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Uppdrag att samordna arbete mot målen i regeringens nationella
hemlöshetsstrategi och analysera hur kommunernas akuta
boendelösningar används

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att verka för samordning av
uppdrag och insatser som ska bidra till målen i regeringens nationella
hemlöshetsstrategi 2022–2026. Det innebär bl.a. erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning om olika uppdrag mellan aktörer inom området. I
uppdraget ingår också att initiera kommunikationsinsatser för att sprida
aktuell kunskap om metoder för att förebygga och motverka hemlöshet
exempelvis genom dialoger, seminarier och informationssatsningar.
I syfte att öka kunskapen om hemlöshet ska Socialstyrelsen, som en del i
uppdraget, kartlägga och analysera hur kommunerna använder akuta
boendeplaceringar. Vid behov ska Socialstyrelsen även föreslå åtgärder för
att utveckla kommunernas arbete med akuta boendeplaceringar och sprida
kunskapen till kommunerna.
I uppdraget ska Socialstyrelsen samverka med andra myndigheter med
uppdrag som kan bidra till målen i den nationella hemlöshetsstrategin till
exempel länsstyrelserna, Boverket och Kronofogdemyndigheten.
Socialstyrelsen ska också samverka med andra relevanta aktörer, till exempel
Sveriges Kommuner och Regioner samt representanter från civilsamhällets
organisationer och forskarsamhället.
För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 645 000 kronor som
ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
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omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av
socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.
Socialstyrelsen ska senast den 30 maj 2023 lämna en delredovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Av delredovisningen
ska det framgå hur myndigheten verkat för samordning av uppdrag och
insatser som bidra till målen i regeringens nationella hemlöshetsstrategi.
Slutredovisning sker genom en rapport av hur arbete med uppdrag inom den
nationella hemlöshetsstrategin har genomförts samt analysen av hur
kommunerna använder akuta boendeplaceringar. Slutredovisningen ska
lämnas senast den 31 maj 2027 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
Ärendet

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen att en ny nationell
hemlöshetsstrategi för perioden 2022–2026 skulle tas fram. Regeringen
aviserade även att 40 000 000 kronor årligen avsätts för genomförande av
insatser inom ramen för strategin. Syftet med en nationell hemlöshetsstrategi
är att tydliggöra inriktningen för regeringens insatser för att minska antalet
vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet samt att förebygga att fler blir
hemlösa. Målen i strategin är att hemlöshet ska förebyggas, att ingen ska bo
eller leva på gatan, att metoden Bostad först bör införas nationellt och att det
sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.
Regeringen gav den 27 november 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att
inkomma med analys och förslag på åtgärder för att motverka och förebygga
hemlöshet (S2020/08834). Socialstyrelsen lämnade i sin rapport ett antal
rekommendationer för det fortsatta arbetet mot hemlöshet. Socialstyrelsen
har genom detta arbete bra förutsättningar och god kunskap för att verka för
samordning av uppdrag och insatser som ska bidra till målen i regeringens
nationella hemlöshetsstrategi. Regeringen bedömer att flera nationella
myndigheter och organisationer har en viktig roll att sprida kunskap om
målen i hemlöshetsstrategin och insatserna inom ramen för den, och att ge
stöd till aktörer inom sina ansvarsområden.
Mer kunskap behövs på nationell nivå för att kunna föreslå åtgärder och stöd
i syfte att uppfylla målet om att ingen ska bo eller leva på gatan. Mot denna
bakgrund ska Socialstyrelsen, som en del i detta uppdrag, kartlägga och
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analysera hur kommunerna använder akuta boendeplaceringar. I uppdraget
ingår att följa upp utvecklingen av användandet, hur länge de varar och vid
behov föreslå åtgärder för att utveckla dem och att återföra kunskapen till
kommunerna.
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att verka för samordning av
uppdrag och insatser som ska bidra till målen i regeringens nationella
hemlöshetsstrategi 2022–2026. Under resterande del av strategiperioden
2023–2026 beräknar regeringen att 645 000 kronor per år kommer att
avsättas för uppdraget under förutsättning att riksdagen anvisat medel för
det aktuella anslaget.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Marit Birk

Kopia till
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Boverket
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Regioner
Kronofogdemyndigheten
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