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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 

Statistiken finns i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvär-

dering, för jämförelser mellan kommuner och som allmän information. Den ska 

belysa några av de största insatserna inom socialtjänsten riktade till äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Statistiken avser dels situationen per den 1 

oktober och dels för hela oktober. 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 

Viktiga användare är kommuner. Statistiken används bland annat vid beräkning 

av kommunalekonomisk utjämning för kommuner samt som underlag vid plane-

ring av äldreomsorg. Att generellt uttala sig om allmänhetens informationsbehov 

är inte möjligt, men jämförelser av olika slag, mellan kommuner, regiformer och 

över tid, är exempel på vanligt förekommande användning. 

1.2 Statistikens innehåll 

Statistiken beskriver några insatser enligt socialtjänstlagen som är riktade till 

äldre och personer med funktionedsnedsättning. 

1.2.1 Objekt och population 

Statistiken belyser de personer som den 1 oktober 2021 hade beslut om någon av 

följande insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen: 

• hemtjänst 

• särskilt boende 

• korttidsplats 

1.2.2 Variabler 

Hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober samt hemtjänsttimmar under oktober 

månad: 

• Regiform för personer med hemtjänst. 

• Regiform för hjälptimmar. 

Permanent boende i särskilt boende den 1 oktober: 

• Regiform för personer i särskilt boende. 

• Bostadstyp för personer i särskilt boende. 

• Delad bostad för personer i särskilt boende. 

Korttidsplats den 1 oktober samt dygn på korttidsplats under oktober månad: 

• Regiform för personer med korttidsplats. 

• Regiform för boendedygn på korttidsplats. 

1.2.3 Statistiska mått 

Antalsuppgifter och summeringar. 
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1.2.4 Redovisningsgrupper 

Redovisning görs per kommun, utförare (regiform), län och riket samt ålders-

grupperna 0–64 år och 65 år eller äldre. 

1.2.5 Referenstider 

Uppgifterna avser 1 oktober och oktober månad 2021. Vissa uppgifter avser 

oktober 2007 till oktober 2021. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 

Det finns en viss osäkerhet om kvaliteten på de insamlade uppgifterna eftersom 

kommunernas redovisning oftast är en sammanställning av uppgifter från flera 

uppgiftslämnare. Det kan medföra att definitioner och anvisningar tolkas på 

olika sätt samt att samma individ kan råka förekomma vid flera tillfällen. 

2.2 Osäkerhetskällor 

De största osäkerhetskällorna med insamlingen är om uppgifter om enstaka indi-

vider inte har rapporterats in av kommunerna trots att de borde ingå i statistiken 

eller personer som rapporterats in från två olika verksamheter i kommunen och 

därmed kommit med två gånger i kommunens inlämning. I de kommentarer som 

kommunerna lämnade i samband med uppgiftslämnandet finns ingen indikation 

på att enkäten eller insamlingsmetoden skulle ha inneburit stora problem. 

2.2.1 Urval 

Undersökningen är en totalundersökning för landets kommuner. 

2.2.2 Ramtäckning 

Inga täckningsproblem förekommer. 

2.2.3 Mätning 

Eftersom en enkät (slutet av dokumentet) med svar på aggregerad nivå har an-

vänts som mätmetod är det svårt att bedöma kvalitet på de insamlade uppgif-

terna.  

2.2.4 Bortfall 

Av Sveriges 290 kommuner har 17 avstått från att svara på insamlingens enkät 

år 2021. För Bjurholm, Borlänge, Burlöv, Eslöv, Flen, Härnösand, Höganäs, 

Kungsör, Mörbylånga, Pajala, Sorsele, Timrå, Trosa, Uppsala, Vaggeryd, Val-

lentuna och Östersund saknas uppgifter. 

Vid summeringen för län och riket görs en uppskattning av värdet för en kom-

mun om dess uppgift saknas. Andelen insatser i förhållande till befolkningen i 

riket multipliceras med befolkningen i de 17 kommuner. Bortfallsuppskattning 

innan 2021 skedde genom att det sist inrapporterade värdet användes. 
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2.2.5 Bearbetning 

Inga bearbetningar av insamlat material har gjorts då insamlingen bestått av ag-

gregerade uppgifter i en enkät. 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga modellantaganden görs. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 

Ingen preliminär statistik tas fram. 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 

Framställningstiden är 5 månader. 

3.2 Frekvens 

Statistiken samlas in en gång per år. Den officiella statistiken för referensåret 

publiceras en gång per år. 

3.3 Punktlighet 

Statistiken redovisas i enligt med publiceringsplanen. 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 

Statistiken publiceras på Socialstyrelsens webbplats. 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 

Möjligheterna att få fram ytterligare statistik ur den aggregerade insamlingen än 

det som redan publicerats är få. Vissa uppgifter för personer med funktionsned-

sättning mellan 0–64 år publiceras på länsnivå men mäts på kommunnivå. 

4.3 Presentation 

Statistiken presenteras i ett faktablad med årets viktigaste iakttagelse samt i en 

Excelfil med tabeller för årets mätning och tidsserier. Faktabladet tas fram både 

på svenska och på engelska. I Excelfilen finns även information om statistiken, 

engelsk ordlista och definitioner. 

4.4 Dokumentation 

Undersökningen finns dokumenterad hos insamlare och Socialstyrelsen. Enkäten 

som användes för insamlingen finns tillgänglig i slutet av dokumentet. 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 

Från och med 2007 utvidgades uppgifterna om hemtjänst att också gälla perso-

ner som beviljats hemtjänst enbart för insatserna matdistribution, trygghetslarm 
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och/eller snöröjning. Mot bakgrund av denna förändring är det enbart lämpligt 

att jämföra hemtjänst mellan åren 2007 och 2021. För övriga insatser och bo-

stadsstandard i särskilda boendeformer är det möjligt att göra jämförelser längre 

bakåt i tiden. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Alla grupper är i allmänhet väl jämförbara, eftersom statistiken bygger på 

samma definitioner, metoder och källa. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 

Data samlas in aggregerad på kommunnivå vilket medför begränsad samanvänd-

barhet med andra publikationer. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 

Statistiken stämmer överens numeriskt. 

 

Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler 

för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) 

om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 

2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. 

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 

Vid behandling av personuppgifter, dvs. information direkt eller indirekt kan 

hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och förordningen 

(2001:100) om den officiella statistiken samt EU:s dataskyddsförordning 

(2016/679). 

C Bevarande och gallring 

Det publicerade materialet gallras inte. 

D Uppgiftsskyldighet 

Statistiken som presenteras ingår som en del i Sveriges officiella statistik och an-

vänds som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser 

mellan olika kommuner/landsting och som allmän information. Samråd har skett 

med Sveriges Kommuner och Landsting vid utformningen av undersökningen. 

Ingen uppgiftsskyldighet föreligger. 

E EU-reglering och internationell rapportering 

Statistiken är ej EU-reglerad. 

F Historik 

Statistik med i huvudsak motsvarande innehåll har publicerats av Socialstyrelsen 

sedan 1994. Tidigare publicerades statistiken av SCB 



 Kvalitetsdeklaration  Version 1 
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-03-09 7(7) 

 

 

 

G Kontaktuppgifter  

 

Statistikansvarig myn-

dighet 
Socialstyrelsen 

Kontaktperson Shiva Ayoubi 

E-post Shiva.ayoubi@Socialstyrelsen.se 

Telefon 075-247 30 51 

 

 



Officiell statistik om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform
Mängduppgifter

Statistiken
I detta formulär ska kommuner redovisa uppgifter om insatser enligt socialtjänstlagen som ges till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Uppgifterna
är ett komplement till den personnummerbaserade statistiken. Statistiken ingår som en del i Sveriges officiella statistik. Samråd har skett med Sveriges Kommuner och
Regioner vid utformningen av undersökningen. Statistiken har samlats in på samma sätt under många år och ligger bland annat till grund för att ta fram tidsserier över
antal personer på särskilt boende och antal personer med hemtjänst. Statistiken används som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan
olika kommuner/regioner och som allmän information. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter då ingen uppgiftsskyldighet föreligger.

Anvisningar
Uppgifterna ska avse hela kommunen. Om er kommun är uppdelad i kommundelar, distrikt eller motsvarande ska en sammanställning göras som avser hela kommunen.
Uppgifterna ska lämnas på fliken Formulär nedan. När formuläret är ifyllt skall det sparas med namnet SOL_MST_LLKK_ÅÅÅÅ_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.xlsx, där LLKK står för er
kommunkod, ÅÅÅÅ står för året som uppgifterna gäller och ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten formuläret sparas, och sedan laddas upp via Filip:

När du fyller i uppgifterna görs automatiska summeringar av del- och totalsummor i cellerna med ljusblå bakgrundsfärg. Dessa kan inte redigeras då dessa summeras
automatiskt. Vi gör ingen kontroll mot föregående års data i formuläret, däremot skickar vi en återkopplingsfil som innehåller jämförelser med föregående års siffror när
filen har laddats upp i Filip. Vi gör även logiska kontroller mellan frågorna. Det går att ladda upp filen flera gånger om man skulle upptäcka fel.

Markera cellen nedan och tryck Ctrl+C för att kopiera namnet.
Observera! Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: SOL_MST_<KOMMUNKOD>_<ÅR>_20220302T1639.xlsx
• den 1 oktober
• hela oktober månad

Frågor
Du kan kontakta inrapporteringsservice på Socialstyrelsen vid frågor om hur formuläret ska fyllas i.
E-post: inrapportering@socialstyrelsen.se; telefon: 075-247 45 40

Frågor angående statistiken besvaras av ansvarig statistiker.
E-post: sostat@socialstyrelsen.se; telefon: 075-247 30 00
Vi hänvisar till Socialstyrelsens termbank för fullständig terminologisk information om begreppen:

Tack för er medverkan!

http://termbank.socialstyrelsen.se/

https://filip.socialstyrelsen.se/



Kommunkod: 

Det år som uppgifterna avser:
2021

1.1 Personer i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst i kommunal respektive enskild regi den 1 oktober 2021

Antal personer som var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2021

i huvudsak i huvudsak
i kommunal i enskild

Födelseår regi regi
1956 eller tidigare
1957 -
Totalt

Kommentar till svaret 

1.2 Beviljade hjälptimmar för beviljade insatser i ordinärt boende i kommunal respektive enskild regi under hela oktober månad 2021

Antal beviljade hjälptimmar under hela oktober månad 2021

i huvudsak i huvudsak
i kommunal i enskild

Födelseår regi regi
1956 eller tidigare
1957 -
Totalt

Kommentar till svaret 

2  Permanent boende i särskilt boende

Permanent boende avser stadigvarande boende i motsats till korttidsplats.

Med särskilt boende avses här:

Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. (5 kap. 5 § socialtjänstlagen)

Bostäder med särskild service för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som till följd av dessa svårigheter behöver ett sådant 
boende. (5 kap. 7 § socialtjänstlagen)

Egna kommunens regi avser särskilt boende som drivs av den egna kommunen.

Enskild regi avser särskilt boende som drivs av enskild vård- och omsorgsgivare, t.ex. bolag (inkl. kommunala bolag), stiftelse eller kooperativ som på uppdrag av och mot ersättning av 
kommunen producerar vård, omsorg och service eller som kommunen köper platser av.

Annan regi avser särskilt boende som drivs av regionen eller en annan kommun och som den egna kommunen köper platser av.

2.1 Personer som bodde permanent i särskilt boende i egna kommunens, enskild, regionens respektive annan kommuns  regi den 1 oktober 2021

1. Hemtjänst i ordinärt boende

Ordinärt boende avser boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller motsvarande som inte kräver individuellt biståndsbeslut. 

Hemtjänst avser biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.
- Service avser t.ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider
samt distribution av färdiglagad mat.
- Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta 
sig, sköta personlig hygien och övriga insatser som behövs för att bryta isolering (t.ex. viss ledsagning) eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet genom 
insatser som ges dygnet runt.
- I hemtjänst ingår också avlösning av anhörigvårdare.

Observera att boendestöd inte räknas till hemtjänst.

Med hemtjänst i kommunal regi avses service och personlig omvårdnad som utförs i huvudsak av kommunalt anställd personal.
Med hemtjänst i enskild regi avses service och personlig omvårdnad 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.

Redovisa samtliga personer i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen den 1 oktober 2021, oavsett om de fick hjälp just den dagen eller inte. I 
redovisningen ska även ingå personer som får hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt personer med biståndsbeslut om hemtjänst som enbart avsåg matdistribution, 
trygghetslarm och/eller snöröjning.

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0.
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Lämna då en kommentar till varför uppgiften inte kan anges.

Redovisa det totala antalet beviljade hjälptimmar under hela oktober månad 2021 till personer som under oktober var beviljade hemtjänst, oavsett när under denna månad. Om en person 
beräknas få hjälp av flera vårdbiträden/undersköterskor vid ett och samma tillfälle (t.ex. vid tunga lyft), räknas hjälpen som om den vore utförd av ett vårdbiträde/undersköterska. Om t.ex. 
två vårdbiträden/undersköterskor beräknas arbeta tillsammans i en persons hem under 3 timmar ska endast 3 timmar redovisas.

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0.
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Lämna då en kommentar
till varför uppgiften inte kan anges.



Redovisa samtliga personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2021, för vilka biståndsbeslut fattats av er kommun.

Antal personer som den 1 oktober 2021 bodde permanent i särskilt boende som drevs i

Födelseår egna
kommunens enskild annan
regi regi regi Totalt

1956 eller tidigare
1957 -
Totalt

Kommentar till svaret 

2.2 Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2021 fördelade efter bostadstyp

Antal boende Antal
födda 1956 boende Totalt
eller tidigare födda 1957 -

Kommentar till svaret 

Antal personer som delade bostad med andra än
maka/make/sambo/partner eller annan nära anhörig

Födelseår  den 1 oktober 2021

1956 eller tidigare
1957 -
Totalt

Kommentar till svaret 

Totalt

Bostadstyp

Här avses alla bostäder som delades med andra än maka/make/sambo/partner eller annan nära anhörig, dvs. del i lägenhet, delat flerbäddsrum etc.
Redovisa samtliga personer som bodde permanent i särskilt boende, för vilka biståndsbeslut fattats av er kommun och som delade bostad med andra än maka/make/sambo/partner eller annan nära 
anhörig den 1 oktober 2021.

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0.
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Lämna då en kommentar till varför uppgiften inte kan anges.

3.1 Personer som erhöll korttidsplats i egna kommunens, enskild, regionens respektive annan kommuns regi den 1 oktober 2021

3. Korttidsplats

 Övrig bostadstyp

Flerbäddsrum, dvs. rum med två eller fler bäddar som delades 
med annan än maka/make/sambo/partner/anhörig

1 rum utan kök/kokvrå/kokskåp och utan wc, dusch/bad i 
bostaden (ej flerbäddsrum)

1 rum utan kök/kokvrå/kokskåp men med wc, dusch/bad i 
bostaden (ej flerbäddsrum)

1 eller 1½ rum med kök/kokvrå/kokskåp, wc, dusch/bad i 
bostaden (ej flerbäddsrum)

2 rum med kök/kokvrå/kokskåp, wc, dusch/bad i bostaden

3 eller fler rum med kök/kokvrå/kokskåp, wc, dusch/bad i 
bostaden

Redovisa samtliga personer som den 1 oktober 2021 bodde permanent i särskilt boende och för vilka biståndsbeslut fattats av er kommun.
Enbart förberedda installationer, utan färdig inredning och utrustning, för matlagning och annat hushållsarbete, räknas inte som kök/kokvrå/kokskåp.

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0.
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Lämna då en kommentar
till varför uppgiften inte kan anges.

2.3 Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2021 och delade bostad med annan eller andra än maka/make/sambo/partner eller annan nära anhörig

Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2021 men som just den dagen tillfälligt erhöll korttidsplats ska redovisas såväl här som under fråga 3 
”Korttidsplats”.

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0.

Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Lämna då en kommentar till varför uppgiften inte kan anges.

Korttidsplats avser biståndsbeslutad bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt.
Platserna används vid bland annat rehabilitering, omvårdnad, växelvård och avlösning av närstående.

Egna kommunens regi avser korttidsplats som drivs av den egna kommunen.

Enskild regi avser korttidsplats som drivs av enskild vård- och omsorgsgivare, t.ex. bolag (inkl. kommunala bolag), stiftelse eller kooperativ som på uppdrag av och mot ersättning av kommunen 
producerar vård, omsorg och service eller som kommunen köper platser av.

Annan regi avser korttidsplats som drivs av regionen eller en annan kommun och som den egna kommunen köper platser av.



Antal personer som erhöll korttidsplats den 1 oktober 2021 i

Födelseår egna enskild annan Totalt
kommunens regi regi

regi

1956 eller tidigare
1957 -
Totalt

Kommentar till svaret 

3.2 Boendedygn på korttidsplats under hela oktober månad 2021 efter regiform

Antal boendedygn under hela oktober månad i

Födelseår egna enskild annan Totalt
kommunens regi regi

regi

1956 eller tidigare
1957 -
Totalt

Kommentar till svaret 

Nyckeltal vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Nedan finns en sammanställning av några nyckeltal från ovan formulär. Om du vill ändra något kan du gå tillbaka upp i formuläret,
annars sparar du filen och rapporterar in den via inrapporterinsgportalen Filip.

1.1 Antal personer som var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2021
i huvudsak i kommunal regi: 
i huvudsak i enskild regi: 
1.2 Antal beviljade hjälptimmar under hela oktober månad 2021
i huvudsak i kommunal regi: 
i huvudsak i enskild regi: 
2.1-2.2 Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2021
Totalt: 
2.3 Antal personer som delade bostad med andra än maka/make/sambo/partner eller annan nära anhörig den 1 oktober 2021
Totalt: 
3.1 Antal personer som erhöll korttidsplats den 1 oktober 2021
Totalt: 
3.2 Antal boendedygn under hela oktober månad 2021
Totalt: 
Formuläret är ännu inte fullständigt ifyllt
Alla frågor är nu besvarade! 
Spara denna excelfil med namnet
SOL_MST_<KOMMUNKOD>_2021_20211101T1334.xlsx
och gå in på Socialstyrelsens portal Filip för att ladda upp den.
Du hittar portalen på https://filip.socialstyrelsen.se 

Redovisa totala antalet boendedygn på korttidsplats under hela oktober månad 2021 till personer för vilka biståndsbeslut fattats av er kommun.

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0.
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Lämna då en kommentar till varför uppgiften inte kan anges.

Redovisa samtliga personer som erhöll korttidsplats den 1 oktober 2021, för vilka biståndsbeslut fattats av er kommun.
Dessa personer kan ha sitt permanenta (stadigvarande) boende i såväl ordinärt som särskilt boende.

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0.
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Lämna då en kommentar till varför uppgiften inte kan anges.
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