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I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt 
dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och 
tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 
aktuellt avsnitt. 
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A Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 
Ämnesområde: Socialtjänst 

A.2 Statistikområde 
Statistikområde:  Äldre och handikappomsorg 

A.3 SOS-klassificering 
 Tillhör (SOS)   

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda 
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den 
officiella statistiken (2001:100). 

A.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation:  Socialstyrelsen 
Postadress: 106 30 Stockholm 
Besöksadress:  Rålambsvägen 3 
Kontaktperson:  Lina Boberg 
Telefon:  075-247 38 57 
E-post:  förnamn.efternamn@socialstyrelsen.se  

A.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation:  Action Dialog Partner AB 
Postadress:  118 20 Stockholm 
Besöksadress: Hornsgatan 24 
Kontaktperson:  Mattias Ortman 
Telefon:  08-556 936 55 
E-post:  Förnamn.efternamn@actiondialog.com 

A.6 Uppgiftsskyldighet 
 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 
2001: 99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 
 I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgift-
slagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om 
den officiella statistiken. 

SO0311_BS_2015_LB_160316  

 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@socialstyrelsen.se


  
 

SOCIALSTYRELSEN 2016-03-16 SO0311 4(7) 

 
 
A.8 Gallringsföreskrifter 
 Gallringsföreskrifter ännu inte fastställda för registret. Det publicerade 
materialet gallras inte.   

A.9 EU-reglering 
Statistiken är ej EU-reglerad. 

A.10 Syfte och historik 
Syftet med statistiken är att belysa omfattningen av vissa kommunala insatser 
enligt socialtjänstlagen riktade mot äldre och personer med funktiosnedsättning 
och därmed ge kunskapsunderlag för uppföljning och utveckling av insatserna i 
förhållande till uppsatta mål. Statistik med i huvudsak motsvarande innehåll 
har publicerats av Socialstyrelsen sedan 1994. Tidigare publicerades statistiken 
av SCB. 

A.11 Statistikanvändning 
Statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning 
och utvärdering, för jämförelser mellan kommuner och som allmän 
information. 

A.12 Uppläggning och genomförande 
Statistiken grundar sig på aggregerade uppgifter som samlats in från 
landets samtliga kommuner. Uppgiftsinsamlingen har skett via elektro-
nisk enkät. Enbart personer som själva har ett biståndsbeslut ingår i 
insamlingen.  

A.13 Internationell rapportering 
Statistiken rapporteras ej internationellt. 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 
Socialstyrelsen planerar att under hösten 2016 se över inrapporteringen 
för kommande år.  
 

B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 
 Kvaliten är generellt god.  

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
1.1.1 Objekt och population 
Statistiken belyser antalet personer som den 1 oktober 2015 hade beslut 
om någon av följande insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen: 
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• Hemtjänst 
• Särskilt boende 
• Korttidsplats 

1.1.2 Variabler 
Variablerna är: 
Hemtjänst i ordinärt boende 

• Regiform för personer med hemtjänst 
• Regiform för hjälptimmar 

 
Permanent boende i särskilt boende 

• Regiform för personer i särskilt boende 
• Bostadstyp för personer i särskilt boende  
• Delad bostad för personer i särskilt boende 

 
Korttidsplats 

• Regiform för personer med korttidsplats 
• Regiform för boendedygn på korttidsplats 

1.1.3 Statistiska mått 
Antalsuppgifter och summeringar. 

1.1.4 Redovisningsgrupper 
Redovisning görs per kommun, län och riket samt åldersgrupperna 0-64 
år och 65 år eller äldre.  

1.1.5 Referenstider 
Uppgifterna avser 1 oktober och oktober månad 2015. Vissa uppgifter 
avser oktober 2007 till oktober 2015. 

1.2. Fullständighet 
Statistiken omfattar alla kommuner.  

B.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.  
En annan osäkerhet gäller hur kommunerna har fördelat hjälptimmar i 
hemtjänst. Socialstyrelsen frågar efter beviljade timmar, men alla kan 
inte rapportera in på det sättet. Andra inrapporteringssätt som förekom-
mer är: 

• beräknade hjälptimmar i samband med att insatsen utförs 
• beviljade hjälptimmar utifrån en bedömd behovsnivå 
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• hjälptimmar som faktiskt utförts. 

2.2 Osäkerhetskällor 

2.2.1 Urval 
Undersökningen är en totalundersökning av landets kommuner. 

2.2.2 Ramtäckning 
Inga täckningsproblem förekommer.  

2.2.3 Mätning 
I de kommentarer som kommunerna lämnade i samband med uppgifts-
lämnandet finns ingen indikation på att enkäten eller insamlingsmetoden 
skulle ha inneburit stora problem. Det har inkommit några frågor som 
har rört verksamhet som har förändrats under året samt rapportering av 
personer som har hemtjänst både i kommunal och enskild regi. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Alla kommuner har svarat på insamlingens enkät. Av Sveriges 290 
kommuner finns det kommuner som har bortfall på vissa frågor, så kallat 
partiellt bortfall.  
Sorsele och Karlskoga kommun kunde inte lämna uppgifter om hem-
tjänsttimmar och Lindesbergs kommun saknar uppgifter om bostadstyp i 
särskilt boende. Vid summeringen för län och riket görs en uppskattning 
av värdet för en kommun om dess uppgift saknas, uppskattningen görs 
utifrån de andra kommunernas värden och befolkningsuppgifter. 

2.2.5 Bearbetning 
Action Dialog Partner AB har granskat och bedömt rimligheten i de 
insamlade uppgifterna enligt anvisningar från Socialstyrelsen. Trots 
detta kan fel ha missats och omfattningen av dessa är därför inte kända. 
Det gäller till exempel om uppgifter om enstaka individer 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. 

2.2.6 Modellantaganden 
Ej relevant. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Beräknas ej. 
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B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Statistiken samlas in en gång per år. Den officiella statistiken för refe-
rensåret publiceras en gång per år. 

3.2 Framställningstid 
Fem månader från mätdatum till publicering. 

3.3 Punktlighet 
Publicering sker enligt publiceringsplan. 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
Från och med 2007 utvidgades uppgifterna om hemtjänst att också gälla 
personer som beviljats hemtjänst enbart för insatserna matdistribution, 
trygghetslarm och/eller snöröjning inkluderades. Mot bakgrund av denna 
förändring är det enbart lämpligt att jämföra hemtjänst mellan åren 2007 
och 2015. För övriga insatser och bostadsstandard i särskilda boende-
former är det möjligt att göra jämförelser längre bakåt i tiden. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
Statistiken publiceras på Socialstyrelsens webbplats XXX 

5.2 Presentation 
Rapporten består av tabeller i Excel samt ett faktablad med sammanfat-
tande resultatbeskrivning. 

5.3 Dokumentation 
Undersökningen finns dokumenterad hos Action Dialog Partner och 
Socialstyrelsen. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Viss möjlighet till specialbearbetningar finns. Då uppgifterna samlas in 
på aggregerad nivå är dock redovisningsmöjligheterna begränsade. 

5.5 Upplysningstjänster 
Lina Boberg, Avdelningen för statistik och jämförelser, Socialstyrelsen 
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