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Finansiering av landstingskommunala barn- och ungdomshem 
från och med år 1990 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ansvar för att den 
enskilde får den vård som behövs. Detta gäller även vård i hem 
för vård eller boende, som är det samlade begreppet för 
institutionerna inom socialtjänsten. I begreppet inkluderas 
följaktligen även barn- och ungdomshemmen. Av detta 
vårdansvar följer att kommunerna också har kostnadsansvar för 
aktuella insatser. 
 
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet har i 
gemensamma skrivelser efter överenskommelser mellan 
förbunden, rekommenderat ersättning från placerande kommun 
för vård vid landstingskommunala barn- och ungdomshem. De 
rekommenderade ersättningsnivåerna uppgick för år 1983 till 15 
procent av hemmets vårddagkostnad och för åren 1984 och 1985 
till 25 procent. 
 
Den för de bägge förbunden gemensamma arbetsgrupp som 
beredde frågor rörande statsbidragssystemet för 
missbrukarvård m m för åren 1986-1989 konstaterade att det 
beträffande vård vid barn- och ungdomshem i och för sig vore 
logiskt i ett långsiktigt perspektiv att kommunerna betalar 
avgifter som innebär full kostnadstäckning. En omedelbar 
höjning från dåvarande 25 procent till 100 procent skulle 
emellertid innebära en betydande förskjutning i 
kostnadsfördelningen mellan kommuner och landsting. 
Arbetsgruppen föreslog därför en stegvis förändring. För 
perioden 1986-1989 rekommenderade förbunden därför att 
placerande kommuns ersättning skulle motsvara 50 procent av 
vårddagskostnaden. 
 
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet har nu 
enats om att för tid efter 1989 rekommendera att - där ej 
landsting och kommuner reglerar frågan på annat sätt - följande 
skall gälla: 
 
För åren 1990 och 1991 skall placerande kommun betala en 
ersättning för vård vid landstingskommunalt barn- och 
ungdomshem inom länet som svarar mot 75 procent av 
hemmets vårdkostnad. 
 
Från och med år 1992 övertar kommunerna fulla 
kostnadsansvaret för barn- och ungdomshemmen. Därav följer 



att placerande kommun skall betala en ersättning motsvarande 
hela vårddagskostnaden för hemmet vid placering vid 
landstingskommunalt barn- och ungdomshem. 
 
Vid vård utom länet betalar den placerande kommunen hela 
vårddagskostnaden. Kommunen kan därvid under år 1990 
respektive 1991 debitera den för barn- och ungdomsvård 
ansvarige huvudmannen inom länet 25 procent av erlagd 
ersättning förutsatt att samråd skett före placeringen. 
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