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Remiss från kommunstyrelsen
Överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa
Remiss från kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Omedelbar justering.
Bakgrund
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma
riktlinjer för hur de ska hantera personer i hemlöshet. Riktlinjerna
reviderades år 2014 och en överenskommelse togs fram. Vid en
översyn år 2018 framkom behov av att tydliggöra vissa delar i
överenskommelsen. Behovet var att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan kommunerna då personer i hemlöshet ofta rör sig mellan
olika kommuner. Risken finns då att personen inte får rätt stöd i tid
och att kommunerna lägger ned mycket arbetstid för att lösa
tillhörighetsfrågan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för vuxna.
Ärendet
Med den nya överenskommelsen ska individens behov vara i fokus.
Personer och familjer som lever i hemlöshet ska inte riskera att inte
få stöd och hjälp på grund av att kommunerna inte kan komma
överens om vem som har ansvaret. Huvudregeln i
överenskommelsen är att den kommun där personen har varit
aktuell under de tre senaste månaderna är den kommun som är
ansvarig för att utreda och ta beslut i ärendet. Begreppsdefinitioner,
vistelsekommunens ansvar och utredning av kommuntillhörighet
har förtydligats i den nya överenskommelsen.
Den reviderade överenskommelsen ska gälla från och med den 1
september 2020.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är bra att överenskommelsen förtydligas
för att undvika tvister om tillhörighet mellan kommuner.
Förvaltningen har dock synpunkter på att nedanstående
förtydliganden bör införas i överenskommelsen.
Begreppet fast bostad har ändrats till stadigvarande boende vilket
ger en tydligare bild av vilka kontrakt som avses. Förvaltningen
anser att det vore bra om ett förtydligande gjordes om att det ska
vara godkända andrahandskontrakt som räknas som stadigvarande
boende. Vidare vore det bra om det blev förtydligat när i processen
en inflyttningskommun ska informeras om behov av stöd av
utflyttningskommunen samt att kontakt ska, och inte bör, tas med
inflyttningskommunen för en dialog kring ekonomiskt bistånd om
samtycke finns.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Fredrik Skoglund
Avdelningschef

Bilagor
1. Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län
om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
2. Remissbrev från kommunstyrelsen.
3. Rekommendation från Storstockholm.
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