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Statistik om boendeinsatser och 
anhörigstöd 2017 

Antalet personer med boendeinsatser fortsätter att öka. Ökningen är 11 
procent jämfört med 2016. Det finns regionala skillnader i vilken omfatt-
ning kommunerna ger boendeinsatser. I Västmanland får åtta gånger fler 
boendeinsatser jämfört med i Blekinge.  

Boendeinsatser fortsätter att öka 
Drygt 14 500 personer fick insatsen bistånd som avser boende enligt socialtjänst-
lagen (boendeinsatser) den 1 november 2017, vilket innebär en ökning med 
knappt elva procent jämfört med 1 november 2016.  

 

 
 
Sett över tid har antalet personer i åldern 21 år och äldre som fick boendeinsat-
serden 1 november ökat med 76 procent under tidsperioden 2008–2017, från  
8 200 personer till 14 500 personer. Med hänsyn taget till befolkningsökningen 
har antalet ökat från 14 till 19 personer per 10 000 invånare under samma tidspe-
riod, en procentuell ökning med 36 procent. 

Insatsernas varaktighet  varierar över landet. I två län, Uppsala och Krono-
berg, fick fler än 90 procent av de med boendeinsats en långsiktig boendelös-
ning. Långsiktig boendeform avser ofta sociala hyreskontrakt där kommunernas 
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Källa: Mängdstatistik boendeinsatser och anhörigstöd, Socialstyrelsen

Figur 1. Insatser till personer med boendeinsatser och anhörigstöd, 21 
år och äldre, den 1 november 2007—2017.
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socialtjänst står för förstahandskontraktet och den enskilde är andrahandshyres-
gäst.  

Vid en jämförelse mellan storstadsregionerna var andelen med långsiktiga bo-
endeinsatser i Stockholms län 57 procent medan andelen var något lägre  i 
Västra Götaland och Skåne, 44 respektive 36 procent. Motsvarande andel i riket 
var 59 procent, vilket var samma nivå som året innan. Det är ett mönster som 
kvarstår sedan tidigare år. 

Det ökade behovet av hjälp med boende kan ses i ljuset av förändringar i bo-
stadsbeståndet och prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Andelen av landets 
kommuner som direktäger bostäder för uthyrning har ökat från 39 procent till 45 
procent mellan 2016 och 2018 [1]. 

 
 

 
 

Stora regionala skillnader  
Det är stora geografiska skillnader i antal per 10 000 invånare som får  bistånd 
som avser boende. I Västmanland, Gävleborg, Södermanland och Uppsala får 
mer än 30 per 10 000 invånare en boendeinsats. Samtidigt är det färre än 5 per 
10 000 som får denna typ av insats i Blekinge. 
 
 

Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 
Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd omfattar en hetero-
gen grupp individer med behov av hjälp från socialtjänsten i åldern 21 år 
och äldre. Gemensamt för gruppen är att personerna är i behov av insatser 
som inte är relaterade till ett eget missbruk av alkohol, narkotika eller lös-
ningsmedel.  

De personer som omfattas av statistiken är bland annat hemlösa, brotts-
offer, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhö-
riga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av 
stöd i sin föräldraroll. 

Insatser som ges är boende och olika former öppna insatser: stöd till 
brottsoffer, anhörigstöd och stöd i föräldrarollen.  
Insatsen ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL . 
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Utöver  insatserna som redovisas i detta faktablad hade även drygt 6 000 perso-
ner med insatser för missbruk dessutom bistånd som avser boende den 1 novem-
ber 2017 [2] 

Flest kvinnor får öppna insatser 
Det är något fler kvinnor än män bland personer som får öppna insatser, vilket 
bland annat innefattar anhörigstöd av olika slag. Bland de knappt 7 700 personer 
som fick öppna insatser 1 november 2017 var 57 procent kvinnor. Antalet perso-
ner som får boendeinsatser vid samma tidpunkt skiljer sig däremot inte mellan 
könen. 

Det totala antalet personer som har fått öppna insatser har ökat med sju pro-
cent sedan 1 november 2016, från 7 200 personer till 7 700 personer.  
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Figur 2. Bistånd som avser boende den 1 november 2017. Antal per 10 
000 invånare, 21 år och äldre. Län.

Källa: Mängdstatistik boendeinsatser och anhörigstöd, 
Socialstyrelsen
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Figur 3. Antal personer med insatser som avser boende och 
anhörigstöd, per kön, 21 år och äldre, den 1 november 2017. 

Mer information 
Mer statistik och information om exempelvis bortfall och kvalitet: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-8 
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ovrigavuxnainomindivid-
ochfamiljeomsorg 
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