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Statistik om socialtjänstinsatser 

till personer med 

funktionsnedsättning 2020 

Boendestöd, hemtjänst och trygghetslarm är de vanligaste insatserna enligt 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) till personer 0–64 år med funktions-

nedsättning. Totalt hade 57 900 personer med funktionsnedsättning någon 

form av insats den 31 oktober 2020; en nominell ökning med en knapp pro-

cent jämfört med samma period föregående år. 

Boendestöd vanligaste insatsen 
Den 31 oktober 2020 hade 57 900 personer med funktionsnedsättning minst en 

pågående insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Den vanligaste insatsen var boen-

destöd, följt av hemtjänst i ordinärt boende och trygghetslarm. 

Med boendestöd avses bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat 

till personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning i eget boende. 

Boendestöd kan vara ett såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka en persons 

förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.  

 

 

Jämn könsfördelning 
Könsfördelningen var jämn mellan de som fick minst en insats den 31 oktober 

2020, 51 procent var kvinnor och 49 procent män. Även variationerna mellan de 

olika insatserna var små. Insatsen med störst andel män var korttidsplats; 61 pro-

cent män. Insatsen med störst andel kvinnor var ledsagning; 57 procent kvinnor.  
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Källa: registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, 

Socialstyrelsen. 

Figur 1. Antal funktionsnedsatta, 0–64 år, med pågående beslut om 

insats enligt SoL den 31 oktober 2020
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Boendestöd vanligaste insatsen i alla 

åldersgrupper utom den äldsta 
För alla åldersgrupper mellan 0 och 54 år var boendestöd den vanligaste insat-

sen. För åldersgruppen 55–64 år var insatsen hemtjänst i ordinärt boende vanlig-

ast. I tabell 1 visas de tre insatser som är mest förekommande per åldersgrupp. 

Tabell 1. De tre vanligaste insatserna och andelen som mottog dem per 

åldersgrupp den 31 oktober 2019 

Åldersgrupp Vanligast (%) Näst vanligast (%) Tredje vanligast (%) 

0–19 år Boendestöd (29) Avlösning (22) Annat bistånd (22) 

20–24 år Boendestöd (72) Hemtjänst (9) Kontaktperson/-familj (8) 

25–34 år Boendestöd (73) Hemtjänst (11) Dagverksamhet (8) 

35–44 år Boendestöd (63) Hemtjänst (19) Trygghetslarm (10) 

45–54 år Boendestöd (47) Hemtjänst (30) Trygghetslarm (21) 

55–64 år Hemtjänst (44) Trygghetslarm (37) Boendestöd (27) 

Källa: registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.  

 
 

 

Kommunala insatser till personer med funktionsnedsättning  
Personer med funktionsnedsättning kan få kommunala insatser både enligt 

socialtjänstlagen (SoL) vilka presenteras i den här statistiken, men även 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insat-

ser enligt LSS presenteras i en egen rapport. Vissa personer kan ha insat-

ser enligt båda lagstiftningarna samtidigt och förekommer då i båda publi-

ceringarna. Denna rapport avser bara personer under 65 år med insatser 

enligt SoL.  

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj Tillhö-

rande dokument och bilagor):  

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikam-

nen/socialtjanstinsatser-till-personer-med-funktionsnedsattning/ 

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 

www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen 

 

 

Kontakt: 

Andreas Kroksgård (frågor om statistiken)  

E-post: andreas.kroksgard@socialstyrelsen.se  

 

Karin Flyckt (frågor om ämnet)  

E-post: karin.flyckt@socialstyrelsen.se  

 

Telefon (växel): 075-247 30 00 
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