
 
 

Öppna jämförelser 2016 
Kostnadsmått  
inom socialtjänsten 
Dokumentation 

 

 
  

 



 

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att 
återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.  
 
Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också  
tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till 
alternativaformat@socialstyrelsen.se   
 
Artikelnummer  2016-12-23  
Publicerad www.socialstyrelsen.se, december 2016 
  

 
 

http://www.socialstyrelsen.se/


Förord 

Inom Öppna jämförelser har kostnadsmått inom socialtjänsten publicerats 
sedan 2010. Sedan dess har också ett utvecklingsarbete för att beskriva 
indikatorer och mått genomförts. I denna rapport finns definitioner för alla 
kostnadsmått som tas fram för socialtjänsten. Definitionernas syfte är att 
underlätta förståelse och analys av kostnadsmåtten samt att säkerställa att 
uppgifterna tas fram på samma sätt år från år.  
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Barn och ungdomsvård 

Följande kostnadsmått redovisas: 

• Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad, procent 
• Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad i relation till 

andelen invånare 0–20 år 
• Barn- och ungdomsvårdens andel av kommunens totala kostnad, procent 
• Barn- och ungdomsvårdens andel av kostnad för verksamheter för barn 

och ungdomar, procent 

Barn och ungdomars andel  
av kommunens totala kostnad 
Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör på en övergripande nivå. 
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad, 

procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Barn- och ungdomsvård 
Måttområde Barn och ungdomar 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna som läggs 

på verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. 
Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för verksamhet till barn och ungdomar 

Nämnare: Kommunens totala kostnad 
 
Kostnad för verksamhet till barn och ungdomar avser: 
Rad 430 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg totalt 
(raderna 407–419 i Specificering av driften) 
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KOSTNADSMÅTT Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad 
plus 
Rad 469 Skolväsendet för barn o ungdom totalt (raderna 435–
453 i Specificering av driften) 
plus 
Rad 330 Musikskola/Kulturskola 
plus 
Rad 350 Fritidsgårdar 
plus 
Rad 569 Barn- och ungdomsvård 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Försäljning av verksamhet exkluderas inte för rad 330 Musiks-
kola/Kulturskola och rad 350 Fritidsgårdar. 
 
Uppgifter om Bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Kommunens totala kostnad avser: 
Rad 950 Totalsumma 
minus 
Rad 890 Summa affärsverksamhet 
 
För 0980 Gotland ska även Rad 505 Hälso- och sjukvård 
exkluderas! 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2011. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Det finns verksamheter för barn och unga som inte fångats i 

detta mått t.ex. kostnader för ensamkommande barn, 
eftersom de inte går att urskilja från andra uppgifter. Måttet 
kan därför vara underskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Barn och ungdomars andel  
av kommunens totala kostnad  
i relation till andel invånare 0–20 år 
Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad i relation till 
andel invånare 0–20 år 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad i 
relation till andel invånare 0–20 år 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

prioriteringar på en övergripande nivå.  
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad i 

relation till andel invånare 0–20 år 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Barn- och ungdomsvård 
Måttområde Barn och ungdomar 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur andelen resurser till barn och 

ungdomar förhåller sig till andelen barn och ungdomar i 
kommunen. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Barn och ungdomars andel av kommunens totala 

kostnad 
Nämnare: Andel invånare 0–20 år 
 
Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad 
Se dokumentation för måttet 
 
Andel invånare 0–20 år 
Antal invånare 0–20 år / Antal invånare totalt 
 
Uppgifterna hämtas från tabellen Folkmängden efter region, 
civilstånd, ålder och kön i Statistikdatabasen, SCB. 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2011. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Befolkningsstatistik, Statistikdatabasen, SCB 
Felkällor Det finns verksamheter för barn och unga som inte fångats i 

detta mått t.ex. kostnader för ensamkommande barn, 
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KOSTNADSMÅTT Barn och ungdomars andel av kommunens totala kostnad i 
relation till andel invånare 0–20 år 
eftersom de inte går att urskilja från andra uppgifter. Måttet 
kan därför vara underskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Barn- och ungdomsvårdens andel  
av kommunens totala kostnad 
Barn- och ungdomsvårdens andel av kommunens totala kostnad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Barn- och ungdomsvårdens andel av kommunens totala 
kostnad 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som görs på en övergripande nivå. 
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Barn och ungdomsvårdens andel av kommunens totala 

kostnad, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Barn- och ungdomsvård 
Måttområde Barn- och ungdomsvård 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna som läggs 

på barn- och ungdomsvården. 
Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för barn- och ungdomsvård 

Nämnare: Kommunens totala kostnad 
 
Kostnad för barn- och ungdomsvård avser: 
Rad 569 Barn- och ungdomsvård 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om Bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
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KOSTNADSMÅTT Barn- och ungdomsvårdens andel av kommunens totala 
kostnad 
mandraget (RS), SCB 
 
Kommunens totala kostnad avser: 
Rad 950 Totalsumma 
minus 
Rad 890 Summa affärsverksamhet 
 
För 0980 Gotland ska även Rad 505 Hälso- och sjukvård 
exkluderas! 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2010. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Ensamkommande barn ingår inte i barn- och ungdomsvår-

den. 
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Barn- och ungdomsvårdens andel  
av kostnad för barn och ungdomar 
Barn- och ungdomsvårdens andel av kostnad för barn och ungdomar 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Barn- och ungdomsvårdens andel av kostnad för barn och 
ungdomar 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som görs på en övergripande nivå.  
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Barn och ungdomsvårdens andel av kostnader för barn och 

ungdomar, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Barn- och ungdomsvård 
Måttområde Barn- och ungdomsvård 
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KOSTNADSMÅTT Barn- och ungdomsvårdens andel av kostnad för barn och 
ungdomar 

Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna för barn 
och ungdomar som läggs på barn- och ungdomsvården. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för barn- och ungdomsvård 

Nämnare: Kostnad för verksamheter till barn och ungdomar 
 
Kostnad för barn- och ungdomsvård avser: 
Rad 569 Barn- och ungdomsvård 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om Bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för verksamhet till barn och ungdomar avser: 
Rad 430 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg totalt 
(raderna 407–419 i Specificering av driften) 
plus 
Rad 469 Skolväsendet för barn o ungdom totalt (raderna 435–
453 i Specificering av driften) 
plus 
Rad 330 Musikskola/Kulturskola 
plus 
Rad 350 Fritidsgårdar 
plus 
Rad 569 Barn- och ungdomsvård 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Försäljning av verksamhet exkluderas inte för rad 330 Musiks-
kola/Kulturskola och rad 350 Fritidsgårdar. 
 
Uppgifter om Bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2011. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Det finns verksamheter för barn och unga som inte fångats i 

detta mått t.ex. kostnader för ensamkommande barn, 
eftersom de inte går att urskilja från andra uppgifter. Måttet 
kan därför vara underskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Ekonomiskt bistånd 

Följande kostnadsmått redovisas: 

• Ekonomiskt bistånds andel av kommunens totala kostnad, procent 
• Handläggningskostnad per biståndsmånad, kronor 
• Personalkostnadens andel av handläggningskostnad, procent 
• Personalkostnad per biståndsmånad, kronor 
• Kostnad för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndsmottagare, kronor 

Ekonomiskt bistånds andel av 
kommunens totala kostnad 
Ekonomiskt bistånds andel av kommunens totala kostnad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Ekonomiskt bistånds andel av kommunens totala kostnad 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör på en övergripande nivå. 
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Ekonomiskt bistånds andel av kommunens totala kostnad, 

procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Ekonomiskt bistånd 
Måttområde Ekonomiskt bistånd 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna som 

används till ekonomiskt bistånd. 
Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för ekonomiskt bistånd 

Nämnare: Kommunens totala kostnad 
 
Kostnad för ekonomiskt bistånd avser: 
Rad 575 Ekonomiskt bistånd 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
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KOSTNADSMÅTT Ekonomiskt bistånds andel av kommunens totala kostnad 
Bruttokostnad minus Interna intäkter 
 
Uppgifter om Bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Kommunens totala kostnad avser: 
Rad 950 Totalsumma 
minus 
Rad 890 Summa affärsverksamhet 
 
För 0980 Gotland ska även Rad 505 Hälso- och sjukvård 
exkluderas! 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2010. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Uppgifter om försäljning av verksamhet till andra kommuner 

och landsting finns inte. Detta borde dock inte uppgå till 
några stora summor, men kan överskatta måttet.  

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Handläggningskostnad  
per biståndsmånad 
Handläggningskostnad per biståndsmånad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Handläggningskostnad per biståndsmånad 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera vad det 

kostar att handlägga ekonomiskt bistånd och är ett underlag 
för uppföljning av verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha förbättringspotential 

avseende kvalitet, uppgifter samlas in årligen och är rikstäck-
ande. 

BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
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KOSTNADSMÅTT Handläggningskostnad per biståndsmånad 
Mått Handläggningskostnad per biståndsmånad, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Ekonomiskt bistånd 
Måttområde Handläggning 
Syfte Måttet syftar till att mäta de genomsnittliga kostnaderna för 

utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Nämnare: Antal biståndsmånader 
 
Kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd avser: 
Rad 575 Ekonomiskt bistånd 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Bidrag och 
transfereringar 
 
Uppgifterna hämtas i Driftredovisningen, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Antal biståndsmånader avser: 
Totalt antal biståndsmånader 
minus 
Antal månader med introduktionsersättning 
 
Uppgifterna hämtas från Socialtjänstregistret Ekonomiskt 
bistånd, Socialstyrelsen 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2011. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Socialtjänstregistret Ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen 
Felkällor Uppgifter om försäljning av verksamhet till andra kommuner 

och landsting finns inte för ekonomiskt bistånd. Detta borde 
dock inte uppgå till några stora summor men kan överskatta 
kostnaderna. 
Mycket låga eller till och med negativa kostnader kan uppstå 
om kommunen har mycket interna intäkter. 
Orimliga uppgifter förekommer för en del kommuner. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Personalkostnadens andel  
av handläggningskostnad 
Personalkostnadens andel av handläggningskostnaden 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Personalkostnadens andel av handläggningskostnaden 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Hur stor del av handläggningskostnader för ekonomiskt 
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KOSTNADSMÅTT Personalkostnadens andel av handläggningskostnaden 
bistånd som avser personalkostnader kan användas för att 
följa upp och analysera prioriteringar mellan olika typer av 
resurser. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha förbättringspotential 

avseende kvalitet, uppgifter samlas in årligen och är rikstäck-
ande. 

BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Personalkostnadens andel av handläggningskostnad, 

procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Ekonomiskt bistånd 
Måttområde Handläggning 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna som 

används för handläggning av ekonomiskt bistånd avser 
personalkostnader. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Personalkostnad för handläggning av ekonomiskt 

bistånd 
Nämnare: Kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Personalkostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd 
avser: 
Rad 575 Ekonomiskt bistånd 
 
Kostnadsbegrepp: Löner plus Kalkylerade personalomkostna-
der 
 
Uppgifterna hämtas i Driftredovisningen, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd avser: 
Rad 575 Ekonomiskt bistånd 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Bidrag och 
transfereringar 
 
Uppgifterna hämtas i Driftredovisningen, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2011. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Interna intäkter som avser personalkostnader går inte att 

urskilja från övriga interna intäkter, dvs. personalkostnaderna 
kan vara överskattade. 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till andra kommuner 
och landsting finns inte. Detta borde dock inte uppgå till 
några stora summor men kan innebära en under- eller 
överskattning av måttet.  
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KOSTNADSMÅTT Personalkostnadens andel av handläggningskostnaden 
Orimliga uppgifter förekommer för en del kommuner, t.ex. 
inga personalkostnader. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Personalkostnad per biståndsmånad 
Personalkostnad per biståndsmånad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Personalkostnad per biståndsmånad 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnaderna för personella resurser för ekonomiskt bistånd 
och är ett underlag för uppföljning av verksamhetens 
produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha förbättringspotential 

avseende kvalitet, uppgifter samlas in årligen och är rikstäck-
ande. 

BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Personalkostnad per biståndsmånad, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Ekonomiskt bistånd 
Måttområde Handläggning 
Syfte Måttet syftar till att mäta de genomsnittliga personalkostna-

derna för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Personalkostnad för handläggning av ekonomiskt 

bistånd 
Nämnare: Antal biståndsmånader 
 
Personalkostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd 
avser: 
Rad 575 Ekonomiskt bistånd 
 
Kostnadsbegrepp: Löner plus Kalkylerade personalomkostna-
der 
 
Uppgifterna hämtas i Driftredovisningen, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Antal biståndsmånader avser: 
Totalt antal biståndsmånader 
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KOSTNADSMÅTT Personalkostnad per biståndsmånad 
minus 
Antal månader med introduktionsersättning 
 
Uppgifterna hämtas från Socialtjänstregistret Ekonomiskt 
bistånd, Socialstyrelsen 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2011. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Socialtjänstregistret Ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen 
Felkällor Interna intäkter som avser personalkostnader kan inte särskiljas 

från övriga interna insatser, dvs. personalkostnaden kan vara 
överskattad. 
Biståndsmånad används som en uppskattning av antal 
ärenden som handlagts. 
Orimliga uppgifter förkommer för en del kommuner. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för arbetsfrämjande insatser  
per vuxen biståndsmottagare 
Kostnad för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndsmottagare 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndsmot-
tagare 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

resurserna som läggs på arbetsfrämjande insatser och är ett 
underlag för uppföljning av verksamhetens produktivitet. 

Validitet Validiteten är undermålig. Kostnaderna för arbetsfrämjande 
insatser avser inte bara vuxna biståndsmottagare utan även 
personer som inte får ekonomiskt bistånd. Kostnaderna 
innehåller endast en del av de insatser som kommunerna gör 
för att få människor i arbete. Åtgärder som syftar till att 
påverka näringslivsstrukturen, t.ex. driftsbidrag till företag och 
informationsinsatser är inte inkluderade. En del av kostnader-
na för ekonomiskt bistånd kan också användas för att få 
människor i arbete, inte heller dessa uppgifter ingår. Uppgif-
terna lämnas årligen av kommunerna i SCB:s undersökning 
Kommunernas räkenskapssammandrag (RS). Jämförelser över 
tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha förbättringspotential 

avseende kvalitet, uppgifter samlas in årligen och är rikstäck-
ande. 

BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndsmot-

tagare, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Ekonomiskt bistånd 
Måttområde Personer med ekonomiskt bistånd 
Syfte Måttet syftar till att mäta de genomsnittliga kostnaderna för 

18 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - KOSTNADSMÅTT INOM SOCIALTJÄNSTEN - DOKUMENTATION 
SOCIALSTYRELSEN 

 



 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndsmot-
tagare 
insatser som syftar till att få vuxna biståndsmottagare i arbete. 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för arbetsfrämjande insatser 

Nämnare: Antal vuxna biståndsmottagare 
 
Kostnad för arbetsfrämjande insatser avser: 
Rad 610 Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting. 
 
Uppgifterna om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas i Motpartredovisning, Räkenskapssamman-
draget (RS), SCB. 
 
Antal vuxna biståndsmottagare avser: 
Antal invånare 18 år eller äldre som någon gång under året 
mottagit ekonomiskt bistånd 
 
Uppgifterna hämtas från Socialtjänstregistret Ekonomiskt 
bistånd, Socialstyrelsen 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2011. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Socialtjänstregistret Ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen 
Felkällor Se validiteten. 

Orimliga uppgifter förkommer för en del kommuner. 
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - KOSTNADSMÅTT INOM SOCIALTJÄNSTEN - DOKUMENTATION 
SOCIALSTYRELSEN 

19 

 



 

Stöd till personer med 
funktionsnedsättning 

Följande kostnadsmått redovisas: 

• Stöd till personer med funktionsnedsättnings andel av kommunens totala 
kostnad, procent 

• Särskilt boende enligt SoL:s andel av kostnad för stöd till personer med 
funktionsnedsättning, procent 

• Särskilt boende till vuxna enligt LSS:s andel av kostnad för stöd till 
personer med funktionsnedsättning, procent 

• Daglig verksamhet enligt LSS:s andel av kostnad för stöd till personer med 
funktionsnedsättning, procent 

• Kostnad för särskilt boende enligt SoL per person, kronor 
• Kostnad för särskilt boende till vuxna enligt LSS per person, kronor 
• Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS per person, kronor 

Stöd till personer med 
funktionsnedsättnings andel  
av kommunens totala kostnad 
Stöd till personer med funktionsnedsättnings andel av kommunens totala 
kostnad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Stöd till personer med funktionsnedsättnings andel av 
kommunens totala kostnad 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör på en övergripande nivå. 
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Stöd till personer med funktionsnedsättnings andel av 

kommunens totala kostnad, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Måttområde Personer med funktionsnedsättning som får stöd enligt SoL 
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KOSTNADSMÅTT Stöd till personer med funktionsnedsättnings andel av 
kommunens totala kostnad 
eller LSS. 

Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna som 
används till stöd till personer med funktionsnedsättning. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för stöd till personer med funktionsnedsätt-

ning 
Nämnare: Kommunens totala kostnad 
 
Kostnad för stöd till personer med funktionsnedsättning avser: 
Rad 520 Insatser till personer med funktionsnedsättning 
plus 
Rad 513 Insatser enligt LSS/SFB 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Kommunens totala kostnad avser: 
Rad 950 Totalsumma 
minus 
Rad 890 Summa affärsverksamhet 
 
För 0980 Gotland ska även Rad 505 Hälso- och sjukvård 
exkluderas! 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Före det 
exkluderades även externa hyresintäkter. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Inga kända felkällor.  
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Särskilt boende enligt SoL:s andel  
av kostnad för stöd till personer  
med funktionsnedsättning 
Särskilt boende enligt SoL:s andel av kostnad för stöd till personer med 
funktionsnedsättning 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Särskilt boende enligt SoL:s andel av kostnad för stöd till 
personer med funktionsnedsättning 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kommunens prioriteringar avseende stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

Validitet Måttet har god validitet. I uppgifterna om särskilt boende 
ingår även uppgifter om annat boende. Annat boende är 
t.ex. hem med eller utan HVB-tillstånd, familjehem, härbärgen 
och boständer där kommunen är kontraktsinnehavare. 
Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i SCB:s undersök-
ning Kommunernas räkenskapssammandrag (RS). Jämförelser 
över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Särskilt boende enligt SoL:s andel av kostnad för stöd till 

personer med funktionsnedsättning, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Måttområde Personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt boende 

enligt SoL. 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna för stöd till 

personer med funktionsnedsättning som avser särskilt boende 
enligt SoL. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för särskilt och annat boende enligt SoL till 

personer med funktionsnedsättning 
Nämnare: Kostnad för stöd till personer med funktionsned-
sättning 
 
Kostnad för särskilt och annat boende enligt SoL till personer 
med funktionsnedsättning avser: 
Rad 5205 Särskilt boende/annat boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
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KOSTNADSMÅTT Särskilt boende enligt SoL:s andel av kostnad för stöd till 
personer med funktionsnedsättning 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering Vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för stöd till personer med funktionsnedsättning avser: 
Rad 520 Insatser till personer med funktionsnedsättning 
plus 
Rad 513 Insatser enligt LSS/SFB 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Före det 
exkluderades även externa hyresintäkter. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor I uppgifterna om särskilt boende ingår även uppgifter om 

annat boende. Måttet kan därför vara överskattat.  
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

 

Särskilt boende för vuxna enligt LSS:s 
andel av kostnad för stöd till personer 
med funktionsnedsättning 
Särskilt boende för vuxna enligt LSS:s andel av kostnad för stöd till  
personer med funktionsnedsättning 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Särskilt boende för vuxna enligt LSS:s andel av kostnad för 
stöd till personer med funktionsnedsättning 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kommunens prioriteringar avseende stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
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OM MÅTTET  
Mått Särskilt boende för vuxna enligt LSS:s andel av kostnad för 

stöd till personer med funktionsnedsättning, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Måttområde Vuxna personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt 

boende enligt LSS. 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna för stöd till 

personer med funktionsnedsättning som avser särskilt boende 
enligt LSS till vuxna. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för särskilt boende enligt LSS till vuxna 

personer med funktionsnedsättning 
Nämnare: Kostnad för stöd till personer med funktionsned-
sättning 
 
Kostnad för särskilt boende enligt LSS till vuxna personer med 
funktionsnedsättning avser: 
Rad 5131 Boende enligt LSS för vuxna 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering Vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för stöd till personer med funktionsnedsättning avser: 
Rad 520 Insatser till personer med funktionsnedsättning 
plus 
Rad 513 Insatser enligt LSS/SFB 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Före det 
exkluderades även externa hyresintäkter. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Inga kända felkällor. 
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Daglig verksamhet enligt LSS:s andel  
av kostnad för stöd till personer med 
funktionsnedsättning 
Daglig verksamhet enligt LSS:s andel av kostnad för stöd till personer med 
funktionsnedsättning 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Daglig verksamhet enligt LSS:s andel av kostnad för stöd till 
personer med funktionsnedsättning 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kommunens prioriteringar avseende stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Daglig verksamhet enligt LSS:s andel av kostnad för stöd till 

personer med funktionsnedsättning, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Måttområde Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av resurserna för stöd till 

personer med funktionsnedsättning som avser daglig 
verksamhet. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS till personer 

med funktionsnedsättning 
Nämnare: Kostnad för stöd till personer med funktionsned-
sättning 
 
Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS till personer med 
funktionsnedsättning avser: 
Rad 5135 Daglig verksamhet enligt LSS 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering Vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 
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KOSTNADSMÅTT Daglig verksamhet enligt LSS:s andel av kostnad för stöd till 
personer med funktionsnedsättning 
Kostnad för stöd till personer med funktionsnedsättning avser: 
Rad 520 Insatser till personer med funktionsnedsättning 
plus 
Rad 513 Insatser enligt LSS/SFB 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Före det 
exkluderades även externa hyresintäkter. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Inga kända felkällor. 
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för särskilt boende enligt SoL  
per person  
Kostnad för särskilt boende enligt SoL per person 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende enligt SoL per person 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för särskilt boende enligt SoL till personer med 
funktionsnedsättning och är ett underlag för uppföljning av 
verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet har god validitet. I uppgifterna om särskilt boende 
ingår även uppgifter om annat boende. Annat boende är 
t.ex. hem med eller utan HVB-tillstånd, familjehem, härbärgen 
och boständer där kommunen är kontraktsinnehavare. 
Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i SCB:s undersök-
ning Kommunernas räkenskapssammandrag (RS). Jämförelser 
över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för särskilt boende enligt SoL till personer med 

funktionsnedsättning per person, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Måttområde Personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt boende 

enligt SoL. 

26 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - KOSTNADSMÅTT INOM SOCIALTJÄNSTEN - DOKUMENTATION 
SOCIALSTYRELSEN 

 



 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende enligt SoL per person 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för en 

person med funktionsnedsättning som bor särskilt boende 
enligt SoL. 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för särskilt och annat boende enligt SoL till 

personer med funktionsnedsättning 
Nämnare: Antal personer med funktionsnedsättning i särskilt 
boende enligt SoL 
 
Kostnad för särskilt och annat boende enligt SoL till personer 
med funktionsnedsättning avser: 
Rad 5205 Särskilt boende/annat boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering Vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 
 
Antal personer med funktionsnedsättning i särskilt boende 
enligt SoL avser: 
Antal personer i särskilt boende och annat boende enligt SoL, 
0-64 år per 1 oktober 
 
Uppgifterna är hämtade från Socialtjänstregistret Socialtjänst-
insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, 
Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Före det 
exkluderades även externa hyresintäkter i kostnaderna. 
År 2013 redovisades inte uppgiften pga. dålig kvalitet i 
antalsuppgifterna. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 
Socialtjänstregistret, Socialtjänstinsatser till äldre och personer 
med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna om antal personer avser 1 oktober medan 
kostnaderna avser hela kalenderåret. Det kan innebära 
under- eller överskattning av måttet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för särskilt boende till vuxna 
enligt LSS per person 
Kostnad för särskilt boende till vuxna enligt LSS per person 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende till vuxna enligt LSS per person 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende till vuxna enligt LSS per person 
kostnader för särskilt boende enligt LSS till vuxna personer med 
funktionsnedsättning och är ett underlag för uppföljning av 
verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för särskilt boende enligt LSS till vuxna personer med 

funktionsnedsättning per person, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Måttområde Vuxna personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt 

boende enligt LSS. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

vuxna personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt 
boende enligt LSS 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för särskilt boende enligt LSS till vuxna 

personer med funktionsnedsättning 
Nämnare: Antal vuxna personer med funktionsnedsättning i 
särskilt boende enligt LSS 
 
Kostnad för särskilt boende enligt LSS till vuxna personer med 
funktionsnedsättning avser: 
Rad 5131 Boende enligt LSS för vuxna 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering Vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 
 
Antal vuxna personer med funktionsnedsättning i särskilt 
boende enligt LSS avser: 
Boende vuxna, antal personer med beslut om insats enligt LSS 
den 1 oktober 
 
Uppgifterna hämtas från rapporten Personer med funktions-
nedsättning – insatser enligt LSS, Tabell 9. Antal personer med 
respektive insats enligt LSS den 1 oktober 2014. Kommunvis 
fördelning, Sveriges officiella statistik, Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Före det 
exkluderades även externa hyresintäkter i kostnaderna. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 
Sveriges officiella statistik om personer med funktionsnedsätt-
ning – insatser enligt LSS, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna om antal personer avser 1 oktober medan 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende till vuxna enligt LSS per person 
kostnaderna avser hela kalenderåret. Det kan innebära 
under- eller överskattning av måttet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS 
per person 
Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS till personer med funktionsned-
sättning per person 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS per person 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för daglig verksamhet enligt LSS till personer med 
funktionsnedsättning och är ett underlag för uppföljning av 
verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS till personer med 

funktionsnedsättning per person, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Måttområde Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS till personer 

med funktionsnedsättning 
Nämnare: Antal personer med funktionsnedsättning med 
daglig verksamhet enligt LSS 
 
Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS till personer med 
funktionsnedsättning avser: 
Rad 5135 Daglig verksamhet enligt LSS 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för daglig verksamhet enligt LSS per person 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering Vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 
 
Antal personer med funktionsnedsättning med daglig 
verksamhet enligt LSS avser: 
Daglig verksamhet, antal personer med beslut om insats enligt 
LSS den 1 oktober 
 
Uppgifterna hämtas från rapporten Personer med funktions-
nedsättning – insatser enligt LSS, Tabell 9. Antal personer med 
respektive insats enligt LSS den 1 oktober 2014. Kommunvis 
fördelning, Sveriges officiella statistik, Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Före det 
exkluderades även externa hyresintäkter i kostnaderna. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 
Sveriges officiella statistik om personer med funktionsnedsätt-
ning – insatser enligt LSS, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna om antal personer avser 1 oktober medan 
kostnaderna avser hela kalenderåret. Det kan innebära 
under- eller överskattning av måttet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Missbruks- och beroendevård 

Följande kostnadsmått redovisas: 

• Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala kostnad, 
procent 

• Institutionsvårdens andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, 
procent 

• Öppna insatsers andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, 
procent 

• Kostnad för frivillig institutionsvård per vårddygn, kronor 
• Kostnad för tvångsvård per vårddygn, kronor 
• Kostnad för familjehem per vårddygn, kronor 
• Kostnad för bistånd som avser boende per boendedygn, kronor 
• Kostnad för individuellt behovsprövad öppen vård per insats, kronor 

Missbruks- och beroendevårdens andel 
av kommunens totala kostnad 
Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala kostnad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens 
totala kostnad 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör på en övergripande nivå. 
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala 

kostnad, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer som får missbruks- och beroendevård av kommunen 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av kommunens resurser 

som används till missbruks- och beroendevård. 
Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
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KOSTNADSMÅTT Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens 
totala kostnad 

God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för missbruks- och beroendevård 

Nämnare: Kommunens totala kostnad 
 
Kostnad för missbruks- och beroendevård avser: 
Rad 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Kommunens totala kostnad avser: 
Rad 950 Totalsumma 
minus 
Rad 890 Summa affärsverksamhet 
 
För 0980 Gotland ska även Rad 505 Hälso- och sjukvård 
exkluderas! 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2010. Inga 
förändringar. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Inga kända felkällor.  
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Institutionsvårdens andel av kostnad  
för missbruks- och beroendevård 
Institutionsvårdens andel av kostnad för missbruks- och beroendevård 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Institutionsvårdens andel av kostnader för missbruks- och 
beroendevården 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör avseende missbruks- och 
beroendevård. 
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KOSTNADSMÅTT Institutionsvårdens andel av kostnader för missbruks- och 
beroendevården 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Institutionsvårdens andel av kostnad för missbruks- och 

beroendevården, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer som får institutionsvård inom missbruks- och beroen-

devård av kommunen 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av kommunens resurser 

för missbruks- och beroendevård som används till institutions-
vård. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för institutionsvård inom missbruk- och 

beroendevården  
Nämnare: Kostnad för missbruks- och beroendevård 
 
Kostnad för institutionsvård inom missbruks- och beroende-
vården avser: 
Rad 552 Institutionsvård vuxna 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering individ- och familje-
omsorg, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för missbruks- och beroendevård avser: 
Rad 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2010. Inga 
förändringar. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Inga kända felkällor.  
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Öppna insatsers andel av kostnad  
för missbruks- och beroendevård 
Öppna insatsers andel av kostnad för missbruks- och beroendevård 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Öppna insatsers andel av kostnader för missbruks- och 
beroendevården 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör avseende missbruks- och 
beroendevård. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Öppna insatsers andel av kostnad för missbruks- och beroen-

devården, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer som får öppna insatser inom missbruks- och beroen-

devård av kommunen 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av kommunens resurser 

för missbruks- och beroendevård som används till öppna 
insatser. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för öppna insatser inom missbruk- och 

beroendevården  
Nämnare: Kostnad för missbruks- och beroendevård 
 
Kostnad för öppna insatser inom missbruks- och beroende-
vården avser: 
Rad 558 Summa öppna insatser vuxna 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering individ- och familje-
omsorg, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för missbruks- och beroendevård avser: 
Rad 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 

34 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - KOSTNADSMÅTT INOM SOCIALTJÄNSTEN - DOKUMENTATION 
SOCIALSTYRELSEN 

 



 

KOSTNADSMÅTT Öppna insatsers andel av kostnader för missbruks- och 
beroendevården 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Specificering av driften, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2010. Inga 
förändringar. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Inga kända felkällor.  
Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för frivillig institutionsvård  
per vårddygn 
Kostnad för frivillig institutionsvård per vårddygn 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för frivillig institutionsvård per vårddygn 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för frivillig institutionsvård till vuxna personer med 
missbruk och beroende och är ett underlag för uppföljning av 
verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för frivillig institutionsvård till vuxna personer med 

missbruk och beroende per vårddygn, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer med missbruk och beroende i åldern 20-64 år som 

får frivillig institutionsvård. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

vårddygn i frivillig institutionsvård för vuxna personer med 
missbruk och beroende 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för frivillig institutionsvård till vuxna personer 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för frivillig institutionsvård per vårddygn 
med missbruk och beroende 
Nämnare: Antal vårddygn i frivillig institutionsvård till personer 
med missbruk och beroende 
 
Kostnad för frivillig institutionsvård till vuxna personer med 
missbruk och beroende avser: 
Rad 552 Institutionsvård vuxna 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting minus Entreprenad 
och köp av huvudverksamhet, Staten och statliga myndig-
heter 
 
Uppgifterna bruttokostnad, interna intäkter och försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting hämtas i Specifice-
ring individ- och familjeomsorgen, Räkenskapssammandraget 
(RS), SCB 
Uppgifterna om entreprenad och köp av huvudverksamhet, 
staten och statliga myndigheter hämtas från Motpartsredo-
visning, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal vårddygn för frivillig institutionsvård till vuxna personer 
med missbruk och beroende avser: 
Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård 
 
Uppgifterna hämtas från rapporten Vuxna personer med 
missbruk och beroende, Tabell 6a Antal boendedygn i 
bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institut-
ionsvård samt familjehems-, vård enl. SoL och enl. 27§ LVM 
under året efter kön, län och kommun, Sveriges officiella 
statistik, Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Sveriges officiella statistik om vuxna personer med missbruk 
och beroende, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna avser beviljade vårddygn och inte utförda 
vårddygn. Det innebär att måttet kan vara under- eller 
överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för tvångsvård per vårddygn 
Kostnad för tvångsvård per vårddygn 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för tvångsvård per vårddygn 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för tvångsvård till vuxna personer med missbruk 
och beroende och är ett underlag för uppföljning av 
verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för tvångsvård per vårddygn 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för tvångsvård till vuxna personer med missbruk och 

beroende per vårddygn, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer med missbruk och beroende i åldern 20-64 år som 

får tvångsvård. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

vårddygn i tvångsvård för vuxna personer med missbruk och 
beroende 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för tvångsvård till vuxna personer med 

missbruk och beroende 
Nämnare: Antal vårddygn i tvångsvård till vuxna personer 
med missbruk och beroende 
 
Kostnad för tvångsvård till vuxna personer med missbruk och 
beroende avser: 
Rad 552 Institutionsvård vuxna 
 
Kostnadsbegrepp: Entreprenad och köp av huvudverksam-
het, Staten och statliga myndigheter 
 
Uppgifterna hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskaps-
sammandraget (RS), SCB 
 
Antal vårddygn för tvångsvård till vuxna personer med 
missbruk och beroende avser: 
Antal beviljade vårddygn i tvångsvård på institution enligt 
LVM 
 
Uppgifterna hämtas från rapporten Vuxna personer med 
missbruk och beroende, Tabell 7a Antal vårddygn i tvångs-
vård på institution enl. LVM under året, efter län, kommun och 
antal vårddygn till kvinnor och män, Sveriges officiella statistik, 
Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Sveriges officiella statistik om vuxna personer med missbruk 
och beroende, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna avser beviljade vårddygn och inte utförda 
vårddygn. Det innebär att måttet kan vara under- eller 
överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - KOSTNADSMÅTT INOM SOCIALTJÄNSTEN - DOKUMENTATION 
SOCIALSTYRELSEN 

37 

 



 

Kostnad för familjehemsvård  
per vårddygn 
Kostnad för familjehemsvård per vårddygn 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för familjehemsvård per vårddygn 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för familjehemsvård till vuxna personer med 
missbruk och beroende och är ett underlag för uppföljning av 
verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för familjehemsvård till vuxna personer med missbruk 

och beroende per vårddygn, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer med missbruk och beroende i åldern 20-64 år som 

får familjehemsvård. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

vårddygn i familjehemsvård för vuxna personer med missbruk 
och beroende 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för familjehemsvård till vuxna personer med 

missbruk och beroende 
Nämnare: Antal vårddygn i familjehemsvård till vuxna 
personer med missbruk och beroende 
 
Kostnad för familjehemsvård till vuxna personer med missbruk 
och beroende avser: 
Rad 556 Familjehemsvård vuxna 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering individ- och familjeomsor-
gen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal vårddygn för familjehemsvård till vuxna personer med 
missbruk och beroende avser: 
Antal beviljade vårddygn i familjehemsvård enligt SoL och 

38 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - KOSTNADSMÅTT INOM SOCIALTJÄNSTEN - DOKUMENTATION 
SOCIALSTYRELSEN 

 



 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för familjehemsvård per vårddygn 
27§ LVM. 
 
Uppgifterna hämtas från rapporten Vuxna personer med 
missbruk och beroende, Tabell 6a Antal boendedygn i 
bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institut-
ionsvård samt familjehems vård enl. SoL och enl. 27§ LVM 
under året efter kön, län och kommun, Sveriges officiella 
statistik, Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Sveriges officiella statistik om vuxna personer med missbruk 
och beroende, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna avser beviljade vårddygn och inte utförda 
vårddygn. Det innebär att måttet kan vara under- eller 
överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för bistånd som avser boende 
per boendedygn 
Kostnad för bistånd som avser boende per boendedygn 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för bistånd som avser boende per boendedygn 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för bistånd som avser boende till vuxna personer 
med missbruk och beroende och är ett underlag för uppfölj-
ning av verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för bistånd som avser boende till vuxna personer 

med missbruk och beroende per boendedygn, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer med missbruk och beroende i åldern 20-64 år som 

får bistånd som avser boende. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

boendedygn för bistånd som avser boende för vuxna 
personer med missbruk och beroende 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för bistånd som avser boende per boendedygn 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för bistånd som avser boende till vuxna 

personer med missbruk och beroende 
Nämnare: Antal boendedygn för bistånd som avser boende 
till vuxna personer med missbruk och beroende 
 
Kostnad för bistånd som avser boende till vuxna personer 
med missbruk och beroende avser: 
Rad 5581 Öppna insatser, bistånd som avser boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering individ- och familjeomsor-
gen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal boendedygn för bistånd som avser boende till vuxna 
personer med missbruk och beroende avser: 
Antal beviljade boendedygn för bistånd som avser boende. 
 
Uppgifterna hämtas från rapporten Vuxna personer med 
missbruk och beroende, Tabell 6a Antal boendedygn i 
bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institut-
ionsvård samt familjehems vård enl. SoL och enl. 27§ LVM 
under året efter kön, län och kommun, Sveriges officiella 
statistik, Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Sveriges officiella statistik om vuxna personer med missbruk 
och beroende, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna avser beviljade boendedygn och inte utförda 
boendedygn. Det innebär att måttet kan vara under- eller 
överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för individuellt behovsprövad 
öppen vård per insats 
Kostnad för individuellt behovsprövad öppen vård per insats 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för individuellt behovsprövad öppen vård per insats 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för individuellt behovsprövad öppen vård till vuxna 
personer med missbruk och beroende och är ett underlag för 
uppföljning av verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för individuellt behovsprövad öppen vård per insats 
samlas in årligen och är rikstäckande. 

BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för individuellt behovsprövad öppen vård till vuxna 

personer med missbruk och beroende per insats, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Missbruks- och beroendevård 
Måttområde Personer med missbruk och beroende i åldern 20-64 år som 

får individuellt behovsprövad öppen vård. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

insatser i individuellt behovsprövad öppen vård för vuxna 
personer med missbruk och beroende 

Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för individuellt behovsprövad öppen vård till 

vuxna personer med missbruk och beroende 
Nämnare: Antal insatser i individuellt behovsprövad öppen 
vård till vuxna personer med missbruk och beroende 
 
Kostnad för individuellt behovsprövad öppen vård till vuxna 
personer med missbruk och beroende avser: 
Rad 5582 Öppna insatser, individuellt behovsprövad öppen 
vård 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas i Specificering individ- och familjeomsor-
gen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal insatser för individuellt behovsprövad öppen vård till 
vuxna personer med missbruk och beroende avser: 
Antal insatser i individuellt behovsprövad öppen vård till 
vuxna personer med missbruk och beroende 
 
Uppgifterna hämtas från statistik om vuxna personer med 
missbruk och beroende, Tabell 6a Antal boendedygn i 
bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institut-
ionsvård samt familjehems vård enl. SoL och enl. 27§ LVM 
under året efter kön, län och kommun, Sveriges officiella 
statistik, Socialstyrelsen 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Sveriges officiella statistik om vuxna personer med missbruk 
och beroende, Socialstyrelsen 

Felkällor Uppgifterna avser beviljade vårddygn och inte utförda 
vårddygn. Det innebär att måttet kan vara under- eller 
överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Vård och omsorg om äldre 

Följande kostnadsmått redovisas: 

• Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala kostnad, procent 
• Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala kostnad relaterad 

till andelen invånare 65 år och äldre 
• Hemtjänsten och hemsjukvårdens andel av kostnad för vård och omsorg 

om äldre, procent 
• Dagverksamhetens andel av kostnad för vård och omsorg om äldre, 

procent 
• Särskilt boendes andel av kostnad för vård och omsorg om äldre, procent 
• Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård per person, kronor 
• Kostnad för dagverksamhet per person, kronor 
• Kostnad för särskilt boende per person, kronor 
• Kostnad för särskilt boende per person relaterad till kostnad för insatser i 

ordinärt boende per person  

Vård och omsorg om äldres andel  
av kommunens totala kostnad 
Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala kostnad 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala 
kostnad 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör på en övergripande nivå. 
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala 

kostnad, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer 65 år och äldre som får insats från kommunen 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av kommunens resurser 

som används till vård och omsorg om äldre. 
Typ av mått Kostnadsmått 
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KOSTNADSMÅTT Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala 
kostnad 

Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för vård och omsorg om äldre 

Nämnare: Kommunens totala kostnad 
 
Kostnad för vård och omsorg om äldre avser: 
Rad 510 Vård och omsorg om äldre 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 
 
Kommunens totala kostnad avser: 
Rad 950 Totalsumma 
minus 
Rad 890 Summa affärsverksamhet 
 
För 0980 Gotland ska även Rad 505 Hälso- och sjukvård 
exkluderas! 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Inga 
förändringar. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Kommunerna har olika grad av ansvar för hemsjukvård. 

Jämförelser mellan kommuner och över tid ska göras med 
försiktighet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Vård och omsorg om äldres andel av 
kommunens totala kostnad i relation till 
andel invånare 65 år och äldre 
Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala kostnad i 
relation till andel invånare 65 år och äldre 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala 
kostnad i relation till andel invånare 65 år och äldre 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

prioriteringar på en övergripande nivå.  
Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 

SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala 

kostnad i relation till andel invånare 65 år och äldre 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer 65 år och äldre med insats från kommunen. 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur andelen resurser för vård och 

omsorg om äldre förhåller sig till andelen äldre i kommunen. 
Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Vård och omsorg om äldres andel av kommunens 

totala kostnad 
Nämnare: Andel invånare 65 år och äldre 
 
Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala 
kostnad 
Se dokumentation för måttet 
 
Andel invånare 65 år och äldre 
Antal invånare 65 år och äldre / Antal invånare totalt 
 
Uppgifterna hämtas från tabellen Folkmängden efter region, 
civilstånd, ålder och kön i Statistikdatabasen, SCB. 

Versionshantering Uppgifter publicerade årligen sedan 2012. Inga förändringar 
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

Befolkningsstatistik, Statistikdatabasen, SCB 
Felkällor Kommunerna har olika grad av ansvar för hemsjukvård. 

Jämförelser mellan kommuner och över tid ska göras med 
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KOSTNADSMÅTT Vård och omsorg om äldres andel av kommunens totala 
kostnad i relation till andel invånare 65 år och äldre 
försiktighet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Hemtjänst och hemsjukvårdens andel av 
kostnad för vård och omsorg om äldre 
Hemtjänst och hemsjukvårdens andel av kostnad för vård och omsorg 
om äldre 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Hemtjänst och hemsjukvårdens andel av kostnad för vård 
och omsorg om äldre 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör avseende vård och omsorg 
om äldre. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Hemtjänst och hemsjukvårdens andel av kostnad för vård och 

omsorg om äldre, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer 65 år och äldre som får hemtjänst eller hemsjukvård 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av kommunens resurser 

för vård och omsorg som används till hemtjänst och hemsjuk-
vård. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård 

Nämnare: Kostnad för vård och omsorg om äldre 
 
Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård avser: 
Rad 5101 Hemtjänst i ordinärt boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Driftredovis-
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KOSTNADSMÅTT Hemtjänst och hemsjukvårdens andel av kostnad för vård 
och omsorg om äldre 
ningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för vård och omsorg om äldre avser: 
Rad 510 Vård och omsorg om äldre 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Inga 
förändringar. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Kommunerna har olika grad av ansvar för hemsjukvård. 

Jämförelser mellan kommuner och över tid ska göras med 
försiktighet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Dagverksamhetens andel av kostnad  
för vård och omsorg om äldre 
Dagverksamhetens andel av kostnad för vård och omsorg om äldre 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Dagverksamhetens andel av kostnad för vård och omsorg om 
äldre 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör avseende vård och omsorg 
om äldre. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Dagverksamhetens andel av kostnad för vård och omsorg 

om äldre, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer 65 år och äldre som får dagverksamhet 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av kommunens resurser 

för vård och omsorg som används till dagverksamhet. 
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KOSTNADSMÅTT Dagverksamhetens andel av kostnad för vård och omsorg om 
äldre 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för dagverksamhet 

Nämnare: Kostnad för vård och omsorg om äldre 
 
Kostnad för dagverksamhet avser: 
Rad 5104 Dagverksamhet i ordinärt boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Driftredovis-
ningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för vård och omsorg om äldre avser: 
Rad 510 Vård och omsorg om äldre 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Inga 
förändringar. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor Kommunerna har olika grad av ansvar för hemsjukvård. 

Jämförelser mellan kommuner och över tid ska göras med 
försiktighet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Särskilt boendes andel av kostnad  
för vård och omsorg om äldre 
Särskilt boendes andel av kostnad för vård och omsorg om äldre 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Särskilt boendes andel av kostnad för vård och omsorg om 
äldre 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör avseende vård och omsorg 
om äldre. 

Validitet Måttet har god validitet. I måttet ingår även uppgifter om 
annat boende. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
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KOSTNADSMÅTT Särskilt boendes andel av kostnad för vård och omsorg om 
äldre 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Särskilt boendes andel av kostnad för vård och omsorg om 

äldre, procent 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer 65 år och äldre som bor i särskilt boende 
Syfte Måttet syftar till att mäta hur stor del av kommunens resurser 

för vård och omsorg som används till särskilt boende. 
Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för särskilt boende 

Nämnare: Kostnad för vård och omsorg om äldre 
 
Kostnad för särskilt boende avser: 
Rad 5105 Särskilt boende/annat boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Driftredovis-
ningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Kostnad för vård och omsorg om äldre avser: 
Rad 510 Vård och omsorg om äldre 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifter om bruttokostnad och interna intäkter hämtas i 
Driftredovisningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
Uppgifter om försäljning av verksamhet till kommuner och 
landsting hämtas från Motpartsredovisning, Räkenskapssam-
mandraget (RS), SCB 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012. Inga 
förändringar. 

Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB 
Felkällor I måttet ingår även kostnader för annat boende, t.ex. hem 

med eller utan HVB-tillstånd, familjehem, härbärgen och 
bostäder där kommunen är kontrakts innehavare. Måttet kan 
därför vara överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård 
per person 
Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård per person 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård per person 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för hemtjänst och hemsjukvård till äldre personer 
och är ett underlag för uppföljning av verksamhetens 
produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård per person, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer i åldern 65 år och äldre med hemtjänst eller 

hemsjukvård. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

hemtjänst och hemsjukvård till äldre personer. 
Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård 

Nämnare: Antal personer med hemtjänst eller hemsjukvård 
 
Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård avser: 
Rad 5101 Hemtjänst i ordinärt boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Driftredovis-
ningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal personer med hemtjänst eller hemsjukvårdavser: 
Antal personer 65 år och äldre med hemtjänst och/eller 
hemsjukvård per 1 oktober. 
Med hemtjänst avses hemtjänst (service eller personlig 
omvårdnad), ledsagning, avlösning av anhörig i hemmet, 
matdistribution och trygghetslarm. Med hemsjukvård avses 
hemsjukvård i ordinärt boende. 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för hemtjänst och hemsjukvård per person 
 
Uppgifterna om hemtjänst hämtas från socialtjänstregistret 
Socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsned-
sättning, Socialstyrelsen och från hälsodataregistret Insatser i 
kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen. 
 
Uppgifterna kräver samkörning mellan registren och tillstånd 
ska sökas. 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB, social-

tjänstregistret Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning, Socialstyrelsen och hälsodataregistret 
Insatser i kommunal hälso- och sjukvård.  

Felkällor Kommunerna har olika grad av ansvar för hemsjukvård. 
Jämförelser mellan kommuner och över tid ska göras med 
försiktighet. 
Uppgifterna om antal personer avser 1 oktober medan 
kostnaderna avser hela kalenderåret. Det kan innebära 
under- eller överskattning av måttet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för dagverksamhet per person 
Kostnad för dagverksamhet per person 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för dagverksamhet per person 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för dagverksamhet till äldre personer och är ett 
underlag för uppföljning av verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet är valid. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för dagverksamhet per person, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer i åldern 65 år och äldre med dagverksamhet. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

dagverksamhet till äldre personer. 
Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för dagverksamhet 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för dagverksamhet per person 
Nämnare: Antal äldre med dagverksamhet 
 
Kostnad för dagverksamhet avser: 
Rad 5104 Dagverksamhet i ordinärt boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Driftredovis-
ningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal äldre med dagverksamhet avser: 
Antal personer 65 år och äldre med dagverksamhet per 1 
oktober. 
 
Uppgifterna om hemtjänst hämtas från socialtjänstregistret 
Socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsned-
sättning, Socialstyrelsen. 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

socialtjänstregistret Socialtjänstinsatser till äldre och personer 
med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.  

Felkällor Kommunerna har olika grad av ansvar för hemsjukvård. 
Jämförelser mellan kommuner och över tid ska göras med 
försiktighet. 
Uppgifterna om antal personer avser 1 oktober medan 
kostnaderna avser hela kalenderåret. Det kan innebära 
under- eller överskattning av måttet. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 

Kostnad för särskilt boende per person 
Kostnad för särskilt boende per person 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende per person 
Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera 

kostnader för särskilt boende till äldre personer och är ett 
underlag för uppföljning av verksamhetens produktivitet. 

Validitet Måttet har god validitet. I måttet ingår även uppgifter om 
annat boende. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för särskilt boende per person, kronor 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende per person 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer i åldern 65 år och äldre med särskilt boende. 
Syfte Måttet syftar till att mäta den genomsnittliga kostnaden för 

särskilt boende till äldre personer. 
Typ av mått Produktivitetsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för särskilt boende 

Nämnare: Antal äldre med särskilt boende 
 
Kostnad för särskilt boende avser: 
Rad 5105 Särskilt boende/annat boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Driftredovis-
ningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal äldre med särskilt boende avser: 
Antal personer 65 år och äldre med särskilt boende eller 
annat boende per 1 oktober. 
 
Uppgifterna om särskilt och annat boende hämtas från 
socialtjänstregistret Socialtjänstinsatser till äldre och personer 
med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen. 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB och 

socialtjänstregistret Socialtjänstinsatser till äldre och personer 
med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.  

Felkällor Uppgifterna om antal personer avser 1 oktober medan 
kostnaderna avser hela kalenderåret. Det kan innebära 
under- eller överskattning av måttet. 
I måttet ingår även kostnader för annat boende, t.ex. hem 
med eller utan HVB-tillstånd, familjehem, härbärgen och 
bostäder där kommunen är kontrakts innehavare. Måttet kan 
därför vara under- eller överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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Kostnad för särskilt boende per person i 
relation till kostnad för insatser i ordinärt 
boende per person 
Kostnad för särskilt boende per person i relation till kostnad för insatser i 
ordinärt boende per person 
Dokumentation 

KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende per person i relation till kostnad för 
insatser i ordinärt boende per person 

Mottagare Kommuner 
KRITERIER  
Riktning Ingen riktning 
Relevans Måttet kan användas för att följa upp och analysera de 

prioriteringar som kommunen gör avseende vård och omsorg 
om äldre. 

Validitet Måttet har god validitet. I måttet ingår även uppgifter om 
annat boende. Uppgifterna lämnas årligen av kommunerna i 
SCB:s undersökning Kommunernas räkenskapssammandrag 
(RS). Jämförelser över tid är möjliga. 

Vedertagen Ej aktuellt 
Påverkbar Kommunen kan påverka måttet genom omfördelning av 

resurser. 
Mätbar Måttet är mätbart. Måttet bedöms ha god kvalitet, uppgifter 

samlas in årligen och är rikstäckande. 
BEDÖMNING  
Status Annat mått 
OM MÅTTET  
Mått Kostnad för särskilt boende per person i relation till kostnad för 

insatser i ordinärt boende per person, kronor 
Område Socialtjänst 
Verksamhet Vård och omsorg om äldre 
Måttområde Personer i åldern 65 år och äldre med kommunal insats. 
Syfte Måttet syftar till att mäta förhållandet mellan den genomsnitt-

liga kostnaden för särskilt boende och den genomsnittliga 
kostnaden för insatser i ordinärt boende. 

Typ av mått Kostnadsmått 
Redovisningsnivåer Kommun, län och riket 
Målnivå Ej aktuellt 
God vård och omsorg Ej aktuellt 
Referens Ej aktuellt 
Teknisk beskrivning Täljare: Kostnad för särskilt boende per person 

Nämnare: Kostnad för insats i ordinärt boende per person 
 
Kostnad för särskilt boende per person: 
Se dokumentation för måttet. 
 
Kostnad för insats i ordinärt boende per person avser: 
Täljare: Kostnad för insats i ordinärt boende 
Nämnare: Antal personer 65 år och äldre med insats i ordinärt 
boende per 1 oktober 
 
Kostnad för insats i ordinärt boende avser: 
Rad 5101 Hemtjänst i ordinärt boende 
plus 
Rad 5103 Korttidsboende 
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KOSTNADSMÅTT Kostnad för särskilt boende per person i relation till kostnad för 
insatser i ordinärt boende per person 
plus 
Rad 5104 Dagverksamhet, ordinärt boende 
plus 
Rad 5109 Övriga insatser i ordinärt boende 
 
Kostnadsbegrepp: Kostnad för det egna åtagandet = 
Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning av 
verksamhet till kommuner och landsting 
 
Uppgifterna hämtas från Specificering vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, Driftredovis-
ningen, Räkenskapssammandraget (RS), SCB 
 
Antal äldre med insats i ordinärt boende avser: 
Antal personer 65 år och äldre med insats i ordinärt boende 
per 1 oktober. 
 
Med insats i ordinärt boende avses: hemtjänst (service eller 
personlig omvårdnad), ledsagning, avlösning av anhörig i 
hemmet, matdistribution, trygghetslarm, boendestöd, 
dagverksamhet, korttidsvård/boende, kontaktper-
son/kontaktfamilj, annat bistånd samt hemsjukvård i ordinärt 
boende. 
 
Uppgifterna, förutom hemsjukvård, hämtas från socialtjänst-
registret Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning, Socialstyrelsen. Uppgifterna för 
hemsjukvård hämtas från hälsodataregistret Insatser i 
kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen. 
 
Uppgifterna kräver samkörning mellan registren och tillstånd 
ska sökas. 

Versionshantering Jämförbara uppgifter har publicerats sedan 2012.  
Datakällor Räkenskapssammandrag för kommuner (RS), SCB, social-

tjänstregistret Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning, Socialstyrelsen och hälsodataregistret 
Insatser i kommunal hälso- och sjukvård. 

Felkällor Uppgifterna om antal personer avser 1 oktober medan 
kostnaderna avser hela kalenderåret. Det kan innebära 
under- eller överskattning av måttet. 
I måttet för särskilt boende ingår även kostnader för annat 
boende, t.ex. hem med eller utan HVB-tillstånd, familjehem, 
härbärgen och bostäder där kommunen är kontrakts 
innehavare. Måttet kan därför vara under- eller överskattat. 

Publicering Öppna jämförelser för socialtjänsten 
Källa http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt 
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