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Statistik om insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa  
funktionshindrade 2016  
 
Antalet insatser som ges av kommunerna enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) fortsätter att öka samtidigt som antalet 
personer med insatser ökar i högre takt. Bland mottagarna av insatser är 
det betydligt högre andel män än kvinnor, speciellt i yngre åldersgrupper.  

Fortsatt ökning av antalet insatser 
Den 1 oktober 2016 hade 71 400 personer någon verkställd insats enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade från kommunerna. Eftersom 
varje person kan få flera olika insatser samtidigt fanns det totalt 118 600 insatser 
vid samma tidpunkt. Jämfört med 2007 har antalet personer som får stöd enligt 
LSS ökat med 26 procent. 

 

 
 
Både antalet insatser som ges och antalet personer som får insatser har ökat 
gradvist sedan 2007. Dock har kvoten mellan dessa förändrats något under 
samma tidsperiod. Under 2007 fick personerna i statistiken i genomsnitt 1,75 
insatser, men till 2016 hade motsvarande värde sjunkit till 1,6. 

I förhållande till befolkningen har ökningen varit lite svagare. Den 1 oktober 
2007 hade cirka 62 personer av 10 000 invånare minst en insats enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. Till 2016 hade andel ökat till 71, en 
procentuell ökning på 15 procent. 
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Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
Socialstyrelsen 

* Exklusive insatser och personer med endast råd och stöd 

Figur 1. Totala antalet verkställda insatser* och antal personer som får 
insatserna* 
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 Tabell 1. Antalet insatser och procentuell förändring 2015─2016 

9 § LSS Insats Antal 2015 Antal 2016 Procentuell 
förändring 

1  Råd och stöd  4 351 4 115 -5,4 
2  Personlig assistans 4 295 4 575 6,5 
3  Ledsagarservice 8 306 8 038 -3,2 
4  Kontaktperson 19 494 19 421 -0,4 
5  Avlösarservice 3 762 3 791 0,8 
6  Korttidsvistelse 9 695 9 593 -1,1 
7  Korttidstillsyn 4 377 4 422 1,0 
8  Boende, barn 1 048 986 -5,9 
9  Boende, vuxna 26 484 27 098 2,3 
10  Daglig verksamhet 35 340 36 598 3,6 
Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
Socialstyrelsen 

   
Jämfört med föregående år är det insatserna Daglig verksamhet och Boende för 
vuxna som har ökat mest med cirka 1 250 personer respektive över 600 personer. 
Procentuellt har insatsen Personlig assistans ökat mest, med 6,5 procent. 
Samtidigt har både insatserna Råd och stöd och Boende för barn minskat med 
över fem procent, till 4 115 personer respektive 986 personer.  
 

 

Pojkar får oftare stöd än flickor 
Mellan könen skiljer det sig markant i hur stor andel som får minst en insats 
enligt LSS, framförallt i de yngre åldrarna. Bland 0–6 åringarna är det mer än 
dubbelt så många pojkar som får stöd än flickor. Denna skillnad stiger till 2,12 
gånger fler för åldersgruppen 7–12 år. I de äldre åldersgrupperna minskar denna 
skillnad mellan könen, till som lägst 1,24 hos personer som är 65 år eller äldre.  
   Skillnaden mellan könen har funnits i många år och har dessutom ökat över 
tid. För åldersgruppen 0–12 var det 1,7 fler pojkar än flickor som fick insatser 
enligt LSS år 2007, vilket ökat till 2,1 år 2016.  

Personlig assistans beviljad av Försäkringskassan  
De som beviljas personlig assistans enligt LSS får insatsen av kommunen, 
men personer som behöver mer än 20 timmars hjälp i veckan kan få beslut 
om den av Försäkringskassan. Majoriteten av de med mer än 20 timmars 
hjälp i veckan får fortfarande sin assistans beviljad via Försäkringskassan, 
enligt socialförsäkringsbalken. De med personlig assistans beviljad av 
Försäkringskassan ingår inte i denna statistik. 
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Kontakt: 
Lukas Ryan, statistikfrågor 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: lukas.ryan@socialstyrelsen.se 
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Figur 2. Antal personer per 10 000 invånare med insats* enligt LSS 
 

Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialstyrelsen 
   

* Exklusive personer med endast insatsen råd och stöd 

Kvinnor och män i olika åldersgrupper, den 1 oktober 2016 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-3-41 
För mer information, se vår statistiksida: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/personermedfunk
tionsnedsattning-stodochservice  
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