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Förändrad rapportering från 2017 

Från och med januari 2017 börjar nya föreskrifter som reglerar inrapporte-
ring av uppgifter om ekonomiskt bistånd gälla. Första rapporteringen enligt 
de nya föreskrifterna sker i februari 2017 och gäller ekonomiskt bistånd som 
utbetalats avseende januari 2017. 

Här informerar vi om hur de nya föreskrifterna påverkar inrapporteringen. 
Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för den som beställer eller bygger 
inrapporteringssystemet för uppgifterna. På vår webbplats hittar du också en 
uppdaterad instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd, som kan 
användas av handläggare. I den instruktionen går vi mer detaljerat in på när 
de olika koderna ska användas. Du hittar instruktionen på följande länk. 

Det här består förändringarna av 
De nya föreskrifterna innebär följande: 

1.  Rapporteringsrutinerna förändras 
2.  Års- och månadsrapporteringen utvidgas till att också gälla avslutsorsa-

ker.  
3.  Uppgifter om kommunala arbetsmarknadsinsatser ska rapporteras  
4.  En del uppgifter justeras. 

1. Rapporteringsrutinerna förändras  
I de nya föreskrifterna ingår tre filspecifikationer som bilagor. Filspecifikat-
ionerna och rapporteringsrutinerna skiljer sig mot nuvarande rapporteringsru-
tiner på följande sätt: 

• Idag rapporteras månadsfilerna in separat för januari till och med novem-
ber, därefter rapporteras årsfilen in och december månads uppgifter häm-
tas därifrån. Enligt de nya förskrifterna ska även december månad rapport-
eras in som en separat fil. 

• Rapporteringen av årsfilen är senarelagd till den 15 april. 
• Filspecifikationer har ersatt de blanketter som fanns i föregående före-

skrift. 
• Avgränsare mellan uppgifter ska nu vara semikolon istället för tabb. 
• Filnamn har ändrats, se föreskrifternas bilagor. 
• Vissa variabler har bytt namn, se tabeller i slutet på dokumentet. 
• Beskrivningar av vilka uppgifter som ska registreras och rapporteras in har 

justerats.  

2. Års- och månadsrapporteringen utvidgas till att även omfatta 
avslutsorsaker  
För den månadsvisa rapporteringen innebär de nytillkomna uppgifterna om 
avslutsorsaker att två filer ska rapporteras in. För avslutsorsaker finns det 
därför en egen filspecifikation.  

http://www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister/ekonomisktbistand/foruppgiftslamnaretillregistretoverekonomisktbistand2017
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Den årsvisa rapporteringen av avslutsorsaker sker tillsammans med övriga 
uppgifter. 
 
Uppgifter för avslutsorsaker 
Kod Uppgift 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

Arbete 
Studier 
Pension 65 år och äldre 
Ersättning p.g.a. arbetslöshet 
Annan ersättning/bidrag 
Flyttat 
Ändrad familjesituation 
Annan orsak 
Ej avhörd 

 
Uppgiften rapporteras för sökande (sökande 1) och eventuell medsökande 
(sökande 2) samt hushållet som helhet enligt de nya filspecifikationerna i 
föreskrifterna. 

Avslutsorsaker ska rapporteras senast fyra månader efter den månad som 
hushållets sista utbetalade bistånd avsåg. Månadsangivelsen för avslutet i 
avslutsmånadsfilen ska vara samma som sista avseendemånad för hushållets 
utbetalda bistånd. Vid ett och samma rapporteringstillfälle får därför den fil 
som innehåller avslut månadsvis ha olika värden i kolumnen för månadsan-
givelse. 

Även vid årsrapporteringen ska avslutskoden rapporteras in på samma 
månad som sista biståndsutbetalningen avsåg. Det betyder att avslutskoder 
även vid årsrapporteringen ska anges för månader med belopp. 

I bilaga A (i detta dokument) finns en schematisk bild av hur avslutskodning-
en ska gå till. Vilken avslutskod som ska väljas beskrivs mer utförligt i instrukt-
ionen för registrering av ekonomiskt bistånd. 

3. Uppgifter om kommunala arbetsmarknadsinsatser ska rapporteras 
Kommunala arbetsmarknadsinsatser ska rapporteras in både månads- och 
årsvis.  

• Uppgifterna ska anges för sökande och eventuellt medsökande (18-64 år, 
vid årets slut), i ett hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL. 

• Uppgifterna gäller deltagande i insatserna för den månad som ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL avser. (”Deltagit”, se föreskriftens bilaga 1 
och 3, innebär att personen har varit eller av kommunen bedöms ha varit 
närvarande i kommunens arbetsmarknadsinsatser vid något tillfälle under 
avseendemånaden för ekonomiskt bistånd).  
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Följande sju uppgifter ska användas för insatser som biståndstagaren deltagit 
i under avseendemånaden (se koderna i tabellen nedan). 
 
Uppgifter för kommunala arbetsmarknadsinsatser 
Uppgifts 
nummer Uppgift Kod 
1 Arbetsförberedande insatser 0/1 
2 Arbetspraktik, 0/1 
3 Jobbsökaraktivitet, 0/1 
4 Kurs, medsökande 0/1 
5 Studie- och yrkesvägledning 0/1 
6 Övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser 0/1 
7 Ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser 99 

 
Notera att handläggaren ska kunna ange att en person deltagit i flera olika 
insatser, under en och samma månad. Deltagandet ska bara rapporteras för 
månader som utbetalt ekonomiskt bistånd avser.  

För årsrapporteringen gäller samma regler, men insatserna för ett och 
samma hushåll ska rapporteras på samma rad som övriga uppgifter om 
hushållet.  

• För insats 1-6 ska värdet ”1” användas om sökanden deltagit i insatsen 
under månaden och ”0” om sökanden ej deltagit i insatsen.  

• För insats 7 (Ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser) ska 
värdet ”99” anges om kommunen faktiskt erbjuder insatser men sökanden 
inte är aktuell för någon av dessa insatser. I annat fall lämnas fältet tomt. 

• Om kommunen inte erbjuder någon av insats 1-6 ska insatsens fält lämnas 
tomt.  

Insatsernas namn och innehåll beskrivs i föreskrifternas bilaga 1 (uppgift nr 69-
79) och Bilaga 3 (uppgift nr 252-419) samt i dokumentet instruktion för registre-
ring av ekonomiskt bistånd. 

4. En del uppgifter justeras 

• Vi har justerat kategorier som rör försörjningshinder, det vill säga orsaker 
till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj. Se tabell på sid 7. 

• Uppgift om den sökande är flykting ska inte längre rapporteras.  
• Uppgifter om personnummer på hemmavarande gymnasiestuderande som 

är under 18 år på årets sista dag ska inte längre rapporteras. Dessa ska 
istället rapporteras in som mängduppgift.  

• Mängduppgifter för antal barn kommer att gälla antal barn 0-17 år på årets 
sista dag istället för som tidigare 0-15 år. 
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Sammanställning av förändringarna 
I tabellerna här nedanför ser du vilka uppgifter som justerats och hur. Hela 
bilaga 2 är ny och beskrivs i föreskriften, inte nedan. 

Nya uppgifter i bilaga 1 

Variabel Uppgift Beskrivning Not 

Barn17 Antal barn 
(0–17 år) 

Antal barn som är 17 år eller yngre på årets 
sista dag. Har ersatt tidigare variabel Barn15 

FodArBarn1- 
FodArBarn15 

Födelseår för 
barn 1- 
Födelseår för 
barn 15 

Födelseår för de upp till 15 stycken barn som är 
0-17 år  på årets sista dag istället som för 
tidigare, 0-15 år. 

Innehållet var förut upp till 15 barns 
födelseår, för barn 0-15 år. 

Sok1Ins01-
Sok1Ins07 

Insatser för 
sökande 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser för 
sökande som är 18–64 år på årets sista dag 

Arbetsmarknadsinsats som bistånds-
tagaren deltagit i under avseende-
månaden. Först anges att det 
handlar om sökande 1 (Sok1), sedan 
vilken insats det handlar om (Ins01-
ins07) 

Sok2Ins01-
Sok2Ins07 

Insatser för 
medsökande 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser för 
medsökande (maka/make/reg. part-
ner/sambo) som är 18–64 år på årets sista dag 

Arbetsmarknadsinsats som bistånds-
tagaren deltagit i under avseende-
månaden. Först anges att det 
handlar om sökande 2 (Sok2), sedan 
vilken insats det handlar om (Ins01-
ins07) 

 

Nya uppgifter i bilaga 3 

Variabel Uppgift Beskrivning Not 

Barn17 Antal barn 
(0–17 år) 

Antal barn som är 17 år eller yngre på årets 
sista dag. Har ersatt tidigare variabel Barn15 

FodArBarn1- 
FodArBarn15 

Födelseår för 
barn 1- 
Födelseår för 
barn 15 

Födelseår för de upp till 15 stycken barn som är 
0-17 år på årets sista dag istället för tidigare 0-
15 år. 

Innehållet var förut upp till 15 barns 
födelseår, för barn 0-15 år. 

Sok1Ins01_01-
Sok1Ins07_12 

Insatser för 
sökande, 
månadsvis 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser för 
sökande som är 18–64 år på årets sista dag, 
månadsvis 

Arbetsmarknadsinsatser som 
biståndstagaren deltagit i under 
avseendemånaden. Först anges att 
det handlar om sökande 1 (Sok1), 
sedan vilken insats (Ins01-ins07), sist 
underscore följt av månadsangivelse 
(_01-_12) 

Sok2Ins01_01-
Sok2Ins07_12 

Insatser för 
medsö-
kande, 
månadsvis 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser för 
medsökande (maka/make/reg. part-
ner/sambo) som är 18–64 år på årets sista dag, 
månadsvis 

Arbetsmarknadsinsatser som 
biståndstagaren deltagit i under 
avseendemånaden . Först anges att 
det handlar om sökande 2 (Sok2), 
sedan vilken insats (Ins01-ins07), sist 
underscore följt av månadsangivelse 
(_01-_12) 

Sok1Avslut01-
Sok1Avslut12 

Avslutsorsak 
för sökande, 
månadsvis 

Orsak till att den sökande inte längre får 
ekonomiskt bistånd, månadsvis Avslut gällande sökande 1. 

Sok2Avslut01-
Sok2Avslut12 

Avslutsorsak 
för medsö-
kande, 
månadsvis 

Orsak till att den medsökande 
(maka/make/reg. partner/sambo) inte längre 
får ekonomiskt bistånd, månadsvis 

Avslut gällande sökande 2 

HhAvslut01-
HhAvslut12 

Avslutsorsak 
för hushållet, 
månadsvis 

Orsak till att hushållet inte längre får ekono-
miskt bistånd, månadsvis Avslut för hushållet som helhet.  
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Uppgifter som har nytt namn och förändrat innehåll i bilaga 1 och 3 

Bilaga 
Tidigare 
variabelnamn 

Nytt  
variabelnamn Klartext 

Bilaga 1 RegledHinder Sok1Hinder Försörjningshinder för sökande som är 18 år och äldre på årets 
sista dag, månadsvis 

Bilaga 1 MedsokHinder Sok2Hinder Försörjningshinder för medsökande (maka/make/reg. 
partner/sambo) som är 18 år och äldre på årets sista dag, 
månadsvis 

 

Bilaga 
Tidigare 
variabelnamn 

Nytt  
variabelnamn Klartext 

Bilaga 3 RegledHinder01- 
RegledHinder12 

Sok1Hinder01- 
Sok1Hinder12 

Försörjningshinder för sökande som är 18 år och äldre på årets 
sista dag, månadsvis 

I tabellen nedan presenteras de koder som ska användas vid inrapportering av 
uppgifter om försörjningshinder som avser januari 2017 och framåt. Endast 
de koder som har nytt nummer i förhållande till tidigare insamling har ändrat 
innebörd. Vid vilket tillfälle koderna ska användas beskrivs i instruktion för 
registrering av ekonomiskt bistånd. 

Koder för uppgifter om försörjningshinder 

Tidigare kod Ny kod Uppgift 

011 111 Arbetslös, otillräcklig ersättning/ stöd 
012 112 Arbetslös, väntar på ersättning/ stöd 
013 113 Arbetslös, ingen ersättning/ stöd 
014 114 Otillräcklig etableringsersättning 

-- 115 Väntar på etableringsersättning 
021 021 Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning 
022 022 Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning 
023 023 Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning 
031 031 Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning 
032 032 Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar på ersättning 

-- 033 Ingen etableringsersättning (prestationsförmåga ˂25%) 
-- 035 Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd 
-- 036 Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd 

040 040 Arbetshinder, sociala skäl 
-- 041 Ensamkommande ungdom1 (18–20 år, gymnasiestuderande) 

051 051 Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning 
052 052 Föräldraledig, väntar på föräldrapenning 

-- 053 Saknar barnomsorg 
061 061 Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst 
062 062 Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst 
071 071 Arbetar heltid, otillräcklig inkomst 
072 072 Arbetar heltid, väntar på inkomst 
090 090 Utan försörjningshinder  

   Koder som utgår från tidigare rapportering 

990  Annat försörjningshinder 

080   Språkhinder (avser de flyktingar som avslutat sin introduktionsperiod) 

                                                      
 
1 Enligt 20 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 



8 FÖRÄNDRINGAR VID RAPPORTERING AV EKONOMISKT BISTÅND 2017 

Uppgifter som bytt namn men har samma innehåll som tidigare i bilaga 1 

Tidigare variabelnamn Nytt variabelnamn 

Distrikt OmradesKod 

Sbel EkbBel 

Fstod FstodBel 

FstodBoende FstodBoendeBel 

Uppgifter som bytt namn men har samma innehåll som tidigare i bilaga 3 

Tidigare variabelnamn Nytt variabelnamn 

Distrikt OmradesKod 

Fstod01- Fstod12 FstodBel01- FstodBel12 

FstodBoende01- FstodBoende12 FstodBoendeBel01- FstodBoendeBel12 

Sbel01- Sbel12 Ekbbel01- Ekbbel12 

Uppgifter som tagits bort från månadsfilerna 

Fil Variabelnamn Beskrivning 

Månadsfil 
jan-nov Barn15 

Kommunens uppgift om antal barn 0-15 år som tillhör hushållet. 
Uppgiften ersätts av barn0017 som skall innehålla antal barn som är 0-
17 år på årets sista dag och som tillhör hushållet. 

Månadsfil 
jan-nov Flykting1-Flykting7 Kommunens uppgift om aktuell individ är flykting eller ej 

Månadsfil 
jan-nov Hhstatus1-Hhstatus7 

Kommunens uppgift om aktuell individs status i hushållet. Individens 
status i hushållet skall framgå av om individen registreras som person 1-
person 7 

Månadsfil 
jan-nov RegledOvr Om Övrigt (kod990) angetts, skrivs vilket försörjningshinder här i klartext. 

Månadsfil 
jan-nov MedsokOvr Om Övrigt (kod990) angetts, skrivs vilket försörjningshinder här i klartext. 

Uppgifter som tagits bort från årsfilerna 

Fil Variabelnamn Beskrivning 

Årsfil inkl. 
decembers 
uppgifter 

Barn15 
Kommunens uppgift om antal barn 0-15 år som tillhör hushållet. 
Uppgiften ersätts av barn0017 som skall innehålla antal barn 
som är 0-17 år och som tillhör hushållet. 

Årsfil inkl. 
decembers 
uppgifter 

Flykting1-Flykting7 Kommunens uppgift om aktuell individ är flykting eller ej 

Årsfil inkl. 
decembers 
uppgifter 

Hhstatus1-Hhstatus7 
Kommunens uppgift om aktuell individs status i hushållet. 
Individens status i hushållet skall framgå av om individen 
registreras som person 1-person 7 

Årsfil inkl. 
decembers 
uppgifter 

RegledOvr01-RegledOvr12 Om Övrigt (kod990) angetts, skrivs vilket försörjningshinder här i 
klartext. 

Årsfil inkl. 
decembers 
uppgifter 

MedsokOvr01-MedsokOvr12 Om Övrigt (kod990) angetts, skrivs vilket försörjningshinder här i 
klartext. 



            
Januari Februari Mars April Maj etc.. 

            

Statistikmånad, för bistånd 
som avser januari  (inkl. 
bakgrundsuppgifter, för- 
sörjningshinder och ev. 

kommunala arbetsmarknads 
insatser).  

Statistikmånad, för bistånd 
som avser februari (inkl. 
bakgrundsuppgifter, för- 
sörjningshinder och ev. 

kommunala arbetsmarknads 
insatser).  

Statistikmånad, för bistånd 
som avser mars (inkl. 

bakgrundsuppgifter, för- 
sörjningshinder och ev. 

kommunala arbetsmarknads 
insatser).  

Statistikmånad, för bistånd 
som avser april (inkl. 

bakgrundsuppgifter, för- 
sörjningshinder och ev. 

kommunala arbetsmarknads 
insatser).  

Statistikmånad, för bistånd 
som avser maj (inkl. 

bakgrundsuppgifter, för- 
sörjningshinder och ev. 

kommunala arbetsmarknads 
insatser).  

Insamling den 
15:de för uppgifter 
som avser Januari 

månad. 

Insamling den 
15:de för uppgifter 

som  avser 
Februari månad. 

Insamling den 
15:de för uppgifter 

som avser Mars 
månad. 

Insamling den 
15:de för uppgifter 

som avser April 
månad. 

Anvisning för registrering av uppgifter enligt föreskriftens bilaga 1 

Bilaga A 



Statistikmånad, för bistånd som 
avser januari  (inkl. 

bakgrundsuppgifter, för- 
sörjningshinder och ev. 

kommunala arbetsmarknads 
insatser).  

            
Januari Februari Mars April Maj etc.. 

            

  
Avslutskod för de hushåll som fick bistånd som avsåg januari ska inrapporteras under någon av 

månaderna februari – maj. Respektive månadsrapportering ska göras senast den 15:e varje månad. 
Månadsangivelsen för ett hushålls avslutsorsaker ska vara den månad avslutet gjordes för. 

 
Exempel:  

Om ett hushåll fick en utbetalning som avsåg januari, så ska avslutskod senast inrapporteras den 15:de 
maj, med månadsangivelse januari. 

Hushållets avslutskod kan dock inrapporteras redan någon av månaderna februari- maj (med 
månadsangivelse januari). 

 

Anvisning för registrering av uppgifter enligt föreskriftens bilaga 2 



                        

    

    

Årsfilen lämnas in, och 
uppgifter som avser 

statistikårets månader 
rapporteras in.  

 
Aktuella avslutsorsaker ska 

hänföras till respektive 
biståndsperiod  
genom att varje 

avslutsorsakskod ges för 
samma månad som dess 
sista utbetalning avser. 

 
    
    
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

… 
15: de 
april 

Anvisning för registrering av uppgifter enligt föreskriftens bilaga 3 

Beloppen ska ligga på den eller de månader som uppgifterna avser att täcka. 

  
Om avslut gjordes för samma månad som utbetalning avsåg så ska avslutskod och utbetalningsangivelse ligga på 

samma månad. 
 

Om avslutet gjordes efter en månad med utbetalning ska avslutskod ligga på den sista månad  
med utbetalning som föregick avslutet. 

Statistikår Inrapporteringsår 



                        

    

    

Årsfilen lämnas in, och uppgifter som 
avser statistikårets månader 

rapporteras in.  
 
  
 

Aktuella avslutsorsaker ska därmed 
hänföras till respektive 

biståndsperiod  
genom att avslutsorsakskod 

registreras på  
samma månad som sista 

utbetalningen avser. 
 
 

    
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

… 
15: de april 

Hushållet har fått biståndsutbetalningar 
som avsåg respektive månad Feb-Jun. 

 
Hushållet kan ha avslutskod för alla dessa 

månader, 
men ska ha en avslutskod för Jun eftersom det 

inte finns en  utbetalning som  avsåg juli.  

 
Hushållet har fått 

biståndsutbetalningar 
som avsåg respektive månad 

okt-dec. 
 

Hushållet kan ha avslutskod 
för alla dessa månader  

men ska ha avslutskod för 
Dec om det inte finns någon 

utbetalning som avser 
månaden Jan nästkommande 

år. 

Exempel av hur en registrering enligt föreskriftens bilaga 3 skulle kunna gå till. 

Ingen utbetalning avser Jul-Sep. 
Ingen 
utbetal
ning 
avser 
Jan 

Grå bakgrund visar vilka månader  som hushållet ska ha uppgifter för. 

Statistikår Inrapporteringsår 

Årsfilen lämnas in, och uppgifter 
som avser statistikårets månader 

rapporteras in.  
 

Aktuella avslutsorsaker ska 
hänföras till respektive 

biståndsperiod  
genom att varje 

avslutsorsakskod ges för 
samma månad som dess sista 

utbetalning avser. 
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