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Statistik om insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa  
funktionshindrade 2017 
 
Antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ökade marginellt mellan 2016 och 2017. Fler män 
än kvinnor får insatser, framförallt i de yngre åldrarna. Insatser enligt LSS 
minskade till kvinnorna från 2016 till 2017 medan de ökade bland männen. 

Antalet insatser ökar successivt  
Den 1 oktober 2017 hade 72 900 personer någon verkställd insats enligt LSS vil-
ket är en ökning med 2 procent sedan 2016. I denna uppgift ingår inte de som 
enbart har råd och stöd som insats. Antalet personer som får stöd enligt LSS har 
ökat med 24 procent sedan 2008 medan antalet insatser ökat med 13 procent då 
råd och stöd exkluderats. 

Vid samma mättillfälle uppgick det totala antalet insatser till 118 800. Att in-
satserna är fler beror på att en person kan få flera insatser samtidigt. Den 1 okto-
ber 2016 var antalet insatser 118 600, en marginell ökning om 0,2 procent.  

Den största procentuella förändringen har skett för insatsen råd och stöd, vil-
ken minskade med nästan 30 procent mellan år 2016 och 2017 (se tabell 1). 
Detta kan förklaras av att råd och stöd numera huvudsakligen ges inom ramen 
för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och inte LSS. Det totala antalet insatser 
ökade med 1,2 procent mellan 2016 och 2017 (exklusive råd och stöd). 
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Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialstyrelsen 

* Exklusive insatser och personer med endast råd och stöd

Figur 1. Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober samt 
antal insatser enligt LSS 2008─2017. Riket*.
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Den 1 oktober 2017 hade 72 personer per 10 000 invånare minst en insats enligt 
LSS. Motsvarande andel den 1 oktober 2008 var 63 per 10 000 invånare. Ande-
len män med minst en insats har ökat från 57 till 59 procent mellan 2008 och 
2017 medan andelen kvinnor med minst en insats har minskat från 43 till 41 pro-
cent. 

 
Tabell 1. Insatser enligt 9 § LSS den 1 oktober 2016 och 2017 fördelat på kön, antal 
och procentuell förändring. * 

  Antal 2016 Antal 2017 Procentuell förändring** 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Råd och stöd  1 800 2 300 4 100 1 300 1 600 3 000 -26,6 -29,4 -28,2 
Personlig assistans 2 100 2 500 4 600 2 200 2 700 4 900 6,1 8,2 7,2 
Ledsagarservice 3 500 4 600 8 000 3 300 4 400 7 700 -3,6 -4,6 -4,2 
Kontaktperson 8 800 10 700 19 400 8 600 10 700 19 300 -1,4 0,0 -0,6 
Avlösarservice 1 200 2 600 3 800 1 200 2 600 3 900 1,7 2,4 2,1 
Korttidsvistelse 3 400 6 200 9 600 3 300 6 100 9 400 -2,6 -0,9 -1,5 
Korttidstillsyn 1 600 2 800 4 400 1 600 2 700 4 400 0,3 -1,4 -0,7 
Boende, barn 400 600 1 000 400 600 1 000 -2,2 -1,6 -1,8 
Boende, vuxna 11 400 15 700 27 100 11 700 16 200 27 800 2,3 3,0 2,7 
Daglig verksamhet 15 500 21 100 36 600 15 800 21 700 37 500 1,7 3,0 2,4 

* Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal 

** Den procentuella förändringen är beräknat på ej avrundade värden    
Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen  

 
Det största antalet insatser rörde kontaktperson, boende för vuxna och daglig 
verksamhet, tillsammans stod dessa för 71 procent av samtliga insatser år 2017. 

Den insats enligt LSS som ökat mest sedan 2016 är personlig assistans vilken 
ökade med drygt 7 procent. Insatserna boende för vuxna, daglig verksamhet och 
avlösarservice ökade med 2,7, 2,4 respektive 2,1 procent mellan 2016 och 2017.  
Som tidigare nämnts är det insatsen råd och stöd som minskat mest. Ledsagar-
service minskade med 4,2 procent mellan 2016 och 2017. För övriga insatser är 
skillnaderna marginella.  

När en insats ökat så är det ofta männen som står för den större delen av ök-
ningen. När en insats minskat så är det oftast kvinnorna som står för den största 
minskningen. Det är fler män än kvinnor som får en insats enligt LSS. År 2016 
fick knappt 42 000 män 66 700 insatser medan 29 500 kvinnor fick 47 900 insat-
ser (exklusive råd och stöd). År 2017 hade antalet män ökat med 2,3 procent till 
42 900 och insatserna med 1,6 procent till 67 700 insatser. Antalet kvinnor hade 
2017 ökat med 1,7 procent till 30 000 och antalet insatser ökade med 0,7 procent 
till 48 200. 
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Personlig assistans ökar  

 
 
Av de insatser som gavs 2017 var cirka 4 procent personlig assistans. Det är en 
insats som berör få personer men som ökat över tid. Insatsen har ökat med 40 
procent mellan 2008 och 2017, från 3 500 till 4 900 personer. 

Fördelningen av antalet beviljade timmar med personlig assistans per vecka 
har också förändrats under denna period. År 2008 fick 45 procent av personerna 
med insatsen upp till 20 timmar personlig assistans per vecka och 55 procent 
fick mer än 20 timmar personlig assistans per vecka. År 2017 fick 15 procent 
upp till 20 timmars personlig assistans per vecka och 85 procent fick mer.  

År 2017 var könsfördelningen 55 procent män och 45 procent kvinnor för per-
sonlig assistans enligt LSS jämfört med 2008 då fördelningen var 52 procent 
män och 48 kvinnor.  

Andelen personer under 22 år som får personlig assistans enligt LSS ökar, år 
2008 var 24 procent under 22 år och 2017 var motsvarande siffra 31 procent. 
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Figur 2. Antal timmar personlig assistans per vecka 2008 respektive 2017

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

Personlig assistans ska inte förväxlas med assistansersättning 
från Försäkringskassan 
 Personlig assistans enligt LSS ges åt den som på grund av stora och var-
aktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, 
måltider, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade (grundläggande 
behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande 
behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven 
inte tillgodoses på annat sätt. Om personen behöver personlig assistans 
som i genomsnitt omfattar mer än 20 timmar i veckan för grundläggande 
behov kan han eller hon ha rätt till assistansersättning från Försäkrings-
kassan. Personer med assistansersättning ingår inte i denna statistik. 
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Vanligaste insatsen för barn är 
korttidsvistelse 
Den 1 oktober 2017 fick 5 700 barn i åldern 0–12 år 6 700 insatser enligt LSS 
(exklusive råd och stöd). Jämfört med 2016 fick 5 600 barn i motsvarande ål-
dersgrupp 6 600 insatser, en ökning med 2,7 respektive 2,3 procent 

 
Tabell 2. Vissa insatser och procentuell förändring barn 0─12 år  
den 1 oktober 2016─2017 enligt 9 § LSS fördelat på kön.* 

  Antal 2016 Antal 2017 Procentuell förändring 

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Personlig assistans 230 360 590 270 450 720 17,4 25,0 22,0 
Ledsagarservice 110 220 330 90 200 290 -18,2 -9,1 -12,1 
Kontaktperson 40 120 160 40 90 130 0,0 -25,0 -18,8 
Avlösarservice 710 1 770 2 470 730 1 840 2 570 2,8 4,0 4,0 
Korttidsvistelse 910 2 020 2 920 890 2 030 2 920 -2,2 0,5 0,0 
Boende, barn 40 40 80 30 40 70 -25,0 0,0 -12,5 

*Antalsuppgifterna är avrundade till 10-tal. 
Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, So-
cialstyrelsen  

 
De vanligaste insatserna för barn i åldersgruppen 0–12 år var korttidsvistelse och 
avlösarservice. Den insats som ökade mest mellan 2016 och 2017 var personlig 
assistans, från 590 till 720, det vill säga med 22 procent. Insatsen ökade mer 
bland pojkarna än bland flickorna, 25 respektive 17 procent.  

 

 
 

Kontakt: 
Frågor rörande statistiken  Frågor rörande ämnet 
Hillevi Rydh   Karin Flyckt  
075-247 30 00   075-247 30 00  
hillevi.rydh@socialstyrelsen.se karin.flyckt@socialstyrelsen.se 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-4-9 
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