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Svar på rekommendation från Storsthlm gällande 

överenskommelse för personer i hemlöshet 

Sammanfattning 

Storsthlm har lämnat en rekommendation till kommunerna i länet om att anta 

överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för 

personer i hemlöshet. Överenskommelsen har reviderats med ett antal 

tydliggöranden. Social omsorg är positiv till de föreslagna förtydligandena i 

överenskommelsen.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen mellan kommunerna i 

Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.  

Ärendet 

Storsthlm lämnade den 5 mars 2020 en rekommendation (KSL-12/0170-103) till 

kommunerna i länet om att anta överenskommelse mellan kommunerna i 

Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.  

 

Riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa i länet har funnits sedan 2006. 

2013 ersattes riktlinjerna av en överenskommelse som Täby kommun antog. 2018 

genomförde Storsthlm en översyn av befintlig överenskommelse. Därefter har en 

arbetsgrupp bestående av representanter från fem kommuner i länet tagit fram 

ett förslag på en reviderad överenskommelse. Täby kommun har genom social 

omsorg svarat på tjänstemannaremiss avseende ärendet i januari 2020.  

 

Överenskommelsen har reviderats med ett antal tydliggöranden. Bland annat har 

risken för olika tolkningar minimerats genom gemensamma definitioner för 

vistelsekommun, stadigvarande boende samt vad son menas med att vara aktuell 

hos socialtjänsten och från vilken tidpunkt en persons ärende räknas som 

avslutat.  

 

Vidare har ett avsnitt tillkommit avseende utflyttningskommunernas ansvar när 

en person som är aktuell hos socialtjänsten får ett stadigvarande boende i annan 
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kommun. Detta för att överenskommelsen ska anpassas till den förändrade 

utsatthet som råder på bostadsmarknaden (så kallad strukturell hemlöshet).  

 

Överenskommelsen ska gälla från det datum kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Nuvarande överenskommelse upphör därmed att gälla.  

 

Ekonomiska aspekter 

Revideringen av överenskommelsen består av förtydliganden och definitioner av 

begrepp vilket inte föranleder några ekonomiska konsekvenser för Täby 

kommun.  

Överväganden 

Social omsorg är positiv till de föreslagna förtydligandena i överenskommelsen. 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta 

överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för 

personer i hemlöshet.  

 

 

 

 

 

Claes Lagergren  Kotte Wennberg 

Socialchef   Avdelningschef 
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Bilagor:  

1. Storsthlms rekommendation avseende överenskommelse mellan 

kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa, 

diarienummer KSL 12/0170-103 

 

2. Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 

ärendeansvar för personer i hemlöshet, KSL 12/0170-103 

 

 


