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Kostnadsansvar mellan kommuner enligt LSS 
Vid införandet av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 1994 övertog kommunerna verksamhet som landstingen bedrivit, bl. a. 
vårdhem och andra institutioner med stark koncentration till vissa delar av 
landet. I samband härmed gavs också möjlighet för kommunerna att träffa 
avtal för personer som vid vårdhemsavvecklingen valde att stanna i den 
kommun där vårdhemmet var beläget. Denna möjlighet avsåg endast perso-
ner som flyttat före den 1 januari 1996. 

Det är många gånger svårt för främst små kommuner att inom den egna 
kommunen tillgodose behovet av speciella boendeformer. Det kan vara bo-
enden och andra stödinsatser till personer med ovanliga diagnoser eller med 
komplicerade funktionshinder och där det varit svårt att tillgodose behovet 
av den särskilda kompetens som erfordras. Det kan även gälla elever med 
funktionshinder som gör sin grundutbildning i annan kommun och där har 
behov av bostad med särskild service. 

Detta har medfört en koncentration av verksamhet till vissa kommuner bl. a. 
beroende på att där finns speciell kompetens eller ett för personer med kom-
plicerade funktionshinder väl anpassat boende. En sådan koncentration har 
inneburit en ekonomisk belastning för flera av de kommuner som kunnat 
erbjuda en adekvat bostad med särskilt stöd. 

Riksdagen beslöt därför i november 2000 genom tillägg i lagen (17a § LSS) att 
kommuner får träffa avtal om kostnadsansvar för insatser enligt 9 § LSS för 
en enskild person som blivit folkbokförd i en annan kommun om särskilda 
skäl föreligger. 

År 2001 var ca 1300 personer bosatta utanför hemkommunen och med den 
kommunen som betalningsansvarig. Den totala avtalssumman uppgick till ca 
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1,4 miljarder kronor. Avtalen mellan kommunerna fungerar som en form av 
ekonomisk utjämning framför allt för kommuner med stor verksamhet i av-
vaktan på ett utjämningssystem. 

En parlamentarisk kommitté tillsattes 2001 med uppdrag att utreda hur en 
nationell utjämning skall ske för kostnadsskillnader mellan kommunerna 
avseende s.k. LSS-verksamhet. Kommittén skall lämna sitt slutbetänkande till 
regeringen i november 2002. I utredningsdirektiven ingår även att analysera 
hur köp av boendeplatser fungerar samt vilka effekter och samband det har 
med frågan om utjämning av kostnader för verksamhet enligt LSS. 

Kommunförbundet har uppmärksammats på att vissa kommuner upp-
hört/avser att upphöra med betalning för personer bosatta i andra kommu-
ner i takt med att avtal löper ut eller ensidigt sagt upp sådana avtal. 

I avvaktan på den parlamentariska kommitténs slutbetänkande och beslut i 
riksdagen vill förbundet framhålla vikten av att kommunerna solidariskt bi-
behåller kostnadsansvar som ingåtts under ovan nämnda förutsättningar. 
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