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Det statistiska registrets framställning 
och kvalitet 
Registret över ekonomiskt bistånd 
Här beskrivs registret över ekonomiskt bistånd, där uppgifter om personer och 
hushåll som fått försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 
kap. 1–2 §§ i socialtjänstlagen (2001:453), eller introduktionsersättning enligt la-
gen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlän-
ningar registreras. 

Referenstid 
Registret över ekonomiskt bistånd har funnits sedan 1985, och uppdateras årli-
gen.  
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Det statistiska registrets framställning 
F1 Det statistiska registrets sammanhang 
Socialstyrelsen förvaltar en rad personnummerbaserade register som används 
som underlag för statistik och forskning rörande hälso- och sjukvården samt so-
cialtjänsten. Registret över ekonomiskt bistånd (EKB) är ett av Socialstyrelsens 
socialtjänstregister. EKB är ett individregister vars population utgörs av indivi-
der som tillhört hushåll som fått ekonomiskt bistånd. 

F2 Utformning av framställningen 

F2.1 Det statistiska registrets innehåll i stora drag 
Registeruppgifterna avser personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd i 
form av: 

• Försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i
förekommande fall 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

• Introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning
för flyktingar och vissa andra utlänningar, mellan åren 1993 och 2011.

Kommunerna rapporterar in uppgifter om bland annat personnummer, kön, bi-
ståndskommun, biståndsbelopp, inrikes respektive utrikes födda och försörj-
ningshinder. Därefter inhämtas vissa uppgifter från Statistiska centralbyråns, 
SCB, register över totalbefolkningen, RTB. 

F2.2 Datakällor 
Den primära datakällan är de enskilda kommunernas uppgifter om personer och 
hushåll som fått ekonomiskt bistånd. Kommunerna är skyldiga att extrahera 
denna information ur sina administrativa system och rapportera till Socialstyrel-
sen där de sammanställs till ett nationellt register. 

F2.3 Tidsaspekter 
Uppgifter lämnas från varje kommun till Socialstyrelsen senast den 15 maj året 
efter kalenderåret, och följs av kvalitetsarbete hos Socialstyrelsen. Uppdate-ring 
av registret med data över varje kalenderår sker i juni, året efter. Uppdate-ringar 
och rättningar sker även efter att ett årsbestånd först tillgängliggjorts, men i så 
begränsad omfattning att det inte bör påverka användningen av registret. 

F2.4 Insamlingsförfarande  
F2.4.1 Datainsamlingsmetoder och leverantörer 
Skyldighet att rapportera in uppgifter till EKB sker med stöd av 2 § förordningen 
(1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter. 
Specificering av vad och hur inrapportering ska ske finns definierat i Socialsty-
relsens föreskrifter (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att 
lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd.1 Föreskrifterna är utarbetade 
efter samråd med Sveriges Kommuner och Regioner.  

1 Föreskrifterna finns publicerade under de webbadresser som återfinns i bilaga 1. 
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Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer och hushåll som under ett 
kalenderår har beviljats ekonomiskt bistånd enligt SoL. Uppgifter om ekono-
miskt bistånd, försörjningshinder och kommunala arbetsmarknadsinsatser ska 
avse den kalendermånad som biståndet gäller för och ska lämnas senast den 15:e 
nästkommande månad. Uppgifter om orsaker till att personer och hushåll inte 
längre får ekonomiskt bistånd ska lämnas per kalendermånad senast den 15:e 
nästkommande månad. Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen genom myn-
dighetens elektroniska tjänster för filöverföring.2.  

Kommunerna ansvarar för processen där data extraheras från deras administ-
rativa system och den kan därför skilja sig åt mellan olika kommuner. In-
samlingen sker dels direkt från kommuner men även via kommuners systemleve-
rantörer.   

F2.4.2 Mätning  
Data samlas in enligt gällande föreskrifter.3 Förtydligande av vad som ska sam-
las in återfinns på Socialstyrelsens hemsida (inrapportering). Kommunerna styr 
själva över vilka administrativa system de använder för att hålla denna informat-
ion och processer för att extrahera information ur dessa.  

F2.4.3 Brister i leveranser 
Kommunerna rapporterar genom att skicka in data i form av textfiler via portalen 
Filip på Socialstyrelsens hemsida. Vid inrapportering sker en automatisk åter-
koppling där avvikelser återrapporteras som varningar alternativt fel. Om en 
återkoppling anger fel accepteras inte den inrapporterade filen. Även jämförelser 
med tidigare års inrapportering sker och skickas ut till kommunerna, som då har 
möjlighet att korrigera både nytt och gammalt material. Påminnelser vid ute-
blivna leveranser eller kvarstående fel sker framförallt via e-post, men telefon-
kontakt från Socialstyrelsens inrapporteringsfunktion förekommer också. 

F2.5 Bearbetningar med granskning 
F2.5.1 Kodning 
Ej relevant. 

F2.5.2 Dubblettkontroller 
Dubblettkontroller görs på så vis att kommunerna inte får godkänt att skicka in 
filer där det förkommer flera rader med helt identiskt innehåll. Biståndshushållen 
och biståndsmottagarna redovisas endast en gång på läns- och riksnivå. En förut-
sättning för detta är att hushållen och biståndsmottagarna har korrekta person-
nummer, annars finns risk att de räknas dubbelt. Summan av biståndsmottagarna 
och hushållen i kommunerna är därför inte desamma som antal uppgifter som re-
dovisas för län och riket. En förutsättning för detta är att de som bor i hushållen 
och biståndsmottagarna har korrekta personnummer, annars finns risk att de räk-
nas dubbelt.  
F2.5.3 Rimlighetskontroller 
Det inrapporterade materialet bearbetas av Socialstyrelsen genom olika nume-
riska kontroller, korrigering av felaktiga värden och beräkningar. I samband med 
granskningen har ett antal kontakter tagits med uppgiftslämnarna och fel har 

                                                      
2 Se 2-4 §§ HSLF-FS 2015:30 och 7 § HSLF-FS 2018:12. 
3 HSLF-FS 2015-30, senast ändrad genom HSLF-FS 2018:12. 
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kunnat rättas. Statistikuppgifterna kompletteras med uppgifter från RTB hos 
SCB. 

F2.5.4 Imputeringar 
Inga imputeringar görs. 

F2.5.5 Modellbaserade beräkningar 
Inga modellbaserade beräkningar görs.  

F2.5.6 Jämförelser med andra register och datakällor 
Inga jämförelser med andra datakällor är aktuella. 

F3 Genomförande 

F3.1 Kvantitativ information 

 
 

I figur 1 redovisas utbetalt ekonomiskt bistånd från och med 1990. Under 2021 
betalade kommunerna ut 11,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Utbetal-
ningarna minskade med 4,5 procent i fasta priser jämfört med år 2020. Det utbe-
talade biståndet har under de två senaste åren ökat efter att ha legat relativt sta-
bilt de föregående fem, sex åren.  

F3.2 Avvikelser från utformningen 
Från och med januari 2012 samlas även statistik om ekonomiskt bistånd in må-
nadsvis. Det förekommer att kommunerna felaktigt rapporterat in månad för ut-
betalning, i stället för den månad som biståndet avser. Flest sådana felaktigheter 
finns då ekonomiskt bistånd som avsett januari, har rapporterats på december 
månad 2019. Den enskilt främsta källan till osäkerhet är brister i rapporteringen 
gällande vilken månad biståndet avser. Detta medför att belopp, samt tillhörande 
uppgifter, kan vara hänförda till felaktig månad. Detta gäller främst januari samt 
december månad. 
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Det statistiska registrets kvalitet 
K1 Relevans 

K1.1 Ändamål och informationsbehov 
K1.1.1 Registrets ändamål 
Registrets syfte är att ge underlag för statistik och forskning om ekonomiskt bi-
stånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt social-
tjänstlagen. 

K1.1.2 Registeranvändares informationsbehov 
Registret används som underlag vid framtagning av officiell statistik och andra 
statistikprodukter på Socialstyrelsen. Registret används också vid analys, utred-
ning och utvärdering på Socialstyrelsen, Regeringskansliet, media och inom 
forskning. 

Uppgifter till officiell statistik samlas in för att allmänhet och samhällsaktörer 
ska vara välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas.  

K1.2 Registrets innehåll 
K1.2.1 Objekt och population 
Målobjekten är av två slag, nämligen (i) hushåll som någon gång under året er-
hållit ekonomiskt bistånd (biståndshushåll) och (ii) hushållsmedlemmar ingå-
ende i dessa hushåll (biståndsmottagare). Dessa bildar två populationer bestå-
ende av samtliga biståndshushåll i riket respektive samtliga biståndsmottagare i 
riket. 

K1.2.2 Variabler 
Registret innehåller information rörande inrapporterande och biståndsmottagare 
kommun, personnummer alternativt tillfälligt ID-nummer, kön. Utöver det finns 
information om hushållsstatus, försörjningsstöd, försörjningshinder för sökande 
samt eventuell medsökande, och uppgifter om avslutsorsaker och kommunala ar-
betsmarknadsinsatser. Vidare finns även uppgifter om utrikesfödda samt senaste 
invandringsår från registret över totalbefolkningen (RTB). För en detaljerad be-
skrivning av de variabler som ingår, se variabelförteckningen. 

K1.2.3 Referenstider 
Registret över ekonomiskt bistånd har funnits sedan 1985. Under åren har regist-
ret fortlöpande utvecklats för att öka kvaliteten och tillgodose nya behov. Upp-
gifter som beskriver olika former av ekonomiskt bistånd har samlats in under 
lång tid. Historisk statistik finns bland annat tillgänglig på sidan om kommuner-
nas fattigvård och finanser på SCB:s webbplats. Statistikproduktionen har växlat 
mellan Socialstyrelsen och SCB. Från 1949 till 1962 var Socialstyrelsen ansva-
rig varefter SCB tog över ansvaret fram till och med 1993. I dag är Socialstyrel-
sen ansvarig myndighet och i våra publiceringar och statistikdatabas redovisas 
uppgifter från 1990 och framåt. I SCB:s statistikdatabas finns uppgifter från 
1983 och framåt. 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/ekonomiskt-bistand/variabelforteckning/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/ekonomiskt-bistand/variabelforteckning/
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K2 Tillförlitlighet 

K2.1 Tillförlitlighet totalt 
Tillförlitligheten i registret är främst beroende av tillförlitligheten i de administ-
rativa system som kommunerna extraherar uppgifter ifrån, och deras processer 
för att extrahera den relevanta informationen. Från och med januari 2012 samlas 
även statistik om ekonomiskt bistånd in månadsvis, som inte redovisas inom ra-
men för den officiella statistiken. För att öka statistikens tillförlitlighet rapporte-
rar kommunerna ännu en gång in uppgifter i april, året efter statistikåret. De nya 
uppgifterna, som är kontrollerade och eventuellt reviderade, utgör registret som 
är underlag för den årliga officiella statistiken. 

K2.2 Osäkerhetskällor 
K2.2.1 Täckning 
Vilka kommuner som inte rapporterat in och vilka år där inrapportering saknas 
under perioden 2010 till 2021 återfinns i bilaga 2. Bortfallet är en kombination 
av stora och små kommuner.  
Följande år har alla kommuner svarat: 
1991–1992 
2001–2003, dock har vissa kommuner har haft svårigheter att särredovisa ekono-
miskt bistånd och introduktionsersättning. 
2005 
2006 
2007, dock har Hällefors kommun inte lämnat uppgifter om introduktionsersätt-
ning. 
2008 
2009, dock saknar Tomelilla kommun helt uppgifter om ekonomiskt bistånd. 
(Högsby kommun saknar uppgifter om introduktionsersättning jan-juli) 
2010, dock har flera kommuner partiella bortfall (introduktionsersättning sak-
nas). 

K2.2.2 Mätning 
Alla uppgifter om mottagare, belopp och tidpunkter för beslut och utbetalning 
kommer direkt från kommunerna. Omfattningen av eventuella fel i dessa är 
okänd, då endast direkt orimliga värden kan identifieras som felaktiga i det sam-
lade registret. Uppgiftslämnarna ges återkoppling på sina inrapporterade uppgif-
ter och uppmanas att korrigera eventuella avvikelser som identifieras.  

Ett känt fel är att avseendemånad ibland förväxlas med utbetalningsmånad hos 
uppgiftslämnarna vilket leder till mätfel, då uppgifterna ska gälla den månad 
som de utbetalade beloppen samt försörjningshinder avser. Faktorer som kan på-
verka statistikens kvalitet är att hushåll flyttar mellan kommunerna samt att hus-
hållens sammansättning ändras under året.   
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K2.2.3 Bortfall 
Svarsbortfall, vanligen refererat till som bortfall, uppstår när värdet på en eller 
flera variabler i en undersökning inte kan inrapporteras. Saknas alla värden för 
ett undersökningsobjekt (en kommun) är det frågan om objektsbortfall, saknas 
enbart vissa värden, handlar det om partiellt bortfall. I årsstatistiken över ekono-
miskt bistånd förekommer både objektsbortfall och partiellt bortfall. För objekts-
bortfall imputeras värden för att öka jämförbarhet över tid. Det innebär att vär-
den från föregående år hämtas till det aktuella året på riks- och länsnivå för 
kommuner som haft totalbortfall. Detta görs om bortfallskommunerna haft inrap-
porterade värden upp till två år före det aktuella redovisningsåret. 

K2.2.4 Bearbetningar 
Inga nämnvärda fel kan antas ha uppkommit vid bearbetningen. Det inrapporte-
rade materialet bearbetas av Socialstyrelsen genom olika numeriska kontroller, 
korrigering av felaktiga värden och beräkningar. Statistikuppgifterna komplette-
ras med uppgifter från RTB hos SCB. Biståndshushållen och biståndsmottagarna 
redovisas endast en gång på läns- och riksnivå.  

K2.2.5 Modellantaganden 
Inga modellantaganden är relevanta att göras. 

K2.3 Preliminärt register jämfört med slutligt 
Registret görs inte tillgängligt i preliminär form. 
K3 Aktualitet och punktlighet 

K3.1 Framställningstid 
Statistiken publiceras fr.o.m. 2017 sex månader efter statistikårets slut i enlighet 
med gällande föreskrifter (HSLF FS 2015:30) och tillhörande ändringsföreskrif-
ter (HSLF-FS 2018:12). 

K3.2 Frekvens 
Registret uppdateras årligen. 

K3.3 Punktlighet 
Registret har framställts enligt plan. 

K4 Tillgänglighet och tydlighet 

K4.1 Tillgång till registret 
Uppgifter ur EKB kan lämnas ut för forsknings- och statistikändamål. Varje be-
gäran till Socialstyrelsen om utlämnande sekretessprövas. För Socialstyrelsens 
statistiska register gäller statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).  

Aggregerade data från registret är också tillgänglig i den officiella statistiken, 
i Socialstyrelsens statistikdatabas, och via vår beställningsverksamhet. 
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K4.2 Informationsspridning 
Information om registret finns på socialstyrelsen.se. Den officiella statistiken 
som baseras på registret publiceras årligen. Tidpunkt för detta anges i Socialsty-
relsens publikationskalender. 

K4.3 Dokumentation 
Registret dokumenteras ytterligare på socialstyrelsen.se, inklusive detaljerade 
beskrivningar av variabler och värdemängder. 

K5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

K5.1 Jämförbarhet över tid 
I de årsrapporter som Socialstyrelsen publicerar finns en sammanställning av 
förändringar och åtgärder som har genomförts för att fortlöpande öka kvaliteten 
på registret. Senaste rapporten finns på statistiksidan om ekonomiskt bistånd på 
socialstyrelsen.se.   

Under åren har det skett ändringar i indelningar av län och kommuner, vilket 
också kan påverka jämförelse med uppgifter i tidigare rapporter. Mer informat-
ion om vilka förändringar som skett finns på SCB:s webbsida om kommun- och 
länsindelningar. 

K5.2 Samanvändbarhet med andra register 
Uppgifterna i EKB kan användas med andra personnummerbaserade register. 
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Allmänna uppgifter 
U1 Sekretess och personuppgiftsbehandling 
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekre-
tess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgift som 
behövs för forsknings- och statistikändamål och uppgift som inte genom namn, 
annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförligt till den 
enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgifterna kan röjas utan att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. 

Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en person som är i livet, gäller EU:s dataskyddsförordning4 
samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. 

Därutöver gäller vid behandling av personuppgifter lagen (2001:99) och för-
ordningen (2001:100) om den officiella statistiken och förordningen (1981:1370) 
om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter. På socialtjäns-
tens område finns även kompletterande regler i 12 kap. 5 § SoL, lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och i förord-
ningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.  

U2 Bevarande och gallring 
EKB är ett register där personuppgifter ska undantas från gallring. Registret om-
fattas av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2020:22) om undantag från gallring 
och gallring hos Socialstyrelsen. Primäruppgifter, dvs. underlaget till registret, 
får gallras fem år från det att underlaget kommit in till myndigheten.  

Registret är ett så kallat levande register, vilket innebär att löpande uppdate-
ringar kan ändra data även historiskt. Omedelbar gallring av felaktiga uppgifter 
är tillåtet enligt RA-MS 2020:22, vilket medför att tidigare versioner av registret 
generellt inte sparas av Socialstyrelsen. 

U3 Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsen föreligger enligt lagen (2001:99) och för-
ordningen (2001:100) om den officiella statistiken och enligt förordningen 
(1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter. 

U4 EU-reglering och internationell rapportering 
Inrapportering sker till Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO) en gång 
per år. 

U5 Historik 
Registret över ekonomiskt bistånd har funnits sedan 1985. Under åren har regist-
ret fortlöpande utvecklats för att öka kvaliteten och tillgodose nya behov. Upp-
gifter som beskriver olika former av ekonomiskt bistånd har samlats in under 

                                                      
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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lång tid. Historisk statistik finns bland annat tillgänglig på sidan om kommuner-
nas fattigvård och finanser på SCB:s webbplats.  

Statistikproduktionen har växlat mellan Socialstyrelsen och SCB. Från 1949 
till 1962 var Socialstyrelsen ansvarig varefter SCB tog över ansvaret fram till 
och med 1993. I dag är Socialstyrelsen ansvarig myndighet och i våra publice-
ringar och statistikdatabas redovisas uppgifter från 1990 och framåt. I SCB:s 
statistikdatabas finns uppgifter från 1983 och framåt. 

Under åren har Socialstyrelsen, i samarbete med kommuner, Sveriges Kom-
muner och Regioner och SCB, gjort justeringar av variabelinnehåll, detta med 
anledning av förändrad uppgiftsinsamling efter lagändring eller på grund av re-
geringsuppdrag som gällt utökning av statistikuppgifter. 

U6 Kontaktuppgifter 
Frågor om registret kan skickas till funktionsbrevlåda för teamet socialtjänst: 
Enhet: Statistik 2 
E-post: SOSTAT@socialstyrelsen.se 
Telefon: 075 247 3000 
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Bilaga 2 Bortfall kommun 
Täckningsgrad år 2010–2021 

År Beskrivning 
2010 Partiellt bortfall: Norrtälje, Nynäshamn, 

Surahammar 
2011 Totalt bortfall: Grums, Färgelanda, 

Dals-Ed, Munkfors, Mönsterås 
2012 Totalt bortfall: Botkyrka, Solna, Nynäs-

hamn, Högsby, Vindeln, Lycksele,  
Boden 

2013 Totalt bortfall: Botkyrka, Högsby, Lyck-
sele, Upplands Väsby, Vallentuna 
Partiellt bortfall: Solna 

2014 Totalt bortfall: Botkyrka, Högsby, Lyck-
sele, Vindeln, Dorotea 

2015 Totalt bortfall: Högsby 
Partiellt bortfall: Grums, Hällefors, 
Karlskoga, Lund, Malmö-innerstan, Ny-
bro 
Olofström, Sjöbo, Töreboda, Udde-
valla, Gävle 

2016 Objektsbortfall: Leksand, Storfors, Skinn-
skatteberg, Nynäshamn 

2017 Objektsbortfall: Burlöv, Falköping, Vel-
linge, Kungsör 

2018 Objektsbortfall: Oxelösund, Årjäng  
Partiellt bortfall: Ockelbo 

2019 Objektsbortfall: Bjuv, Boden, Degerfors, 
Färgelanda, Linköping, Ljungby, Mar-
karyd, Norsjö,  
Storuman, Torsby,   

2020 Objektsbortfall: Oxelösund, Vellinge, 
Sundsvall, Norsjö 
Partiellt bortfall: Eslöv 

2021 Objektsbortfall: Heby, Hylte, Degerfors 
Partiellt bortfall: Örkelljunga  
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