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Statistik om socialtjänstinsatser till 

äldre och personer med funktions-

nedsättning efter regiform 2020 

 
Statistiken belyser fördelningen av utförare för de vanligaste kommunala 

insatserna för äldre och personer funktionsnedsättning. För år 2020 visar 

statistiken att insatserna korttidsplats och hemtjänst oftare utförs i enskild 

regi för personer med funktionsnedsättning än för äldre. 

Stor ökning av andelen hemtjänsttimmar 

som utförs i enskild regi 
Den 1 oktober 2020 hade nästan 258 000 personer beviljad hemtjänst i ordinärt 

boende. Av dessa var drygt 236 000 äldre (92 procent) och dryg 21 000 personer 

med funktionsnedsättning (8 procent). Knappt 40 000 äldre och drygt 5 100 per-

soner med funktionsnedsättning hade hemtjänst utförd i enskild regi vilket mots-

varar 17 respektive 24 procent. När det gäller hemtjänsttimmar var andelen ännu 

större. En av fyra hemtjänsttimmar för äldre och en av tre hemtjänsttimmar för 

personer med funktionsnedsättning utfördes i enskild regi. 

Figur 1 visar hur utvecklingen av enskild utförare har sett ut sedan 2007. An-

delen hemtjänsttimmar för personer med funktionsnedsättning som utförs i en-

skild regi har ökat från 13 procent år 2007 till 34 procent år 2020. För äldre (65 

år och äldre) har det under samma period ökat från 12 procent till 24 procent. 

Andelen som har hemtjänst i enskild regi har också ökat fast inte lika mycket. 
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Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik om vård och omsorg om äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen

Figur 1. Andel beviljad hemtjänst och hemtjänsttimmar utförd i enskild 

regi 1 oktober 2007–2020
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Andelen med korttidsplats i enskild regi 

minskar 
Knappt 5 500 äldre och drygt 600 personer med funktionsnedsättning befann sig 

på en korttidsplats den 1 oktober 2020. För personer med funktionsnedsättning 

var 27 procent av platserna i enskild regi jämfört med 5 procent för äldre (figur 

2). Andelen äldre och personer med funktionsnedsättning som erhåller korttids-

plats i enskild regi har minskat över tid. Minskningen var störst för personer med 

funktionsnedsättning. Toppåret 2013 bodde nästan hälften av personerna med 

funktionsnedsättning på en korttidsplats i enskild regi. 

Andelen äldre som bor på särskilt boende i enskild regi har ökat över tid. Mot-

svarande andel bland personer med funktionsnedsättning har i sin tur minskat. 

År 2020 var det ungefär lika vanligt med särskilt boende i enskild regi för äldre 

som för och personer med funktionsnedsättning. 
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Figur 2. Andel särskilt boende och korttidsplatser utförda i enskild regi 

1 oktober 2007–2020

Enskild regi – vård och omsorg som kommunen har det yttersta ansvaret 

för, men som utförs av annan än kommunen, t.ex. bolag (inkl. kommunala 

bolag), stiftelse eller kooperativ, på uppdrag av och mot ersättning av 

kommunen eller som kommunen köper platser i särskilt boende av. 

Kommunal regi – vård och omsorg som utförs i huvudsak av kommunalt 

anställd personal. 

Korttidsplats – bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig 

vård och omsorg dygnet runt. Platserna används vid bland annat rehabili-

tering, omvårdnad, växelvård och avlösning av närstående. 
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Antal äldre på särskilt boende minskar 
Den 1 oktober 2020 bodde nästan 84 000 personer som var äldre än 65 år på sär-

skilt boende och knappt 5 500 befann sig på en korttidsplats. Majoriteten bodde 

på ett särskilt boende och korttidsplats som drivs i kommunal regi. Antalet äldre 

på särskilt boende i kommunal i regi har varit relativt stabilt under åren 2013 till 

2019. Mellan den 1 oktober 2019 och den 1 oktober 2020 minskade antalet äldre 

på särskilda boenden i kommunal regi med drygt 3 200 personer (5 procent) vil-

ket är den största minskningen sedan år 2007. Under denna period minskade 

även antalet personer på korttidsplats i kommunal regi med 1 500 personer (23 

procent). Även antalet äldre på särskilt boende och korttidsplats i enskild regi 

minskade. 
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Figur 3. Antal äldre på särskilt boende och korttidsplats efter regiform 

1 oktober 2007–2020

De flesta som bor i särskilt boende bor i 

egen lägenhet 
Den vanligaste bostadstypen för äldre och för personer med funktionsnedsätt-

ning som bor på särskilt boende är en fullt utrustade lägenhet med 1-1 ½ rum. 

Fullt utrustad betyder att lägenheten har kokmöjligheter, wc och dusch/bad. Med 

kokmöjligheter menas att lägenheten har kök, kokvrå eller kokskåp. Den 1 okto-

ber 2020 bodde 68 procent av de äldre och 62 procent av personer med funkt-

ionsnedsättning i en sådan lägenhet. Den näst vanligaste bostadstypen för äldre 

är 1 rum utan kokmöjligheter men med wc och dusch/bad. För personer med 

funktionsnedsättning är den näst vanligaste bostadstypen 2 rum med kokmöjlig-

heter, wc och dusch/bad. 
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Det är ovanligt, både för personer med funktionsnedsättning och äldre, att dela 

ett flerbäddsrum med annan person än maka, make, sambo, partner eller annan 

anhörig. Detta alternativ har dessutom minskat kraftigt över tid. År 2007 var det 

drygt 1 150 äldre och ungefär 30 personer med funktionsnedsättning som bodde 

i ett sådant flerbäddsrum. År 2020 är det sammanlagt färre än 20 personer. 

0% 1%

19%

68%

8%

0%
3%

0% 1%

9%

62%

21%

1%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Flerbäddsrum 1 rum utan

kokmöjlighet,

wc,

dusch/bad

1 rum utan

kokmöjlighet,

men med

wc,

dusch/bad

1-1½ rum

med

kokmöjlighet,

wc,

dusch/bad

2 rum med

kokmöjlighet,

wc,

dusch/bad

3 eller fler rum

med

kokmöjlighet,

wc,

dusch/bad

Övrig

bostadstyp

Andel

Äldre Personer med funktionsnedsättning

Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik om vård och omsorg om äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen

Figur 4. Fördelning av bostadstyp för äldre och personer med 

funktionsnedsättning 1 oktober 2020

Kontakt: 

Kristina Klerdal (statistikfrågor) 

E-post: Kristina.Klerdal@socialstyrelsen.se 

Michaela Prochazka (äldrefrågor)  

E-post: Michaela.Prochazka@socialstyrelsen.se 

Karin Flyckt (funktionshindersfrågor)  

E-post: Karin.Flyckt@socialstyrelsen.se 

Telefon (växel): 075-247 30 00 

Mer information 

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj visa bilagor): 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/so-

cialtjanstinsatser-till-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-efter-re-

giform/ 
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