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Rekommendation  
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län 

om ärendeansvar för personer i hemlöshet. 

Sammanfattning 

Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för 
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. För personer i hemlöshet, som inte är 
stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå skilda meningar mellan 
kommunerna kring var personen ska söka stöd. Överenskommelsen syftar till att ge 
praktisk vägledning för att underlätta för kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden.  

Utifrån framkomna behov av revidering har nu ett förslag till reviderad 
överenskommelse tagits fram. Grundprinciperna från nuvarande överenskommelse 
finns kvar i det nya förslaget. Den reviderade överenskommelsen innebär ett antal 
tydliggöranden för att öka förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna.  

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att 
sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm senast 30 juni.  

Beskrivning av ärendet 

Gemensamma riktlinjer sedan 2006 i Stockholms län 
Det är den kommun som en person bor och vistas i som är ansvarig för att ge stöd till 
personen enligt Socialtjänstlagen (SoL). När det gäller personer i hemlöshet, som inte 
är stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var 
personen ska söka stöd, och skilda meningar kan uppstå mellan kommunerna. Det kan 
leda till att personer hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid. För att underlätta för 
kommunerna att uppnå samsyn och sätta personens behov i fokus har kommunerna i 
Stockholms län sedan 2006 gemensamma riktlinjer för ärendehantering avseende 
hemlösa. Riktlinjerna reviderades 2014 och en överenskommelse togs då fram.  

Överenskommelsen är en praktisk vägledning och upplevs underlätta för kommunerna i 
länet att komma överens och minska risken för att individer ”faller mellan stolarna”.  
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Behov av revidering framkom 2018 
År 2018 gjordes en översyn av överenskommelsen. Det innebar en genomgång av 

avvikelser, intervjuer med kommunala företrädare samt en juridisk granskning. I 

översynen framkom det behov av att revidera överenskommelsen. Behoven handlade 

om att förtydliga vissa delar för att minska risken för olika tolkningar samt att göra 

anpassningar till förändrad utsatthet på bostadsmarknaden. En arbetsgrupp, med 

representation från fem kommuner i länet, har tagit fram ett förslag till reviderad 

överenskommelse. Genom en tjänstemannaremiss har samtliga kommuner haft 

möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Remissvar kom in från 25 kommuner. En 

slutgiltig bearbetning av förslaget har sedan genomförts och justeringar har gjorts 

utifrån inkomna synpunkter.  

Den nya överenskommelsen innebär tydliggöranden 
De grundläggande bestämmelserna i överenskommelsen kvarstår i den reviderade 
versionen. Förändringarna består bland annat av tydligare definitioner och 
förtydliganden av behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt. Tillägg 
har även gjorts kring vistelsekommunens ansvar enligt lag, och kring när och hur en 
utredning av kommuntillhörighet ska göras.  

Bedömningarna från tjänstemannaorganisationen i kommunerna är att den nya 
överenskommelsen ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Flera 
kommuner påtalar att det är särskilt positivt att Storsthlm ska erbjuda ett regelbundet 
forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera samverkan 
kring personer i hemlöshet. Flera kommuner uttrycker även att det vore önskvärt om 
kommunerna enades i än fler aspekter än förslaget till överenskommelse i nuläget gör, 
exempelvis gällande riktlinjer för skälig boendekostnad.  

 

Ärendegång  

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm. Beslut om antagande av 
överenskommelse är att likställas med undertecknande.  

Överenskommelsen börjar gälla 1 september 2020. Den nuvarande överenskommelsen 
slutar i samband med det att gälla.  

 

Svarsperiod  

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 juni 2020 med e-
post till registrator@storsthlm.se 

 

 

 

 

 

6 mars 2020

Rekommendation 
skickas ut

30 juni 2020

Sista dag för 
beslut i 

kommunerna

1 sep 2020

Den reviderade 
överenskommelsen 

börjar gälla
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Med vänlig hälsning 

 

Mats Gerdau     Madeleine Sjöstrand 

Förbundsordförande, Storsthlm   Förbundsdirektör, Storsthlm 

 

 

Bilaga 

• Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar 
för personer i hemlöshet 
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