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Avdelningen för register och statistik  

Inrapportering 

inrapportering@socialstyrelsen.se 

 

Till socialchefer samt ansvariga för  

inrapportering av statistikuppgifter  

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Inför kommunernas inrapportering till den officiella 

statistiken och annan statistik för statistikår 2022 

Kommunerna ska ha goda förutsättningar att rapportera in korrekta statistikupp-

gifter i rätt tid. Därför vill vi nu ge en överblick av kommande förändringar för 

statistikår 2022. De olika uppgifterna samlas dels in under 2022 via löpande må-

nadsrapportering samt viss årsrapportering som sker i slutet av året, dels i sam-

lade årsfiler under 2023. Information om förändringar finns i bilagan. Utöver 

detta kommer vi helt kort att berätta om en nyhet som träder i kraft under 2021.  

Insamling av mängdstatistik 

Socialstyrelsen har enligt tidigare information till berörda kontaktpersoner beslu-

tat att kommande insamlingar gällande ”Insatser för vuxna personer med miss-

bruk och beroende”, ”Insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med 

funktionsnedsättning efter regiform”, ” Insatser för barn och unga - öppenvårds-

insatser och placeringsdygn på institution och i familjehem” som tidigare har 

samlats in via Action Dialog Partner, ska rapporteras in direkt till Socialstyrel-

sen. Detta gäller även insamlingen avseende ”Råd och stöd enligt LSS” som rap-

porteras av regionerna samt kommunerna inom region Jämtland Härjedalen. Mer 

information om rapporteringssätt kommer att skickas direkt till berörda kontakt-

personer. 

 

Inrapportering av individuppgifter sker via vår inrapporteringsportal Filip.  

Frågor om inrapportering skickas till inrapportering@socialstyrelsen.se.  

Frågor om statistiken skickas till sostat@socialstyrelsen.se.  

 

 

 

Officiell statistik 
Den officiella statistiken bidrar till att beslutsfattare på olika nivåer får ett 

bra underlag för planering och beslut om sociala frågor i Sverige. Kom-

munerna har en lagstadgad skyldighet att bidra till denna statistik genom 

att rapportera in efterfrågade uppgifter. Socialstyrelsen är ansvarig för att 

samla in och publicera officiell statistik inom socialtjänstområdet.  

mailto:inrapportering@socialstyrelsen.se
mailto:inrapportering@socialstyrelsen.se
mailto:sostat@socialstyrelsen.se
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Vidarebefordra gärna detta brev till kontaktpersoner som ansvarar för att rappor-

tera statistiken, andra berörda i kommunen samt till kommunens systemleveran-

törer. 

Denna information finns även tillgänglig på Socialstyrelsens webbsida om in-

formation till uppgiftslämnare. Vi vill också passa på att tacka er för ett gott 

samarbete och för ert bidrag till den officiella statistiken, annan statistik och våra 

register. Den officiella statistiken nås på Socialstyrelsens webbplats. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Alexandra Falke    

Enhetschef  

 

  

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/lamna-uppgifter-till-register/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/
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Uppgiftsinsamling av individuppgifter för statistikår 2022 

 

Statistikområde Insatser för barn och unga 

Uppgifter 
Individuppgifter: Insamling av personnummerbaserade uppgifter om 

barn och unga som placeras enligt SoL och LVU. 

Aktuell föreskrift HSLF-FS 2016:22 

Ändringar 2022 Inga ändringar.  

Sista insamlings-

dag  
Årsfil: 2023-02-01 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperson 
Hillevi Rydh, tel. 075-247 34 53,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar 

Från och med den 1 januari 2017 ska inrapportering ske enligt före-

skrift HSLF-FS 2016:22. Förtydliganden och exempel finns på sidan för 

uppgiftslämnare till registret över insatser för barn och unga. 

Statistikområde Ekonomiskt bistånd 

Uppgifter 

Individ- samt hushållsuppgifter: Insamling av personnummerbaserade 

uppgifter om ekonomiskt bistånd, försörjningshinder samt ändamål 

med utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Aktuell föreskrift HSLF-FS 2015:30 

Ändringar 2022 Inga ändringar. 

Sista insamlings-

dag  

För uppgifter om utbetalat bistånd gäller att de ska avse den kalen-

dermånad som biståndet gäller för och att de lämnas senast den 

15:e nästkommande månad. 

 

För avslutsorsaker gäller att när uppgifter har registrerats ska de läm-

nas per kalendermånad senast den 15:e nästkommande månad. 

Uppgifterna måste lämnas senast fyra månader efter den kalender-

månad som den sista utbetalningen av ekonomiskt bistånd gäller för.  

 

Årsfilen, som avser alla månader januari–december 2022, lämnas sen-

ast den 15 april 2023. 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperso-

ner 

Daniel Svensson tel. 075-247 35 11, 

Heval Beydogan tel. 075-247 31 56, 

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Ingen. 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-3-26.pdf
https://filip.socialstyrelsen.se/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/lamna-uppgifter-till-register/barn-och-unga/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-1-26.pdf
https://filip.socialstyrelsen.se/
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Statistikområde Insatser enligt LSS  

Uppgifter 
Individuppgifter: Insamling av personnummerbaserade uppgifter om 

insatser enligt 9 § punkterna 2–10 LSS. 

Aktuell föreskrift HSLF-FS 2016:48 

Ändringar 2022 Inga ändringar. 

Sista insamlings-

dag  
2022-10-25 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperson 
Kristina Klerdal, tel. 075-247 37 93,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Ingen. 

Statistikområde 
Insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktions-

nedsättning  

Uppgifter 

Individuppgifter: Insamling av personnummerbaserade uppgifter om 

insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktions-

nedsättning. 

Aktuell föreskrift HSLF-FS 2016:86 

Ändringar 2022 Inga ändringar.  

Sista insamlings-

dag  

Uppgifter om insatser under en månad ska lämnas senast den 15:e 

nästkommande månad. 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperson 
Andreas Kroksgård, tel. 075-247 34 94,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar 

Föreskriftsarbete pågår för att inkludera förenklade beslut enligt 4 kap. 

2 § SoL i rapporteringen. Mer information med tydlig tidplan kommer 

kommuniceras separat till alla kontaktpersoner. 

Statistikområde Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser  

Uppgifter 
Individuppgifter: Insamling av personnummerbaserade uppgifter om 

kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Aktuell föreskrift HSLF-FS 2017:67 

Ändringar 2022 Inga ändringar.  

Sista insamlings-

dag  

Insamling enligt föreskriften HSLF-FS 2017:67 ska ske månadsvis och 

lämnas senast den sista dagen i månaden, två månader efter den 

månad då kommunal hälso- och sjukvård har getts.  

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen 

Kontaktperson 
Kristina Klerdal, tel. 075-247 37 93,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Ingen. 

 

 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-6-2.pdf
https://filip.socialstyrelsen.se/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-9-18.pdf
https://filip.socialstyrelsen.se/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-12-27.pdf
https://filip.socialstyrelsen.se/
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Uppgiftsinsamling av mängdstatistik för statistikår 2022 

 

Statistikområde Egenkostnader för hjälpmedel  

Uppgifter Mängduppgifter: Insamling av egenkostnader per hjälpmedelstyp 

Ändringar 2022 Inga ändringar.  

Sista insamlings-

dag  

n/a  

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen 

Kontaktperson Andreas Kroksgård, tel. 075-247 34 94,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Insamlingen sker enbart vartannat år, udda år. Nästa insamling avse-

ende egenkostnader sker för statistikår 2023 under februari 2023. 

Statistikområde Insatser för barn och unga 

Uppgifter Mängduppgifter: Insamling av mängduppgifter om barn och unga 

som avser öppenvårdsinsatser samt placeringsdygn på institution och 

i familjehem. 

Ändringar 2022 Inga ändringar.  

Sista insamlings-

dag  

2023-02-01 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperson Hillevi Rydh, tel. 075-247 34 53,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Statistiken ska från 2021 rapporteras direkt till Socialstyrelsen. 

Statistikområde Insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktions-

nedsättning efter regiform 

Uppgifter Mängduppgifter: Insamling av mängduppgifter om insatser enligt  

socialtjänstlagen till äldre och personer med funktionsnedsättning 

uppdelat på regiform. 

Ändringar 2022 Inga ändringar. 

Sista insamlings-

dag  

2022-11-15 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperson Kristina Klerdal, tel. 075-247 37 93,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Statistiken ska från 2021 rapporteras direkt till Socialstyrelsen. 

 

  

https://filip.socialstyrelsen.se/
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Statistikområde Insatser för vuxna personer med missbruk och beroende 

Uppgifter Mängduppgifter: Insamling av mängduppgifter om insatser för vuxna 

personer med missbruk och beroende avseende bistånd som avser 

boende, öppna insatser, insatser på grund av spelmissbruk, frivillig in-

stitutionsvård och familjehemsvård med stöd av SoL, samt 27 § LVM. 

Ändringar 2022 Inga ändringar. 

Sista insamlings-

dag  

2023-01-31 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperson Daniel Svensson, tel. 075-247 35 11,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Statistiken ska från 2021 rapporteras direkt till Socialstyrelsen. 

Statistikområde Råd och stöd enligt LSS 

Uppgifter Mängduppgifter: Insamling av mängduppgifter om råd och stöd en-

ligt LSS den 1 oktober. 

Ändringar 2022 Inga ändringar. 

Sista insamlings-

dag  

2022-11-01 

Leverantör Statistiken samlas in av Socialstyrelsen. 

Kontaktperson Kristina Klerdal, tel. 075-247 37 93,,  

e-post: sostat@socialstyrelsen.se 

Kommentar Statistiken ska från 2021 rapporteras direkt till Socialstyrelsen. Uppgif-

terna rapporteras in av samtliga regioner samt kommunerna inom 

region Jämtland Härjedalen. 

 


