tiden flera månader. På grund av sin funktionsnedsättning har många brukare ett fyrkantigt 

sätt att tänka och då blir det svårt och ångestfyllt för dem om det blir på annat sätt än de 

föreställt sig. 

Socialsekreterare 

 
Både de intervjuade boendestödjarna och socialsekreterarna ansåg att mycket av den oro 
som många hyresgäster upplever under perioden mellan att 18 månader förflutit tills dess 
att de fått överta förstahandskontraktet är obefogad. Trots att det är ytterst få som inte får 
ta över förstahandskontraktet på grund av misskötsamhet, är oron hos många stor för att 
grannar klagat eller något annat inträffat som gör att de inte får bo kvar.  
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6. Summerande reflektioner och 
rekommendationer 

 
 

I detta avslutande kapitel summerar jag svaren på utvärderingens frågor. Jag fokuserar 
särskilt på att resonera kring utvärderingens huvudfrågeställningar, nämligen om F100 
uppfyller syftet med insatsen och om F100 når rätt målgrupp. Det vill säga, är F100 på 
rätt väg? Jag reflekterar också kring de tankar och erfarenheter av F100 som hyresgäster, 
socialsekreterare och boendestödjare lyfte under de intervjuer som ligger till grund för 
utvärderingens resultat. Avslutningsvis lämnar jag några rekommendationer om hur 
F100 skulle kunna utvecklas för att i ännu högre utsträckning nå sina mål och hjälpa 
målgruppen för insatsen på bästa sätt. 

 

F100 uppnår till stor del sina mål 
 

F100 erbjuder förtur till lägenheter i ordinarie bostadsbestånd för personer med psykiska, 
neurologiska, intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har 
behov av boendestöd eller andra insatser, exempelvis personlig assistans eller hemtjänst. 
Målsättningen är att de som får ett kontrakt enligt rutinerna för F100 själva ska kunna ta 
över förstahandskontraktet efter 18 månader. Ett delmål för perioden 2018 – 2021 är att 
staden ska upplåta 200 lägenheter med kommunalt kontrakt enligt F100. På senare år 
har Fastighetskontoret tilldelats runt 50 lägenheter per år att förmedlas enligt F100. År 
2017 gjordes dessutom en särskild satsning på ytterligare 20 lägenheter för att nå de som 
idag bor i BmSS, men som bedömdes kunna klara av att bo i egen lägenhet i ordinarie 
bostadsbestånd med boendestöd.  

Utvärderingen visar att i genomsnitt 75 procent av alla inkomna remisser beviljas och 
av de som fått lägenhet enligt F100 är det 71 procent som tagit över 
förstahandskontraktet. Det är dock endast fyra procent av de som beviljas lägenhet enligt 
F100 som inte får ta över förstahandskontraktet på grund av misskötsamhet, vilket 
bedöms vara ett mycket gott resultat och ett tecken på att målgruppen får det stöd de 
behöver för att klara sitt boende. Den statistik som Fastighetskontoret för gör det dock 
inte möjligt att se varför de som själva säger upp kontraktet väljer att göra det. Bland 
dessa personer kan det både finnas de som visade sig ha så stort stödbehov att de inte kan 
bo kvar, men också de som väljer att flytta till en annan ort för att arbeta eller studera 
eller flyttar ihop med någon i den personens bostad. Det går därför inte att med säkerhet 
uttala sig om stödet till målgruppen motsvarar deras behov eller om det finns personer 
som får lägenhet enligt F100 men som inte klarar av att bo kvar och hur många de i så fall 
är. Intervjuerna med hyresgäster, socialsekreterare, boendestödjare och handläggare på 
Fastighetskontoret pekar dock på att det generellt sett fungerar mycket bra för de som 
förmedlas en lägenhet genom F100 och att gruppen till stora delar förefaller få det stöd de 
behöver för att klara sitt boende.  

Antalet lägenheter som förmedlats enligt F100 har ökat stadigt sedan starten 2007, 
bortsett från en tillfällig minskning 2014 och 2015. Under år 2018 hade det redan den 16 
oktober inkommit 104 remisser varav 81 beviljats. Det är mer än dubbelt så många 
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remisser som inkom under 2007 respektive 2008. Första halvåret 2018 flyttade 53 
personer till lägenhet enligt F100. Om denna förmedlingstakt håller i sig även 2019, 2020 
och 2021 kommer mer än dubbelt så många lägenheter ha förmedlats enligt rutinerna för 
F100 i relation till det mål på 200 lägenheter under åren 2018 – 2021 som finns i 
Göteborgs Stads plan för bostäder för personer med funktionsnedsättning. I detta 
sammanhang ser F100 alltså ut att nå sina mål med råge. Mycket kan dock hända som 
påverkar möjligheterna att nå målet, bland annat tillgången på lägenheter att förmedla. 

Delmålet att förmedla 20 lägenheter extra år 2017 för att särskilt nå de som då bodde på 
BmSS uppnåddes däremot inte. År 2017 förmedlades 12 lägenheter till personer som 
bodde på BmSS, vilket motsvarar det genomsnittliga antalet personer som årligen flyttat 
från BmSS till lägenhet enligt F100 de senaste fyra åren. Under perioden den 1 januari till 
den 16 oktober 2018 hade 15 personer flyttat från BmSS till lägenhet enligt F100. Det är 
en liten ökning mot tidigare år, men eftersom andelen lägenheter som förmedlas enligt 
F100 ökat under senare år ligger andelen personer som flyttar från BmSS till lägenhet 
enligt F100 kvar på ungefär samma nivå. 
 

F100 uppfyller syftet med insatsen 
 
En av utvärderingens huvudfrågor var att ta reda på om F100 uppfyller syftet med 
insatsen. Som jag beskrev i kapitel två, har jag uppfattat att syftet med F100 dels är att 
stävja inflödet av personer till BmSS, dels att bredda utbudet av bostäder till personer 
med funktionsnedsättning så att de i högre utsträckning har möjlighet att själva välja hur 
de ska bo. Det enkla svaret på denna frågan är ja – utbudet av bostäder till personer med 
funktionsnedsättning har ökat och ett antal personer som annars sannolikt skulle ha bott 
på BmSS bor nu i egen lägenhet. Inflödet av personer till BmSS har därför stävjats. 
Däremot går det inte att säga exakt hur många personer det rör sig om då data saknas för 
åren 2007 – 2014 avseende var de som förmedlats en lägenhet enligt F100 bodde vid 
tiden för remissen. Det finns inte heller några uppgifter om hur många av de som 
förmedlats en lägenhet enligt F100 som skulle ha varit berättigade till BmSS om de ansökt 
om en sådan.  

Statistik från Fastighetskontoret för åren 2015 till den 16 oktober 2018 visar att 53 
personer som förmedlats en lägenhet enligt F100 bodde på BmSS vid tiden för remissen. 
Det är knappt 25 procent av alla som förmedlades en lägenhet enligt F100 under 
perioden. Tio procent av de som den 30 juni 2018 hade kommunalt kontrakt enligt F100 
hade bott på BmSS innan de flyttade in. Om vi antar att i genomsnitt 20 procent av de 
som flyttade till lägenhet enligt F100 under åren 2007 – 2014 bodde på BmSS innan, 
uppgår det totala antalet personer som annars skulle ha bott på BmSS under denna 
period till cirka 60 personer (under förutsättning att ingen behövt flytta tillbaka till 
BmSS). För hela den period som F100 funnits innebär det att uppskattningsvis så många 
som 110 personer eller fler nu bor i egen lägenhet istället för på BmSS,  

Enligt de beräkningar jag gjorde i kapitel fyra avseende kostnader för BmSS respektive 
lägenhet enligt F100, framgår att kostnaden för en plats på BmSS i genomsnitt är 400 
tusen kronor högre per år i förhållande till boendestöd i lägenhet enligt F100. Detta 
innebär att besparingen för Göteborgs Stad avseende de 110 personer som annars skulle 
bott på BmSS om F100 inte funnits uppgår till uppskattningsvis 44 miljoner kronor.  

Enligt en enkät som ställdes till socialsekreterare i Göteborgs Stad år 2009 framkom att 
cirka hälften av de som under det första ett och ett halvt året förmedlades en lägenhet 
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enligt F100 hade varit berättigade till BmSS om de ansökt om detta. Någon liknande 
undersökning för senare år finns inte, men om man antar att dessa siffror även gäller idag 
så kan det röra sig om så många som 250 personer eller fler som skulle ha bott på BmSS 
om F100 inte funnits. Detta motsvarar en kostnadsbesparing för Göteborgs Stad på 100 
miljoner kronor eller mer för åren 2007 – 2018. 

 

Delvis oklart om F100 når rätt målgrupp 
 

En annan av huvudfrågorna för utvärderingen var om F100 når rätt målgrupp, men också 
om F100 når andra än den tänkta målgruppen, om det finns personer som skulle behöva 
insatsen men inte får den, vilken som egentligen är rätt målgrupp och om det går att 
förtydliga vilka personer som ska vara prioriterade för F100.  

F100 startade ju ursprungligen som en alternativ boendeform till BmSS eftersom kön 
till BmSS var lång och alternativa boendelösningar behövdes. Den regionala 
organisationen för planering och samordning inom funktionshinderområdet och de 
kommunala bostadsbolagen i Göteborgs Stad hade år 2005 konstaterat att det fanns runt 
100 personer som den kommande 3-årsperioden hade behov av BmSS som kanske skulle 
klara ett eget boende med stöd bara det fanns lägenheter att tillgå. Eftersom det saknas 
statistik över huruvida de 100 personer som initialt identifierades som möjliga kandidater 
för F100 faktiskt flyttade till lägenhet enligt F100 eller BmSS, går det inte att säga om 
F100 nådde den målgrupp som ursprungligen var tänkt att nås.  

Den utvärdering som gjordes av F100 år 2009 kom fram till att de som beviljats 
lägenhet enligt F100 i genomsnitt hade 3,9 timmar boendestöd i veckan, vilket är avsevärt 
mindre stöd än vad som ges på BmSS där det ju finns personal dygnet runt. Resultaten 
från 2009 års utvärdering av F100 indikerar att åtminstone en del som beviljats F100 då 
kanske inte hade så stora stödbehov som det var tänkt att målgruppen skulle ha. 

Vilken som är målgruppen för F100 har förtydligats och preciserats över åren. Sedan 
2016 definieras målgruppen som personer med psykisk, neurologisk, intellektuell eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som behöver stöd inom ett flertal behovsområden 
för att klara av att bo i egen lägenhet. På grund av sin funktionsnedsättning ska personen 
sakna förmåga att ordna en bostad på egen hand. Ytterligare krav för att få en bostad är 
att den blivande hyresgästen kan bo i ett flerbostadshus med grannar, är skriven i 
Göteborgs kommun, är över 18 år, har uppehållstillstånd, inget pågående missbruk och 
heller inte missbrukat de senaste sex månaderna (Fastighetskontoret, 2016).  

I fokusgruppsintervjun med socialsekreterare framkom att kriterierna för vilka som 
tillhör målgruppen är väl kända, men att socialsekreterarna upplever det som svårt att 
bedöma vem som har förmåga att ordna en bostad på egen hand eller inte. Här finns 
utrymme för tolkningar. Socialsekreterarna upplever också att det finns utrymme för 
tolkning avseende hur stort behov av stöd som personen måste ha för att vara aktuell för 
en lägenhet enligt F100. I fokusgruppsintervjuerna med boendestödjare och 
socialsekreterare framkom att hyresgästerna i genomsnitt är beviljade två till tre timmar 
boendestöd i veckan, men att den faktiska insatstiden ofta landar på någon timme i 
veckan, särskilt efter en tid. Detta tyder på att hyresgästernas faktiska behov av stöd kan 
ha överskattats i remissen och att de personer som får en lägenhet enligt F100 har mindre 
behov av stöd än vad det är tänkt att målgruppen ska ha. Om man föreställer sig att 
målgruppens behov av stöd kan skattas längs en linje från inget behov av stöd alls till 
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BmSS som den största stödformen förefaller det som om den tänkta och faktiska 
målgruppen skiljer sig något åt, vilket illustreras av figur 1. 
 

 
Figur 1 Skillnaden mellan den tänkta målgruppen för F100 och den faktiska målgruppen 

 
 
Inget  
behov                                     BmSS 
av stöd          faktisk            tänkt 
            målgrupp           målgrupp 

 
 
 
Under fokusgruppsintervjuerna fick socialsekreterarna diskutera vad för stöd som skulle 
behövas för att fler som idag bor på BmSS skulle klara att flytta till egen lägenhet. 
Socialsekreterarna trodde det skulle vara möjligt för fler som idag bor på BmSS att flytta 
till lägenhet enligt F100 om det fanns mer stöd att tillgå i bostaden, till exempel nattetid. 
Enligt figur 1 ovan innebär det att fler personer som befinner sig i den högra cirkeln 
(tänkt målgrupp) sannolikt skulle klara av att bo i en lägenhet enligt F100 om rätt stöd 
fanns.  

Utvärderingen visar således på att F100 möjligtvis når andra än den tänkta 
målgruppen, åtminstone till viss del. Utvärderingen visar också att det kan finnas 
personer som skulle behöva insatsen men inte får den. En socialsekreterare berättade till 
exempel om en person som bodde på BmSS som inte fått lägenhet enligt F100 på grund 
av att dennes stödbehov bedömdes vara för små och därför bodde personen kvar på BmSS 
eftersom alternativa boendeformer saknades. Det kan också röra sig om personer som 
saknar en dokumenterad diagnos trots att socialsekreteraren gjort bedömningen att 
problembilden är stadigvarande och inte en krisreaktion eller rent ekonomisk eller social 
problematik.  

Statistik från Fastighetskontoret visar att antalet inkomna remisser till F100 varierar 
stort mellan stadsdelarna i Göteborgs Stad. Som jag påpekade i kapitel fyra kan det 
förklaras av att invånarantalet skiljer sig åt mellan stadsdelarna, men också av att 
socialtjänsten är organiserad på olika sätt eller att kännedomen om F100 skiljer sig åt 
mellan socialsekreterare i olika stadsdelar. Det kan alltså ha betydelse vilken stadsdel en 
person bor i för möjligheterna att få en lägenhet enligt F100 och därför kan det finnas 
personer som skulle behöva insatsen men som inte får den.  

Statistik från Fastighetskontoret visar också att andelen beviljade respektive avslagna 
remisser varierar stort mellan stadsdelarna i Göteborgs Stad. Skälen till detta kan vara 
många. Ett skäl skulle kunna vara att socialsekreterarna i vissa stadsdelar har sämre 
kunskaper om reglerna för F100 och därför skickar remisser för personer som inte tillhör 
målgruppen. Ett annat skäl kan vara att personer i vissa stadsdelar oftare har en historik 
av att ha misskött tidigare boenden eller otillräckliga boendereferenser för att beviljas 
lägenhet enligt F100. Eftersom det knappt förekommer att hyresgäster inte får ta över 
förstahandskontraktet på grund av misskötsamhet kan det finnas skäl att fundera över 
om Fastighetskontoret möjligtvis är för hårda i sina bedömningar av boendereferenser 
och att fler personer skulle klara ett eget boende enligt rutinerna för F100 bara de fick 
chansen.  
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Rekommendationer 
 
Resultaten från utvärderingen pekar sammanfattningsvis på att F100 är en mycket 
uppskattad insats av bland de intervjuade hyresgästerna och de flesta är nöjda med det 
stöd de får samt att majoriteten får ta över förstahandskontraktet. Utvärderingen pekar 
också på att F100 till stor del förefaller nå syftet med insatsen, det vill säga att stävja 
inflödet av personer till BmSS, och därmed minska kommunens kostnader för bostäder 
till personer med funktionsnedsättning. Dessutom bredda utbudet av bostäder till 
personer med funktionsnedsättning så att de i högre utsträckning har möjlighet att själva 
välja hur de ska bo. Däremot går det inte att utifrån tillgänglig statistik säga i vilken 
utsträckning som detta skett eller om inflödet till BmSS skulle kunna stävjas än mer 
genom att fler personer som idag bor på BmSS istället får en lägenhet enligt F100.  

Som jag påtalat i kapitel fyra och fem samt tidigare i detta slutkapitel är det svårt att 
entydigt besvara frågan om F100 når rätt målgrupp. Det beror på att det bland annat inte 
är helt tydligt vilken målgruppen för F100 är, men också för att det till viss del saknas 
statistik som gör det möjligt att besvara frågan. Nedan ger jag därför avslutningsvis några 
rekommendationer om hur målgruppen för F100 skulle kunna förtydligas. Jag lämnar 
också ett par andra rekommendationer om hur processerna i F100 kan utvecklas och 
förbättras.  

 

 Rutiner för uppstart av boendestöd behöver ses över 

I utvärderingen har det framkommit att det kan ta lång tid innan boendestödet 
startar upp från det att det beviljats. Det innebär att personer som flyttar till lägenhet 
som förmedlas enligt F100 ibland står utan överenskommet stöd i flera veckor eller 
till och med månader. Rutinerna för uppstarten av boendestöd behöver ses över så att 
detta inte inträffar. I utvärderingen har det också framkommit att socialsekreterarna 
gör en första uppföljning av hur det fungerar för hyresgästen en till två månader efter 
inflytt. Eftersom mycket kan gå fel i början kan uppföljningsbesöket behöva 
tidigareläggas.  

 

 Fastighetskontorets bedömningskriterier behöver bli mer transparenta 

I utvärderingen har det också framkommit att socialsekreterare upplever det som 
otydligt på vilka grunder som Fastighetskontoret avslår eller godkänner remisser om 
lägenhet enligt F100. Det gäller särskilt vilka slags boendereferenser som är 
tillräckliga och i vilka situationer som boendereferenser behövs, men också vilka 
underlag som behöver bifogas gällande till exempel behov av stöd och diagnos. Här 
skulle ett förtydligande i processbeskrivningen och i rutiner och anvisningar för F100 
behöva göras. 

 

 Blanketten för F100 behöver justeras 

Idag begär Fastighetskontoret in kompletteringar på i genomsnitt två av tre remisser. 
Detta tyder på att det finns ett behov av att se över blanketten för remissen så att det 
tydligare framgår för remisskrivaren vilken information och vilka underlag som 
behövs för att Fastighetskontoret ska kunna göra sin bedömning.  
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 Dialog kring förtydligande av målgruppen för F100 behövs 

I utvärderingen har det framkommit att det finns utrymme för tolkningar av vilken 
målgruppen för F100 är. Bland annat upplever socialsekreterare det svårt att bedöma 
om en person saknar förmåga att ordna bostad på egen hand. Det är också oklart hur 
stort stödbehov en person ska ha för att beviljas lägenhet enligt F100. Här behövs en 
dialog mellan involverade parter för att komma fram till ett förtydligande.  

 

 Precisera syftet med F100 

I intervjuerna med utvärderingens referensgrupp framkom att syftet med F100 ju 
dels är att stävja inflödet av personer till BmSS som kanske inte behöver den insatsen, 
och därmed minska kommunens kostnader för bostäder till personer med 
funktionsnedsättning, dels att bredda utbudet av bostäder till personer med 
funktionsnedsättning så att de i högre utsträckning har möjlighet att själva välja hur 
de ska bo. Detta syfte framgår dock inte i de anvisningar och rutiner som finns 
kopplade till F100. Här skulle ett förtydligande och precisering behövas.  

 

 Ta fram tydligare informationsmaterial om F100 

I utvärderingen har det framkommit att många av de intervjuade hyresgästerna inte 
känner till eller misstolkar reglerna kring F100. Flera oroar sig mycket för att störa 
sina grannar och vågar knappt leva i sin lägenhet på ett normalt sätt. Det finns ett 
behov av att ta fram informationsmaterial kring F100 anpassat till hyresgästernas 
behov och funktionsförmåga som också kan användas av boendestödjare och 
socialsekreterare i deras arbete med hyresgästen. Många av de intervjuade 
hyresgästerna sa sig inte ha en kopia på sitt hyresavtal. Detta behöver följas upp. 

 

 Se över processen för övertagande av förstahandskontraktet 

I utvärderingen har det framkommit att det kan ta lång tid från det att personen hyrt i 
andra hand av kommunen i 18 månader tills dess att personen faktiskt får ta över 
förstahandskontraktet. Detta kan skapa mycket onödig oro hos hyresgästen. Det finns 
därför ett behov av att se över om omvandlingsprocessen antingen kan skyndas på, 
eller om informationen till hyresgästen om omvandlingsprocessen och tidsramarna 
för denna kan förbättras.  

 

 Diskutera bedömningen av boendereferenser  

Av utvärderingen framgår att det endast är fyra procent av de som förmedlas en 
lägenhet enligt F100 som inte får ta över förstahandskontraktet på grund av 
misskötsamhet. Detta tyder på att det möjligtvis finns fler som skulle kunna klara av 
att bo i en sådan lägenhet som idag får avslag på sin remiss på grund av otillräckliga 
eller inte godkända boendereferenser. Jag föreslår därför att bedömningen av 
boendereferenser diskuteras. 
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 Se över inflödet av remisser från olika stadsdelar 

Utvärderingen visar att så väl inflödet av remisser som andelen godkända remisser 
skiljer sig kraftigt åt mellan olika stadsdelar. För att bättre förstå vad detta kommer 
sig av skulle en fördjupad analys behöva göras av remissernas kvalitet. Är 
målgruppen olika stor i olika stadsdelar? Eller varierar kunskapen om F100 och 
behövs det i så fall särskilda informationsinsatser i vissa stadsdelar?  

 

 Gör en fördjupad analys av remisser utifrån ett könsperspektiv 

Utvärderingen visar att fler lägenheter enligt F100 förmedlas till män än till kvinnor. 
Samtidigt är sannolikheten större att en remiss från en kvinna beviljas än från en 
man. En fördjupad analys skulle behöva göras för att ta reda på varför det förhåller 
sig på detta sätt och för att försäkra sig om att inte någon diskrimineras i F100-
processen. 

 

 Fundera över vilka data som behövs för att kunna följa upp F100 

En del av utvärderingens frågeställningar har varit svåra att besvara då det saknats 
enkelt tillgängliga data som möjliggör att besvara dem. Om det är angeläget för 
Göteborgs Stad att få svar på dessa frågor behöver fördjupade studier göras som 
omfattar granskning av socialtjänstens akter. Ett annat sätt kan vara att göra 
regelbundna enkätundersökningar riktade till socialsekreterare, boendestödjare, 
hyresgäster och kanske också anhöriga. Jag föreslår därför att en översyn görs av den 
information som nu samlas in i relation till de frågor som man vill få svar på för att 
kunna följa och utveckla verksamheten på bästa sätt.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide nyckelpersoner 
 

1. Berätta vad du har för roll i F100! Hur har den förändrats över tid? 
 
2. Vad är syftet med F100 enligt din mening? Finns det flera och eventuellt motstridiga 

syften?  
 
3. Vilket resultat arbetar ni mot i F100? Vad vill ni uppnå? Vilka förväntningar finns på 

er? Av vilka? 
 
4. Vilka faktorer är avgörande/påverkar resultatet? Aktörer? Regler? Ekonomi? Annat? 

 
5. Gå igenom dokument på Boendeportalen. Är informationen korrekt? Används 

aktuella blanketter? För- och nackdelar/problem med dessa? 
 
6. Vilka fastighetsägare erbjuder F100? Har det varierat över tid? Arbetar ni på något 

särskilt sätt med fastighetsägarna för att få tag på den här typen av lägenheter? 
 
7. ”Det är den enskilde som ansöker om F100 hos socialtjänsten i sin stadsdel 

(utvärderingsplanen).” ”Det är socialsekreterare och enhetschef inom stadsdelarnas 
respektive socialtjänst, i de enheter där ansökan om boende för personer med 
funktionsnedsättning utreds, som bedömer om F100 är aktuellt i varje enskilt fall och 
skickar in handlingar till fastighetskontoret. Den enskilde skriver också under dessa 
handlingar. En prövning görs sedan hos Fastighetskontoret (anvisningar F100)”. Hur 
går denna process till? Hur får den enskilde reda på att F100 finns? Vem informerar? 
Vilken information finns?  

 
8. ”F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via Fastighetskontoret tillsammans 

erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som också har behov av 
boendestöd eller andra insatser så som hemtjänst och personlig assistans 
(utvärderingsplanen).” ”… erbjuda lägenheter till personer med psykisk, neurologisk, 
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personerna behöver 
stöd för att klara sin vardag och bedöms med detta stöd klara av att bo i egen lägenhet 
och följa hyreslagen. På grund av sin funktionsnedsättning saknar de förmåga att 
ordna en bostad på egen hand (anvisningar F100)”. Från början var personer med 
rätt till BmSS målgruppen för F100, eller? Vilken är målgruppen enligt din mening? 
Jmf tidigare utvärdering som Lars Eriksson gjorde där man bedömde att ca 40 % av 
de som fått F100 skulle haft rätt till BmSS. 

 
9. Det finns ju en uppfattning att målgruppen är luddig och skulle behöva förtydligas. 

Varför? Vad är problemet? 
 
10. Vad finns det för andra boendeformer och typer av kommunala kontrakt som skulle 

kunna vara ett alternativ till F100 för målgruppen? 



   

48 (55) 

Utvärdering av F100 

 
11. Anser du att F100 når rätt målgrupp? Varför? Finns det andra med behov av F100 

(eller liknande) som idag inte får stöd enligt din mening? Undanträngningseffekt? 
 
12. ”Efter remiss till Fastighetskontoret beviljas den enskilde bistånd i form av hjälp till 

bostadsanskaffning.” Skiljer det sig åt hur många remisser ni får från respektive SDF? 
Hur bedöms rätten till F100? Hur många remisser beviljas/avslås? Hur många 
remisser får ni in varje år? Från vilka SDF? Hur många av dessa beviljas? Hur många 
får sedan F100? Hur många avbryter? Av vilka skäl? Hur många får sedan eget 
kontrakt? Hur många har fått F100 sedan start? Hur många som haft F100 har sedan 
fått eget kontrakt sedan start? 

 
13. ”När personen har flyttat in är det stadsdelsförvaltningen som ansvarar för att 

hyresgästen får det stöd som han eller hon behöver för att sköta sig själv och 
bostaden, ta hänsyn till grannar samt betala hyran. Utgångspunkten är den 
beskrivning av behovet av stöd som gjordes när bostaden söktes.” Vem kontrollerar 
detta? Hur dokumenteras det? I hur många fall har det inte fungerat? Vad har det 
berott på i så fall?  

 
14. Hur fungerar stödet till hyresgäster med F100? Hur vet du det? Vad baserar du din 

bedömning på? 
 
15. Hur följs F100 upp idag? Vem efterfrågar resultaten? 
 
16. Vad är kostnaden för BmSS idag i Göteborgs Stad? Vad är kostnaden för en utförd 

timme hjälp i hemmet idag i Göteborgs Stad (boendestöd, hemtjänst alternativt 
personlig assistans)? Hur många timmar hjälp i genomsnitt har hyresgäster med 
F100? 
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Bilaga 2  
Inbjudan fokusgrupp 

 

Välkommen till fokusgrupp i utvärderingen av F100! 
 

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, att 
utvärdera F100. Som en del i utvärderingen kommer två 
fokusgruppsintervjuer genomföras – en med boendestödjare och en med 
socialsekreterare som i sitt arbete kommer i kontakt med brukare som har 
lägenhet genom F100.  

 

Vill du delta i någon av fokusgrupperna och dela med dig av dina 
erfarenheter? En boendestödjare respektive socialsekreterare per stadsdel i 
Göteborgs Stad sökes samt ersättare för dessa vid ev sjukdom eller annan 
frånvaro!  

 

När? 

Fokusgruppsintervju med boendestödjare: 2 oktober kl 13:30-16:30 

Fokusgruppsintervju med socialsekreterare: 4 oktober kl 9-12 

Var? 

Fokusgruppintervjuerna kommer hållas av utvärderare Theresa Larsen på 
Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), Anders Personsgatan 8 i Norra 
Gårda, Göteborg 

Anmälan 

Anmäl ditt intresse till Linda Wenthe, områdeschef boendeplanering 
funktionshinder, via e-post linda.wenthe@orgryteharlanda.goteborg.se senast 
måndagen den 10 september. 

Frågor? 

Utvärderare Theresa Larsen, theresa.larsen@grkom.se, mobil 0708-688519 

alternativt 

Linda Wenthe, områdeschef boendeplanering funktionshinder, 
linda.wenthe@orgryteharlanda.goteborg.se, mobil: 073-9102150 
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Bilaga 3  
Frågeguide boendestödjare 
 

1. Vilken information har ni fått om F100? Av vem?  
2. Vet ni om ifall era brukare har F100 eller annat kontrakt? Skiljer det sig åt på något 

sätt hur ni arbetar om brukare har F100 eller annat kontrakt? 
3. Vad får ni för information om era brukare med F100? 
4. Vad gör ni om brukaren inte vill öppna/ta emot hjälp? 
5. Hur gör ni om ni upptäcker missförhållanden, att brukaren missköter sin bostad/inte 

betalar hyra/stör sina grannar? 
6. Händer det att era brukare har frågar om F100? Vad för slags frågor i så fall? Hur vet 

ni hur ni ska svara? Var vänder ni er om ni behöver få reda på mer? 
7. Vilka stödbehov har brukare med F100 ha enligt er uppfattning? 
8. Hur uppfattar ni att era brukare upplever det att ha bostad med F100? 
9. Hur upplever ni att det går för brukare med F100? Vad får ni för signaler från 

brukarna själva? Från anhöriga? Boendestödjare? Andra personer? 
10. Vad händer med boendestödet efter det att brukaren fått ta över 

förstahandskontraktet? 
11. Vilka personer och verksamheter samarbetar ni med kring era brukare? Hur funkar 

det? 
12. Hur dokumenterar ni ert arbete? 
13. Hur följer ni upp hur det går för brukare med F100? Vem efterfrågar den 

informationen? Varför följer ni upp just det som ni följer upp? 
14. Det finns krav på att personer med F100 ska ha någon form av boendestöd eller 

liknande hjälp (t ex hemtjänst, personlig assistans). Vad tänker ni kring det? 
15. Om fler som idag har BmSS skulle få F100, vad skulle behövas då för att det ska funka 

för individen? 
16. Har ni upplevt några särskilda utmaningar i relation till brukare med F100? Finns det 

några särskilda utmaningar med F100 över huvud taget som ni ser? 
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Bilaga 4 
Frågeguide socialsekreterare 
 

1. Hur informerar ni om F100? Använder/hänvisar ni till något särskilt 
informationsmaterial? 

2. Hur upplever ni informationen som finns på Boendeportalen? Hur upplever ni 
ansökningsblanketten? 

3. Hur bedömer ni om en klient kan vara aktuell för F100? I relation till annan hjälp 
till bostadsanskaffning? Hur skulle ni beskriva målgruppen för F100? Spelar 
klientens nuvarande boendesituation någon roll för er bedömning (om klienten 
bor i föräldrahemmet/på korttidsboende/BmSS?)  

4. Vilken är enligt er mening målgruppen för F100? Är det tydligt för er vilken som 
är målgruppen? 

5. Finns det andra som skulle behöva den här typen av insats men som inte får den 
enligt er mening? 

6. Om en person inte hade fått F100, vilka boendealternativ finns då?  
7. Hur tycker ni att samarbetet med fastighetskontoret fungerar? 
8. Hur följer ni upp hur det går för klienter med F100? 
9. Det finns krav på att personer med F100 ska ha någon form av boendestöd eller 

liknande. Vad tänker ni kring det? 
10. Hur upplever ni att det går för klienter med F100? Vad får ni för signaler från 

brukarna själva? Från anhöriga? Boendestödjare? Andra personer? 
11. Vad för typ av stöd har klienter med F100? Form? Hur många timmar per vecka? 
12. Vad händer med stödet efter det att klienten fått ta över förstahandskontraktet? 
13. Tar klienterna emot bostödet? Vad händer om de inte gör det? 
14. Hur funkar ert samarbete med boendestödjarna kring klienter med F100? Hur 

samarbetar ni?  
15. Om fler som idag har BmSS skulle få F100, vad skulle behövas då för att det ska 

funka för individen? 
16. Hur följer ni upp hur det går för klienterna som fått F100? 
17. Skiljer sig det stöd åt som ges till klienter med F100 i relation till det stöd som ges 

till andra? 
18. Har ni upplevt några särskilda utmaningar i relation till klienter med F100? 

Finns det några särskilda utmaningar med F100 över huvud taget? 
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Bilaga 5  
Inbjudan att delta i utvärderingen 
 

VAD TYCKER DU? 

En brukarrevisionsgrupp som består av fyra personer (personal och brukare från 
brukarrevision, Social Resursförvaltning) kommer att genomföra en 
brukarrevision inom F100 och kommunala kontrakt. Två personer kommer för att 
intervjua dig som fått en lägenhet via F100. Frågorna handlar om: 

 Hur trivs du? Är du nöjd med det stöd du fått? 
 Hur fungerar det för dig i den bostad du har? 
 Har du förtroende för boendestödet?  
 Vad är din uppfattning om F100? 

Brukarrevisorerna kommer och intervjuar under hösten 2018  

Du bestämmer var och hur intervjun görs! Du är anonym. Intervjun tar cirka 1 
timma. Du får själv bestämma om det ska vara: 
 

 Enskild intervju  

 Telefonintervju 

 Gruppintervju 
 
Du kan göra en intresseanmälan senast 5 oktober 
 
Om du vill få veta vad undersökningen gav för resultat så är du välkommen att 
höra av dig till Christina eller Thomas om ett tag. 
 
Det är viktigt att du får tillfälle att säga vad du tycker. 
 
För att göra en intresseanmälan för en intervju fyller du in pappret som 
heter Intresseanmälan. Lägg intresseanmälan sedan i svarskuvert du fått i 
det här brevet. Posta senast 5 oktober 
 
Du kan prata med personalen och få mer information eller ring samordnare för 
brukarrevision. Det går bra att kontakta personerna nedan för mer information. 
 

 Christina Norman (samordnare av brukarrevision) Integration och 
Funktionsstöd Social resursförvaltning Box 6031 400 62 Tel  031-367 90 
32. 

 Thomas Martinsson, Bostadsenheten, Fastighetskontoret, Tel 031-368 10 
29. 
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INTRESSEANMÄLAN 
 
Välkommen till en intervju. Längden på intervjun styr du. Enskild intervju är max 
1 timme, gruppintervju 2 timmar och telefonintervju 30 - 40 minuter. Du är 
anonym och det du säger kan inte spåras till dig. Dina svar sammanställs med 
övriga och du är anonym. Du får ta del av rapporten efter cirka 1 - 2 månader efter 
intervjun. Du bestämmer vart intervjun hålls det kan vara i ditt hem eller på annan 
plats. Vi har ett kontor på Gårdavägen 2. 
 
Jag kan tänka mig att bli intervjuad (välj ett alternativ): 
 
     Enskild intervju, dagtid 8.30-15.00 17-26/10, vecka 42-43 

 Telefonintervju, dagtid fram till 18.00 
 Gruppintervju  

 Onsdag 17/10 10.30-12.00 
Onsdag 17/10 13.00-14.30 

 
 
Mitt namn: 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Skriv dina kontaktuppgifter här som telefonnummer och e-postadress här. Skriv 
också datum och klockslag när du vill bli intervjuad. 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vid frågor kontakta: 
Christina Norman (samordnare av brukarrevision) Integration och Funktionsstöd 
Social resursförvaltning Box 6031 400 62 Tel  031-3679032 
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Bilaga 6  
Frågeguide brukarrevision 
Bemötande 
TRIVSEL 
Hur bodde du innan du fick ett F100-kontrakt? 
Hur upplevde du det att flytta till en lägenhet med F100-kontrakt? Vad har varit bra? Vad 
har varit mindre bra? 
Hur har det påverkat dig (och dina anhöriga) att du fått ett F100-kontrakt?  
Trivs du i ditt hem? Varför/varför inte? 
Trivs du med personalen som ger stöd i boendet? Varför/varför inte? 
Hur upplever du att du blivit bemött av fastighetskontoret personal i samband med F100-
kontraktet?  
Hur upplever du att du blivit bemött av din socialsekreterare när det gäller din 
boendesituation? 
 
HÄNSYN OCH OMTANKE 
Är du nöjd med det stöd du får i ditt boende? Vad är bra? Vad kan bli bättre? 
Lyssnar personalen på dig? Hur märker du att de lyssnar på dig? 
Har du förtroende för personalen? Varför, varför inte?  
 
TILLGÄNGLIGHET 
Upplever du att personalen är närvarande och uppmärksamma i mötet med dig? 
Upplever du att personalen är tillgänglig när du behöver det?  
 
PROBLEM- OCH KONFLIKTLÖSNING 
Har du någon att prata med om du vill ha hjälp med ett problem som påverkar din 
livssituation och boende? 
 Om du är oense med en personal, vad gör du då?  
Vad gör du om du har problem med den personen som ger dig stöd/din kontaktperson? 
Hur tas dina synpunkter om hand? Får du något svar eller återkoppling, hur i så fall går 
det till? 
 

Inflytande och delaktighet 
INFORMATION 
Kan du säga något om den information som ges om hur det fungerar med ditt kontrakt? 
Kan den förbättras? I så fall hur?  
Hur får du reda på vilka regler och policy som gäller för ditt boende?  
Får du information om kulturellt utbud/sociala aktiviteter i din omgivning? Behöver du 
det? 
Får du hjälp med information om vart du kan vända dig i olika situationer (färdtjänst, 
samtalskontakt, läkarvård, ekonomisk rådgivning, föreningsliv)? 
Har stödet fyllt dina förväntningar? Varför, varför inte? 
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FORUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PÅVERKAN 
Hur gör du för att kunna påverka och förändra i ditt hem? 
Hur gör du för att kunna påverka andra saker som rör ditt boende som du vill ändra på? 
 
AKTIVITETER, SOCIALA KONTAKTER OCH FRITID 
Får du hjälp med att göra något på dagarna och träffa andra människor? Hur får du det 
stödet? Skulle du vilja ha det om du inte får det? Får du tillräckligt med stöd till det? 
 
PLANERING 
Hur går det till när stödet i din bostad bestäms (vem som kommer, tidpunkt för stödet, 
innehållet i stödet)? 
Kan du vara med och bestämma om innehållet i den genomförandeplan som handlar om 
ditt boende? 
Om du vill flytta, hur kan det gå till? Vilka möjligheter finns för att flytta? 
Går personalen in till dig om du inte är hemma? 
Hur vill du bo? 
 
ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING 
Vilken hjälp förväntar du dig av stödet i boendet när det gäller arbete och sysselsättning? 
Får du den hjälp du behöver, om du vill ha hjälp, för att kunna gå vidare med exempelvis 
arbetssökandet, skuldsanering, socialförsäkringar eller liknande? 
 


