
Lagen om stöd & service till 
vissa funktionshindrade 

(LSS)

Individuell plan 10 § LSS



LSS:
- Rättighetslagstiftning  
- Insatskatalog 
- Goda levnadsvillkor 
- Är behovet faktiskt tillgodosett på annat vis? 

Socialtjänstlagen:
- Ramlag 
- Ansöka om ”vad som helst”
- Skälig levnadsnivå
- Kan behovet tillgodoses på annat vis? 



I 1 § LSS beskrivs den personkrets som lagen 
gäller för. I personkretsen ingår:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service.



LSS insatskatalog (Enligt LSS 9§):
1. Rådgivning och annat personligt stöd (HAB)

2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för sådan assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (Skolförvaltningen)

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och 
ungdomar

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna

10. Daglig verksamhet



Individuell plan enligt LSS 10 §

• När en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde alltid erbjudas en 
individuell plan med beslutade och planerade insatser, som 
upprättas i samråd med henne eller honom.

• Den enskilde som är beviljad en insats kan när som helst begära att 
en individuell plan upprättas. 

• I den individuella planen ska beslutade och planerade insatser 
redovisas. Där ska även redovisas åtgärder som vidtas av andra än 
kommunen eller landstinget. Planen bör omfatta olika behov som 
kan tillgodoses genom insatser från flera kompetensområden. 
Därigenom kan den enskilde få ett inflytande över de åtgärder som 
planeras och en överblick över när olika insatser ska komma i fråga.

• Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. 
Planen bör utformas så att den ger möjlighet till uppföljning och 
förändringar.

• Alla planer ska upprättas och verkställas i samråd med den enskilde. 
Planen bör utgå från den enskildes egna mål, intressen och 
önskemål.



Hur jobbar vi med individuell plan i Sala?

• Alla som beviljas LSS-insats erbjuds (nybesöks check-lista, 
egenkontroll).

• Förmöte med personen: 

- Vilka vill den ha med?

- Vad är syftet med planen? 

• 13 personer pågående Individuell plan
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Individuell plan jml LSS 10 § i Sala

• Anledningar till att personer har individuell plan: 

• Anledning till att personer avböjer individuell plan: 


