
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun 
 

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun1  
Den 1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med syfte att 
förtydliga ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun.  
Enligt bestämmelserna ska bosättningskommunen ha ansvar för stöd- och hjälpinsatser 
oavsett om den enskilde vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. 
Vistelsekommunen kan då i vissa fall bli skyldig att bistå med utredning och verkställighet av 
en insats. Vidare regleras ett sammanhållet ansvar för insatser enligt SoL till en person som 
genom ett beslut av kommunen blir bosatt eller placerad i en annan kommun. Grundprincipen 
om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt SoL i akuta situationer 
kvarstår.  

Bosättningskommunens ansvar  
En och samma kommun ska så långt det är möjligt ha ett samlat ansvar för stöd och hjälp som 
den enskilde har behov av. Bosättningskommunen ansvara för stöd- och hjälpinsatser till den 
enskilde oavsett om han eller hon vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan 
kommun.  
 
Med bosättningskommun avses enligt 2 a kap. 3 § 1 SoL den kommun där den enskilde är 
stadigvarande bosatt. Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den kommun till 
vilken han eller hon har sin starkaste anknytning anses vara bosättningskommun (2 a kap. 3 § 
3 SoL).  

Ansvarig kommun vid tillfällig vistelse i annan kommun  
Bosättningskommunen ansvarar för det stöd och den hjälp enligt SoL som den enskilde 
behöver även om han eller hon tillfälligt vistas i en annan kommun, oavsett vistelsens längd 
(2 a kap. 3 § SoL). Det kan t.ex. gälla en längre tids studier eller arbete på annan ort. 
Bosättningskommunen ska ansvara för stöd och hjälp till den enskilde så länge han eller hon 
inte bosätter sig i den andra kommunen eller får starkare anknytning till en annan kommun.  
 

Vistelsekommunens ansvar  
Vistelsekommunen är den kommun där den enskilde befinner sig när hen ansöker om stöd och 
hjälp eller det på annat sätt framkommer att personen behöver stöd och hjälp från kommunen.  
 
Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar kvarstår. Det yttersta ansvaret innebär 
att den enskilde alltid ska kunna garanteras omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun han 
eller hon befinner sig när behovet av hjälp inträder (2 a kap. 1 §).  
                                                 
1 Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Landsting: 
Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Nr 3/2011 April 2011  
 



Vistelsekommunens ansvar är dock begränsat till akuta situationer i de fall det står klart att en 
annan kommun, bosättningskommunen, har ansvar för stöd och hjälp åt en enskild (2 a kap. 2 
§ SoL). Om det däremot är oklart vilken kommun som är bosättnings-kommun har 
vistelsekommunen ansvar för alla insatser och inte enbart de som är föranledda av den akuta 
situationen.  

Akuta situationer  
Med akuta situationer avses sådana situationer som uppstår oväntat och oförutsett. Även andra 
fall kan förekomma då en enskild inte kan invänta insatser från en annan kommun eller annan 
huvudman. Det ankommer då på vistelsekommunen att tillhandahålla insat-ser som den akuta 
situationen kräver. Avgörande är hur förhållandena ser ut i det en-skilda fallet.  
 
De insatser som den akuta situationen kräver kan t.ex. handla om vård- och stödinsatser som 
behövs omedelbart, men även sådana insatser som krävs för att den enskilde ska kunna 
återvända till sin bosättningskommun eller ta kontakt med den kommun som be-slutat om 
boende i annan kommun. Det kan röra sig om hjälp att arrangera en hemresa, bistånd i form 
av pengar till mat och husrum fram till avresan eller ett tillfälligt boende för någon som utsatts 
för hot. Om den enskilde inte kan eller vill återvända omedelbart är vistelsekommunen 
skyldig att bistå med sådana stöd- och hjälpinsatser som den akuta situationen kräver. Det kan 
t.ex. gälla om en hotad person har gett sig iväg till ett tillfälligt boende i en annan kommun 
och inte vill, vågar eller kan återvända till sin bosättningskommun. Nödvändiga insatser som 
den akuta situationen då kräver kan t.ex. vara ekonomiskt bistånd, boende eller insatser som 
barnet kan behöva och som vistelsekommunen då ansvarar för. Vistelsekommunens ansvar i 
den akuta situationen omfattar utredning, beslut, verkställighet och kostnader för de insatser 
som omedelbart behövs. (Prop. 2010/11:49, s. 36–37, 85). 

Om det är oklart vilken kommun som är ansvarig  
Om det är oklart vilken kommun som är ansvarig för stöd- och hjälpinsatser till den enskilde 
enligt bestämmelserna i 2 a kap. SoL ska vistelsekommunen alltid ansvara för att den enskilde 
får allt det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Syftet är att den enskilde inte ska 
hamna mellan stolarna för att kommunerna förhandlar om vilken kommun som är ansvarig. 
Vistelsekommunen ska vara garanten för att det alltid finns en kommun som har ett an-svar 
när inte någon annan har det. Det innebär att den kommun som tar emot en ansökan om 
biståndsinsatser aldrig kan avvisa eller avsluta ett ärende utan att vara överens med en annan 
kommun om vem som bär det huvudsakliga ansvaret.  

Överflyttning av ärenden enligt SoL – skriftlig begäran  
Kommunerna har en möjlighet att överföra ärenden mellan sig och detta regleras i 2 a kap. 10 
§ SoL. Ett ärende ska flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till 
den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets 
varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.  
 
En kommuns begäran hos en annan kommun om överflyttning av ett ärende ska vara skriftlig. 
Den svarande kommunen ska utan dröjsmål meddela sin inställning skriftligen. Utan dröjsmål 
innebär att frågan ska hanteras så snart som möjligt. Om kommunen inte har svarat inom en 



månad eller om berörda kommuner inte är överens får kommunen som begärt överflyttning av 
ärendet ansöka om detta hos Inspektionen för vård och omsorg (2 a kap. 11 § SoL).  
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