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Statistik om äldre och personer 

med funktionsnedsättning efter 

regiform 2021 

Statistiken syftar till att belysa fördelningen av utförare för de vanligaste 

insatserna som äldre och personer med fysisk, psykisk och intellektuell 

funktionsnedsättning får av kommunen. Över tid har andelen insatser i  

enskild regi varit högre bland personer med funktionsnedsättning jämfört 

med äldre.  

 

 

Hemtjänst i enskild regi ökar över tid för 

personer med funktionshinder 
Den 1 oktober 2021 hade nästan 255 000 personer beviljad hemtjänst i ordinärt 

boende. Av dessa fanns 23 000 personer med funktionsnedsättning (0–64 år) och 

drygt 232 000 äldre (65 år och äldre). 

Baserat utifrån respektive grupp har andelen1 beviljad hemtjänst i enskild regi 

legat på samma nivå för både personer med funktionsnedsättning och de äldre 

mellan 2007–2009, för att därefter öka för personer med funktionsnedsättning. 

År 2021 var 25 procent av hemtjänsten i ordinärt boende utfört i enskild regi för 

personer med funktionsnedsättning, motsvarande siffra för de äldre var ungefär 

17 procent. 

Totalt sett har andelen hemtjänst som utförts i enskild regi ökat över tid och 

uppgick till 18 procent år 2021, se figur 1.  

 

                                                      
1 Beräkning av hur många procent av total antal beviljad hemtjänst utförd i enskild regi, fördelat på åldersgrupper  

Denna statistik är framtagen utifrån en enkät som årligen skickas ut till 

Sveriges kommuner med svar på aggregerad nivå. Statistiken ska inte 

blandas samman med den individstatistik som samlas in varje månad vil-

ket redovisas bland annat i faktabladen statistik om socialtjänstinsatser till 

äldre respektive personer med funktionsnedsättning men är även en viktig 

datakälla till lägesrapporten vård och omsorg för äldre som beskriver till-

ståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen för personer 65 år 

och äldre. 
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Andel särskilt boende i enskild regi 

minskar för personer med funktionshinder 
Drygt 88 000 personer hade särskild boende den 1 oktober 20212. Av dessa hade  

4 000 personer funktionsnedsättning och drygt 84 000 var äldre. 

Andelen äldre som bott på särskilt boende i enskild regi ökade under perioden 

2007–2014 och därefter har ungefär en femtedel av boendena varit i enskild regi. 

För personer med funktionsnedsättning har andelen med särskilt boende i enskild 

regi varit något högre, mellan 25–27 procent fram till och med 2016. Därefter 

minskade andelen och var år 2021 på en lägre nivå på cirka 19 procent,  

se figur 2.  

 

                                                      
2 Denna statistik är framtagen utifrån en enkät som årligen ges ut till Sveriges kommuner med svar på aggregerad nivå 
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med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen

Figur 1. Andel beviljad hemtjänst i ordinärt boende utförd i enskild regi 

1 oktober 2007–2021

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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Korttidsplats i enskild regi minskar 
Drygt 6 400 personer befann sig på korttidsplats den 1 oktober 2021, varav 650 

gällde personer med funktionsnedsättning och 5 800 äldre.  

För personer med funktionsnedsättning var 37 procent av korttidsplatserna i 

enskild regi jämfört med åtta procent för de äldre. Totalt vistades elva procent på 

korttidsplats i enskild regi 2021, vilket är en ökning med fyra procentenheter 

jämfört med året innan. 

Över tid har andelen korttidsplatser i enskild regi förändrats markant för per-

soner med funktionsnedsättning, medan nivån för de äldre har varit jämförelse-

vis mer stabilt. Högst andel personer i enskild regi noterades år 2011 (16 pro-

cent). Sedan 2015 har andelen minskat för varje år fram till 2020. Mellan åren 

2020 och 2021 ökade andel äldre på korttidsplats med tre procent, se figur 3.  
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Källa:Socialstyrelsens mängdstatistik om vård och omsorg om äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen  

Figur 2. Andel personer som bott på särskilt boende i enskild regi 1 

oktober 2007–2021, fördelat på ålder
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Kontakt: 

Shiva Ayoubi (statistikfrågor) 

E-post: sostat@socialstyrelsen.se 

 

Michaela Prochazka (äldrefrågor)  

E-post: Michaela.Prochazka@socialstyrelsen.se 

 

Karin Flyckt (funktionshinders frågor)  

E-post: Karin.Flyckt@socialstyrelsen.se 

 

Telefon (växel): 075-247 30 00 
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Figur 3. Andel korttidsplats i enskild regi den 1 oktober 2007-2021, 

fördelat på ålder

Mer information 

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj visa bila-

gor):  

www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/social-

tjanstinsatser-till-aldre 
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