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Det här är vi!



Vi är ett verktyg för 

ett socialt hållbart 
Örebro.



Riktlinjer för att minska och motverka 

segregation



Att fokusera på insatser där vi som 

fastighetsbolag kan göra skillnad

• Trygghet och trivsel

• Inflytande och delaktighet

• Ökad sysselsättning

• Minskad boendesegregation och trångboddhet



Arbete för ökad trygghet



Arbete med oriktiga hyresförhållanden
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Inflytande och delaktighet 





ÖBO växer

tillsammans

med barn och

unga





Fler i arbete



Boendebyggarna
i Vivalla





En verktygslåda vi bjuder på







En stadsdel kan inte vara segregerad, 

det är staden som helhet som är 

segregerad! 



Att använda uthyrningen 

som styrmedel 
(och att inte göra det)



Antal uthyrningar per år 



Förturshantering 





De privata fastighetsägarna kan också!



”Integrationspaketet” 2016

• Inspiration från Göteborg 

• Krav på inkomst från arbete i två stadsdelar

• Fler lägenheter på Direkt, bara för dem med få köpoäng! 



Särskilda uthyrningsregler- utvärdering 

Har denna uthyrningsregel haft någon effekt på den socioekonomiska 

integrationen sedan starten, och i så fall vilken?

Har den haft någon inverkan på uthyrningen, såsom tid från publicering till 

uthyrning?

Har den haft någon inverkan på vakanskostnader?



Implementering



Sysselsättningsgrad



Inkomst



Har denna uthyrningsregel haft någon effekt på den socioekonomiska 

integrationen sedan starten, och i så fall vilken?

Vi kan se att den socioekonomiska integrationen ökat något, om 

detta beror på en generell utveckling eller inkomstkravet är 

däremot svårt att svara på. Det faktum att både 

sysselsättningsgraden samt hushåll med inkomst 400 tkr och mer 

har ökat i en snabbare takt än i Örebro i stort skulle kunna påvisa 

att Inkomstkravet faktiskt varit en del av den positiva 

socioekonomiska utvecklingen i Örebro. 



Har regeln haft någon inverkan på uthyrningstid 
och vakanskostnader? 

• Det har inte skett någon markant ökning av antalet dagar på 
hyrestorget, ökningen som skedde 2016 berodde troligen 
snarare på att rutiner för det nya arbetssättet inte varit satta. 
Efter 2016 har antalet dagar på hyrestorget gått ner igen och 
år 2020 var lägenheter uthyrda med Inkomstkrav till och med 
färre dagar på hyrestorget än de lägenheter som hyrts ut med 
ordinarie uthyrningsregler. 

• I och med att dagarna på Hyrestorget inte har ökat avsevärt 
bör inte heller vakanserna i samband med detta ökat i någon 
större utsträckning på grund av inkomstkravet





Tack!


