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Individuell plan 10 § LSS, Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
 

Individuell plan - "personlig karta" för insatserna 
 

• I samband med att en insats enligt LSS beviljas kan man välja en 

individuell plan. 

• En individuell plan kan bli en "personlig karta" över planerade och 
beslutade insatser som man har behov av. 

• Individuell plan görs i samråd med den som har beviljats en insats enligt 
LSS. 

• Man kan begära en individuell plan när som helst. 

• I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen 
eller landstinget. 

• Den individuella planen är ett mycket bra instrument för samarbetet mellan 
olika avdelningar eller olika myndigheter. 

• Samordning via den individuella planen kan ses som ett hjälpmedel att 
länka ihop insatser från olika befattningshavare/huvudmän och kan bidra 
till en gemensam syn. 

• Man har rätt att välja vem som ska hjälpa till att upprätta den individuella 
planen. 

• Om en plan formuleras skall den omprövas fortlöpande och minst en gång 

om året 

 

Individuell plan består av två delar: 
 

• Planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar på 

vilket sätt du vill förändra din situation.  

• Ett dokument som beskriver det vi kom fram till under planeringsmötet.  
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Vad är nyttan med planen? 
 

Planen är ett sätt för en brukare att påverka sin situation! Den individuella planen kan 

vara till nytta: 

• Planera i god tid inför en liten eller stor förändring i livet  

1. Vid flytt hemifrån,  

2. börja arbeta/studera eller  

3. något annat som är viktigt för brukaren.  

• När brukaren tycker att det stöd han/hon inte får blev riktigt som han/hon tänkt 

sig.  

Den individuella planen är ett bra instrument för samarbetet mellan olika enheter eller 

olika myndigheter.  

Samordning via den individuella planen kan ses som ett hjälpmedel för att länka ihop 

insatser från olika befattningshavare/myndigheter och kan bidra till en gemensam 

syn. 

Den som har beviljats en insats enligt LSS avgör 
 

• Vem som ska ansvara för att upprätta planen.  

• Vem som ska bjudas in till planeringsmöten.  

• Vilka av behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla just nu 

• Individuell plan är brukarens plan och dokument 

 

 

 


