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Ansvaret för LSS insatser i annan kommun - 
rättsläget 
Kommunerna är senast den 1 januari 1996 ansvariga för samtliga insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Undantag 
gäller dock för insatsen råd och stöd, som vanligtvis är en uppgift för lands-
tingen. Denna insats berörs inte i detta cirkulär. 

I samband med kommunaliseringen av de särskilda omsorgerna enligt om-
sorgslagen har en rad frågeställningar aktualiserats avseende familjehems-
placerade barn och ungdomar samt boende med särskild service m.m. för 
barn, ungdomar och vuxna. 

Frågorna gäller vilken kommun som är ansvarig för pågående insatser, an-
svarets omfattning samt när ansvaret upphör. Vidare har frågor uppkommit 
om ansvaret för insatser som beslutats efter kommunaliseringen och som 
genomförs i annan kommun. 

För att klarlägga rättsläget har en genomgång gjorts av lagstiftningen och 
dess förarbeten. En jämförelse har också gjorts med avseende på motsva-
rande insatser enligt socialtjänstlagen samt landstingens tillämpning av om-
sorgslagen. 

Syftet med genomgången har varit att klarlägga vilken kommun som är an-
svarig för LSS insatserna och ansvarets omfattning. 

Kommunaliseringen genomförs successivt i landet. I merparten av länen har 
kommunaliseringen av omsorgerna redan skett. Länets kommuner har i 
samband därmed överenskommit om övertagandet av uppgifter och fördel-
ningen av det ekonomiska utrymmet. Överenskommelserna blir bestäm-
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mande för vilken kommun som skall anses vara ansvarig kommun enligt LSS 
16 § och därmed svara för insatserna. 

Efter den genomgång som gjorts är det förbundets uppfattning att den kom-
mun som beslutat om, eller övertagit ansvaret för pågående insatser, har ett 
sammanhållet ansvar för samtliga kommunala LSS insatser som den enskilde 
behöver oavsett av vem och var de genomförs. Ett sammanhållet ansvar för 
LSS insatser ansluter till tillämpningen av socialtjänstlagen(SoL) och om-
sorgslagen (OL). 

Vidare är det förbundets uppfattning att den kommun , som placerat med 
stöd av SoL eller LVU i annan kommun, även är ansvarig för LSS insatser 
som den enskilde behöver. För den enskilde innebär detta att endast en 
kommun behöver kontaktas vid begäran om insatser. 

Kommunerna får som bilaga till detta cirkulär skriften ”Kommunerna och 
LSS. Ansvaret för insatser i annan kommun - rättsläget”. I skriften redovisas 
förbundets genomgång av lagstiftningen och dess förarbeten samt ges 
exempel och svar på aktuella frågeställningar. 

Ytterligare exemplar av skriften kan beställas hos Kommentus Förlag AB, 
tfn 08-709 59 00 eller fax 08- 709 59 45. Priset är 85:- kronor. Moms, porto och 
expeditionsavgift tillkommer. 

Förfrågningar med anledning av detta cirkulär besvaras av Margareta Erman 
tfn 08-772 43 23 och Lena Sandström tfn 08- 772 44 34. 
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