
 

 

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser 
enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen 

2006 

SO0308 

A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Socialtjänst 

A.2 Statistikområde 

Äldre- och handikappomsorg 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

Ja 

A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik 

A.4 Beställare 

Myndighet/organisation: Socialstyrelsen 
Kontaktperson: Elisabet Lagergren 
Telefon: 08-555 534 68 
Telefax: 08-555 535 69 
e-post: elisabet.lagergren@socialstyrelsen.se 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: SCB 
Kontaktperson: May Parnestam 
Telefon: 08-506 948 62 
Telefax: 08-506 946 52 
e-post: may.parnestam@scb.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgifterna samlas in med stöd av lagen (2001:99) om den officiella statistiken 
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 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). 
 
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda 
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen 
(1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

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

A.9 EU-reglering 



 

 

Inga EU-krav om statistikens utformning finns. 

A.10 Syfte och historik 

Syftet med statistiken är att belysa omfattningen av vissa kommunala insatser 
enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen till personer med 
funktionshinder yngre än 65 år 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 statistik om insatser till funktionshindrade av SCB. 
  

A.11 Statistikanvändning 

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

A.12 Uppläggning och genomförande 

Statistiken grundar sig på mängduppgifter som samlats in från landets samtliga 
kommuner. Uppgiftsinsamlingen har skett via Internet och för de kommuner 
som så önskat via pappersblankett. 

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Fr o m statistikår 2007 kommer huvuddelen av uppgifterna att insamlas på 
individnivå. Se vidare under ”Mer information” via länken 
http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/officiell_statistik/aldre_funktion.htm. 
 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Undersökningsobjekten är: 
• Personer 0–64 år i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst 1 oktober 

2006. 
• Personer 0–64 år i ordinärt boende som var beviljade anhörigbidrag 1 

oktober 2006. 
• Personer 0-64 år i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst 1 oktober 

2006 och fick hjälp av anhörig/närstående som var anställd av kommunen.  
• Personer 0-64 år i ordinärt boende som var registrerade som mottagare av 

kommunal hemsjukvård 1 oktober 2006. 
• Personer 0-64 år i ordinärt boende som var aktuella för dagverksamhet 1 

oktober 2006 genom ett individuellt beslut. 
• Personer 0–64 år som bodde permanent i särskilda boendeformer 1 oktober 

2006. 
• Personer 0-64 år i särskilda boendeformer som var aktuella för 

dagverksamhet 1 oktober 2006 genom ett individuellt beslut. 



 

 

• Personer 0-64 år som erhöll korttidsvård/korttidsboende 4 oktober 2006. 
 

1.1.2 Variabler 

Variablerna är: 
• Personer 0–64 år i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst 1 oktober 

2006 fördelade efter ålder, kön samt antal beviljade /beräknade hjälptimmar 
under oktober månad 2006. 

• Personer 0-64 år i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst i kommunal 
respektive enskild regi 1 oktober 2006.  

• Antal beviljade/beräknade hjälptimmar i kommunal respektive enskild regi 
till personer 0-64 år i ordinärt boende under oktober månad 2006. 

• Personer 0–64 år i ordinärt boende som var beviljade anhörigbidrag 1 
oktober 2006 fördelade efter kön. 

• Personer 0-64 år i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst 1 oktober 
2006 och fick hjälp av anhörig/närstående som var anställd av kommunen 
fördelade efter kön. 

• Personer 0-64 år i ordinärt boende som var registrerade som mottagare av 
kommunal hemsjukvård 1 oktober 2006 fördelade efter kön samt efter 
mottagare av enbart hemsjukvård respektive både hemsjukvård och 
hemtjänst. 

• Personer 0-64 år i ordinärt boende som var aktuella för dagverksamhet 1 
oktober 2006 genom ett individuellt beslut fördelade efter kön. 

• Permanent boende personer 0–64 år i särskilda boendeformer 1 oktober 2006 
fördelade efter ålder och kön. 

• Permanent boende personer 0-64 år i särskilda boendeformer 1 oktober 2006 
fördelade efter regiform. 

• Permanent boende personer 0-64 år i särskilda boendeformer 1 oktober 2006 
fördelade efter bostadstyp. 

• Permanent boende personer 0-64 år i särskilda boendeformer 1 oktober 2006 
som delade bostad med annan eller andra än maka/make/samboende eller 
annan nära anhörig. 

• Personer 0-64 år som erhöll korttidsvård/korttidsboende 4 oktober 2006 
fördelade efter kön och regiform. 

• Antal boendedygn i korttidsvård/korttidsboende till personer 0-64 år under 
oktober månad 2006. 

• Personer 0–64 år i särskilda boendeformer som var aktuella för 
dagverksamhet 1 oktober 2006 genom ett individuellt beslut fördelade efter 
kön.  

1.1.3 Statistiska mått 
Summa/aggregat och summa i relation till befolkningen (per 1000 resp  
10 000 i olika åldersgrupper). 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Redovisningen sker per kommun, län och riket samt ålder och kön. 

1.1.5 Referenstider 

Uppgifterna avser 1 och 4 oktober 2006 samt oktober månad 2006.  

1.2 Fullständighet 
 

2 Tillförlitlighet 



 

 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
En viss osäkerhet finns om kvaliteten på de insamlade uppgifterna beroende bl a 
på att kommunernas redovisning oftast är en sammanställning av uppgifter från 
flera uppgiftslämnare, vilket kan medföra att definitioner och anvisningar tolkas 
på olika sätt. 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 
Undersökningen är en totalundersökning av landets kommuner. 

2.2.2 Ramtäckning 

Eftersom kommunerna är uppgiftslämnare beror täckningsgraden på i vilken 
utsträckning kommunerna har kontroll över antalet personer med beslut om 
hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet etc. 

2.2.3 Mätning 

Förekomsten av mätfel är svårt att bedöma. Det finns en viss risk att personer 
som bodde permanent i särskilda boendeformer och personer med korttidsvård 
dubbelräknats. Vidare är det tänkbart att enstaka kommuner betraktar servicehus 
som ordinärt boende istället för en särskild boendeform och därför redovisat 
personer i fel boendeform. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Samtliga kommuner har besvarat enkäten men partiellt bortfall förekommer.  
Bortfallet har bortfallskorrigerats på läns- och riksnivå. 

2.2.5 Bearbetning 

- 

2.2.6 Modellantaganden 

- 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
- 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Årligen. 

3.2 Framställningstid 

 

3.3 Punktlighet  
Publicering sker i enlighet med publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Statistiken över insatser till personer med funktionshinder har under årens lopp 
genomgått en rad förändringar. Bl a genomfördes fr o m verksamhetsåret 1998 
förändringar för att uppnå en bättre samordning med den officiella ekonomiska 
statistiken. Till de förändringar som påverkar jämförelser över tiden hör också 



 

 

organisatoriska förändringar i kommunerna. Vid jämförelser mellan åren är det 
således nödvändigt att beakta att olika mått, definitioner, mättidpunkter samt att 
organisatoriska förändringar i kommunerna kan ha påverkat resultatet i olika 
grad beroende på variabel. 
 
 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Viss möjlighet finns till jämförelser med motsvarande statistik i andra länder, 
framförallt de nordiska. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Kommunernas räkenskapssammandrag. 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Statistiken har redovisats årligen i rapporten Funktionshindrade personer. 
Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen 
som publicerats på Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se. 
 

5.2 Presentation 

Rapporten består av tabeller i excel samt ett textavsnitt med sammanfattande 
resultatbeskrivning, kvalitetsdeklaration och definitioner. 

5.3 Dokumentation 

- 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Vissa möjligheter till specialbearbetningar finns. Pg a att uppgifterna samlas in 
på aggregerad nivå är dock redovisningsmöjligheterna begränsade. 

5.5 Upplysningstjänster 

Elisabet Lagergren, Socialstyrelsen. Tel: 08-555 534 68 
e-post: elisabet.lagergren@socialstyrelsen.se 
 

http://www.socialstyrelsen.se/�

