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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:

Individ och familjeomsorg

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:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3

Barbro Engdahl
075-247 36 11
barbro.engdahl@socialstyrelsen.se

A.5 Statistikproducent
Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Statisticon AB
Box 837
Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm
Anders Sundström
010-130 80 00
anders.sundstrom@statisticon.se

A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99) och förordning (SFS 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 personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken.

SO2009_BS_2015_BE_160915

3(9)

SOCIALSTYRELSEN

2016-09-15

SO0209

A.8 Gallringsföreskrifter
Insamlingsblanketter gallras efter ett års lagring. Mängddataregistret gallras
inte.

A.9 EU-reglering
Det råder ingen reglering på EU-nivå.

A.10 Syfte och historik
Syftet är att beskriva omfattningen av boende- och stödinsatser för vuxna
personer utan eget substansmissbruk som ges med stöd av 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Statistiken består av bistånd som avser boende,
individuellt behovsprövade insatser, frivillig institutionsvård och familjehemsvård.
Socialstyrelsen har publicerat officiell statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende sedan statistikår 1994, och denna statistik har
även omfattat ett avsnitt om en grupp som tidigare kallades Övriga vuxna. Det
senare avsnittet har från och med år 2014 gjorts till en enskild publikation som
heter Vuxna personer med boendeinsatser, institutionsvård och anhörigstöd.
Tidigare publicerades statistiken av Statistiska centralbyrån (SCB) i Statistiska
meddelanden, serie S.I.

A.11 Statistikanvändning
Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för att planera,
utvärdera och följa upp verksamheten. Den ger även underlag för forskning,
opinionsbildning och politisk verksamhet.

A.12 Uppläggning och genomförande
Insamlingen av uppgifterna är en totalundersökning. Den omfattar insatser
enligt SoL som ges till vuxna personer som inte har ett eget substansmissbruk
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sveriges 290 kommuner.
Insatser som undersöks är bistånd som avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, frivillig institutionsvård och familjehemsvård.

A.13 Internationell rapportering
Det sker ingen internationell rapportering.

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Det finns en plan att ändra innehållet i statistiken från och med statistikår 2017. Avsikten med förändringarna är att förtydliga vilka insatser
som ges till olika kategorier av individer.

B Kvalitetsdeklaration
B.0 Inledning
Syftet med statistiken är att kontinuerligt ge socialtjänsten kunskapsunderlag
för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla individ- och familjeomsorgsSO2009_BS_2015_BE_160915
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verksamheten i förhållande till de uppsatta målen. Statistiken ger även underlag
för forskning, opinionsbildning och politisk verksamhet.

B.1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Antal personer med insats enligt 4 kap 1§ SoL den 1 november 2015
Antal personer med insats enligt 4 kap 1 § SoL under år 2015
Antal boendedygn år 2015
Antal vårddygn år 2015

1.1.1 Objekt och population
När det gäller insatser för vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd
används socialtjänsten i alla kommuner som undersökningsenhet. Kommunernas socialtjänst redovisar statistik över insatserna på mängdnivå. Vuxna
personer med boendeinsatser och anhörigstöd avser personer som är 21 år och
äldre och som inte har ett eget substansmissbruk, som får individuellt behovsprövade insatser av socialtjänsten enligt SoL. Det är en heterogen grupp som
omfattar människor med olika typer av behov av socialtjänstens insatser.
Exempel på detta är insatser som ges med anledning av hemlöshet, behov av
stöd i föräldrarollen, anhörigs missbruk, eget spelmissbruk eller att personen är
utsatt för våld eller hot om våld.

1.1.2 Variabler
• Antal personer med insats den 1 november fördelas på födelseår och kön
• Antal kvinnor och män med insatsen bistånd som avser boende 1 november
redovisas efter varaktighet i boendet: Akut/tillfälligt boende, övergångsboende i väntan på en permanent lösning och långsiktigt boende
• Antal personer som fått bistånd som avser boende under året, kvinnor och
män.
• Antal beviljade boendedygn fördelas på kvinnor och män
• Antal personer med beviljade individuellt behovsprövade öppna insatser
den 1 november, kvinnor och män.
• Antal personer med beslut om frivillig institutionsvård 1 november, kvinnor
och män.
• Antal personer med beslut om frivillig institutionsvård under året, kvinnor
och män.
• Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård, kvinnor och män
• Antal beviljade vårddygn inom familjehemsvård, kvinnor och män.
• Typ av vårdgivare fördelas på 1) offentlig, 2) privat eller enskild och
3)privat/enskild delad med offentlig vårdgivare.

Härledda variabler1:
• Medelvårdtiden räknas fram med hjälp av det totala antalet vårddagar
under året dividerat med totala antaletpersoner som har vårdats under
året.
• Åldern beräknas som statistikår minus födelseår.
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1.1.3 Statistiska mått
Totalt antal individer
Antal personer med insats per 10 000 invånare (21-64 år)
Dygn per inskrivning
Genomsnittligt antal vårddygn per person
Vårdtid (antal dagar)

1.1.4 Redovisningsgrupper
Riket
Län
Kommun
Åldersgrupper(frivilliga insatser): 21-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65- år

1.1.5 Referenstider
Referenstider för denna statistik är statistikår 2015 och den 1 november 2015.

1.2. Fullständighet
Statistiken beskriver insatser till personer i behov av insatser på grund av
hemlöshet, stöd i föräldrarollen, anhörigs missbruk, eget spelmissbruk eller att
personen är utsatt för våld eller hot om våld, och som har varit i kontakt med
kommunens socialtjänst och har fått beslut om insats enligt SoL. Därmed
omfattas exempelvis inte insatser inom socialpsykiatrin. De redovisas istället i
statistik för insatser till personer med funktionsnedsättning.

B.2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Uppgifterna som ligger till grund för statistiken över insatser för vuxna
personer i behov av boende, institutionsvård och anhörigstöd kommer från
socialtjänsten. Uppgifter om insatserna hämtas från individ- och familjeomsorgen i kommunernas socialtjänst. Olika problem hos vissa uppgiftslämnare gör att det finns en viss risk att uppgifterna inte är helt tillförlitliga.

2.2 Osäkerhetskällor
Följande osäkerhetskällor kan identifieras:

• Uppgifter som redovisas som giltiga den 1 november kan i vissa enstaka fall

•
•
•

•

gälla någon annan dag under november månad. Dessvärre går det inte att
veta vilka som redovisar på det sättet.
Vissa kommuner saknar rutiner för sammanställning och inlämnande av
data.
Insatser inom bistånd som avser boende registreras på olika sätt i olika
kommuner.
Bland individuellt behovsprövade öppna insatser kan en person ha flera
insatser samtidigt, men det framgår inte av de mängduppgifter som kommunerna lämnar.
När det gäller familjehem redovisar vissa kommuner även vård i hem
med HVB-tillstånd, vilket inte bör ingå i just denna del av statistiken.
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2.2.1 Urval
Samtliga insamlingar är totalundersökningar.

2.2.2 Ramtäckning
Det finns inga uppgifter om ramtäckningsproblem.
2.2.3 Mätning
En webbenkät användes som mätinstrument av denna statistik
Frågeformulärens innehåll framgår av punkt 1.1.2 Variabler.

2.2.4 Svarsbortfall
Åtta kommuner har inte lämnat några uppgifter i insamlingen. Det är Falköping, Flen, Forshaga, Färgelanda, Heby, Ljusnarsberg, Partille och Övertorneå.
Mer utförlig beskrivning av internt bortfall finns längst ner i varje enskild
tabell i Exceldokumentet.

2.2.5 Bearbetning
Uppgifterna om insatser kommer från individ- och familjeomsorgen i kommunernas socialtjänst. Uppgifterna lämnas in elektroniskt. Vid registrering av
uppgifter sker ett antal kontroller. Kontrollerna avser inmatning, logiska
samband mellan vissa uppgifter, rimlighet och jämförelse med föregående år.
Kommuner med avvikelser kontaktas och ombeds att korrigera uppgifter eller
lämna en kommentar. Uppgifter som inte har korrigerats har behandlats som
bortfall.

2.2.6 Modellantaganden
När en uppgift saknas har den bortfallskompletterats, dvs. den saknade uppgiften har ersatts med en uppskattad uppgift. I första hand har bortfallskompletteringen gjorts med motsvarande värde från föregående år. Om det inte varit
möjligt har kompletteringen gjorts genom att beräkna det genomsnittliga
antalet av den efterfrågade variabeln för denna kommungrupp, när det gäller
befolkningsstorleken. I uppskattningen används folkmängden mellan 21 och 64
år den 31 december 2015.
I tabellerna har bortfallet markerats med ”..” på kommunnivå. Det bortfallskompletterade värdet ingår däremot på läns- och riksnivå. Detta gör att de
publicerade totalsummorna för län och för riket skiljer sig från dem som man
får om man summerar värdena för kommunerna.

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Det finns inget redovisat osäkerhetsmått.

B.3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Statistiken publiceras en gång per år.
3.2 Framställningstid
Vi räknar med en framställningstid på åtta månader från och med att blanketterna skickas till uppgiftslämnarna.
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3.3 Punktlighet
Statistiken publiceras den 15 september 2016.

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tid
Jämförelser med tidigare års uppgifter måste till stora delar göras med
försiktighet.
År 2006 ändrade Socialstyrelsen definitionen på Övriga vuxna. Socialstyrelsen flyttade insatser för personer med psykiska problem till statistiken över
insatser för personer med funktionsnedsättning.
Jämförbarheten över tid bör inte göras för inskrivningar i familjehemsvård
och beviljade boendedygn i bistånd som avser boende, eftersom inskrivningar
och beviljade boendedygn som orsakat kostnader började redovisas till kommunen från och med statistikår 2004. Inga uppgifter om inskrivningar samlas
in sedan 2007 för institutionsvård eller familjehemsvård.
Fördelningen av uppgifter om vårddygn för institutionsvård ändrades från
och med statistikår 2005. Sedan dess fördelas de på tre typer av vårdgivare: 1)
offentlig vårdgivare, 2) privat/enskild vårdgivare och 3) privat/enskild delad
med offentlig vårdgivare.
År 2012 infördes redovisning av antal personer som har bistånd som avser
boende uppdelat på varaktighet i boendet. Den variabeln har låg täckningsgrad
2012‒2013 men år 2014 är redovisningen överensstämmande med totala
antalet individer som får bistånd som avser boende. Inskrivningar för bistånd
som avser boende ändrades till antal personer i bistånd som avser boende
statistikår 2013.
Socialstyrelsen ändrade namn på gruppen som avses statistikår 2014 för att
namnet ska avspegla de individer som statistiken avser, från Övriga vuxna till
Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd.

4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Det är svårt att jämföra statistiken med andra länder eftersom både insamlingsförfarandet och lagregleringarna skiljer sig åt.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Det är inte aktuellt i dagsläget.

B.5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Rapporten finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.
5.2 Presentation
Publikationen består huvudsakligen av tabeller. Dessutom finns en beskrivning av definitioner, begrepp och kvalitet. Utöver det medföljer ett faktablad där de viktigaste resultaten presenteras.

SO2009_BS_2015_BE_160915

8(9)

SOCIALSTYRELSEN

2016-09-15

SO0209

5.3 Dokumentation
Sedvanlig registerdokumentation finns och den kan beställas från Socialstyrelsen.

5.4 Tillgång till primärmaterial
Uppgifterna samlas in på aggregerad nivå, vilket ger begränsade möjligheter till specialbearbetningar.
5.5 Upplysningstjänster
För ytterligare information om statistiken
Barbro Engdahl
Telefon: 075-247 36 11
E-post: barbro.engdahl@socialstyrelsen.se
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Övriga Vuxna

Sida 1 av 15

Tillbaka

Skriv ut denna sida

Övriga Vuxna

Dessa uppgifter skrevs ut den :

2016-03-29 16:47:31

Obs! Vid utskrift så räknas svaret ”US” som 0 och därmed summeras också kolumner och rader.
Summeringen blir därmed felaktig - men enbart i utskriften, inte i statistiken.
Använd därför inte utskrivna summeringar utan att verifiera dem först.

KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktperson

Anders Sundström

Telefonnummer
E-post

anders.sundstrom@statisticon.se

Alternativ E-post

Kommentar

https://svara.statisticon.se/OvrigaVuxna/pages/Utskrift.aspx




2016-03-29

Övriga Vuxna

Sida 2 av 15

Verkställda beslut - 1 nov
Fråga 1.1 och 1.2 avser den 1 november 2015.
Fråga 1.3, 1.4 och 1.5 avser hela året 2015.
Bistånd som avser boende gäller bistånd omfattande boende, som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL,
oavsett anordnare/utförare. Syftet med att samla in dessa uppgifter är dels att beskriva åldersstrukturen
bland individer som får boendeinsatser, dels att visa i vilken utsträckning insatsen bistånd till boende ges
som ett akut/tillfälligt boende, övergångsboende eller långsiktigt boende.

1.1 Antal personer med verkställda beslut om bistånd som avser boende den 1
november 2015
Redovisa antal personer för vilka boendet var pågående den 1 november 2015.

Män

Kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

1950 eller tidigare

0

1951-1965

0

1966-1980

0

1981-1990

0

1991-1994

0

Totalt

0

0

0

Kommentar:



1.2 Antal personer med verkställda beslut om bistånd som avser boende den 1
november 2015
Olika boendeformer:

Män

Kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

Akut/tillfälligt boende

0

Övergångsboende i väntan på en mer
permanent lösning

0

Långsiktigt boende

0

Totalt

0

0

0

Kommentar:
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Övriga Vuxna

Sida 3 av 15

Verkställda beslut - 2015
Fråga 1.1 och 1.2 avser den 1 november 2015.
Fråga 1.3, 1.4 och 1.5 avser hela året 2015.
Bistånd som avser boende gäller bistånd omfattande boende, som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL,
oavsett anordnare/utförare. Syftet med att samla in dessa uppgifter är dels att beskriva åldersstrukturen
bland individer som får boendeinsatser, dels att visa i vilken utsträckning insatsen bistånd till boende ges
som ett akut/tillfälligt boende, övergångsboende eller långsiktigt boende.

1.3 Antal personer med verkställda beslut om bistånd som avser boende någon gång
under år 2015

Män

Kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

1950 eller tidigare

0

1951-1965

0

1966-1980

0

1981-1990

0

1991-1994

0

Totalt

0

0

0

Kommentar:




https://svara.statisticon.se/OvrigaVuxna/pages/Utskrift.aspx
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Övriga Vuxna

Sida 4 av 15

Boendedygn
Fråga 1.1 och 1.2 avser den 1 november 2015.
Fråga 1.3, 1.4 och 1.5 avser hela året 2015.
Bistånd som avser boende gäller bistånd omfattande boende, som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL,
oavsett anordnare/utförare. Syftet med att samla in dessa uppgifter är dels att beskriva åldersstrukturen
bland individer som får boendeinsatser, dels att visa i vilken utsträckning insatsen bistånd till boende ges
som ett akut/tillfälligt boende, övergångsboende eller långsiktigt boende.

1.4 Antal boendedygn i bistånd som avser boende under år 2015
Boendedygn avser boende under ett dygn som en person får i form av bistånd.
Redovisa verkställda boendedygn som har pågått under året oavsett när de beslutades.
Obs. För personer som är födda 1994 redovisas boendedygn från och med 21-årsdagen.
Föregående års
värde

Boendedygn Boendedygn
till män
till kvinnor
Totalt
Antal verkställda boendedygn

0

Kommentar:
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2016-03-29

Övriga Vuxna

Sida 5 av 15

Boende som en service
Fråga 1.1 och 1.2 avser den 1 november 2015.
Fråga 1.3, 1.4 och 1.5 avser hela året 2015.
Bistånd som avser boende gäller bistånd omfattande boende, som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL,
oavsett anordnare/utförare. Syftet med att samla in dessa uppgifter är dels att beskriva åldersstrukturen
bland individer som får boendeinsatser, dels att visa i vilken utsträckning insatsen bistånd till boende ges
som ett akut/tillfälligt boende, övergångsboende eller långsiktigt boende.

1.5 Erbjöd kommunen också boende som en service (icke biståndsbedömd) till
medborgarna under år 2015?
Ja

Nej

Kommentar:
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Övriga Vuxna

Sida 6 av 15

Verkställda beslut - 1 nov
Fråga 2.1 avser den 1 november 2015.
Fråga 2.2 avser hela året 2015.
Individuellt behovsprövade öppna insatser avser insatser som inte innebär dygnet-runt-vistelse.
Insatserna som redovisas här är individuellt behovsprövade enligt 4 kap. 1 § SoL, som t ex strukturerad
öppenvård, behandling och stöd eller kontaktperson.

2.1 Antal personer med beslut om individuellt behovsprövade öppna insatser den 1
november 2015
Redovisa antal personer för vilka insatsen/insatserna var pågående den 1 november 2015.

Män

Kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

1950 eller tidigare

0

1951-1965

0

1966-1980

0

1981-1990

0

1991-1994

0

Totalt

0

0

0

Kommentar:
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Öppen insats som en service
Fråga 2.1 avser den 1 november 2015.
Fråga 2.2 avser hela året 2015.
Individuellt behovsprövade öppna insatser avser insatser som inte innebär dygnet-runt-vistelse.
Insatserna som redovisas här är individuellt behovsprövade enligt 4 kap. 1 § SoL, som t ex strukturerad
öppenvård, behandling och stöd eller kontaktperson.

2.2 Erbjöd kommunen också öppna insatser som en service (icke biståndsbedömd) till
medborgarna under år 2015?
Ja

Nej

Kommentar:
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Verkställda beslut - 1 nov
Fråga 3.1 avser den 1 november 2015.
Frågor 3.2 och 3.3 avser hela året 2015.
Frivillig institutionsvård enligt SoL gäller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och omfattar
stöd/vård/behandling/arbetsträning etc. i kombination med dygnet-runt-vistelse.

3.1 Antal personer med verkställda beslut om frivillig institutionsvård den 1 november
2015
Redovisa antal personer för vilka vistelsen var pågående den 1 november 2015.
Om endast beslut om frivillig institutionsvård fattats, men insatsen ej påbörjats ska personen ej
medräknas.

Män

Kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

1950 eller tidigare

0

1951-1965

0

1966-1980

0

1981-1990

0

1991-1994

0

Totalt

0

0

0

Kommentar:
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Verkställda beslut - 2015
Fråga 3.1 avser den 1 november 2015.
Frågor 3.2 och 3.3 avser hela året 2015.
Frivillig institutionsvård enligt SoL gäller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och omfattar
stöd/vård/behandling/arbetsträning etc. i kombination med dygnet-runt-vistelse.

3.2 Antal personer med verkställda beslut om frivillig institutionsvård under år 2015
Redovisa varje enskild person endast en gång oavsett om personen hade flera insatser under 2015.
Redovisa personer för vilka insatsen fortgick under någon del av år 2015 oavsett när den beslutades.

Män

Kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

1950 eller tidigare

0

1951-1965

0

1966-1980

0

1981-1990

0

1991-1994

0

Totalt

0

0

0

varav
Antal utrikes placerade

0

Kommentar:
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Vårddygn
Fråga 3.1 avser den 1 november 2015.
Frågor 3.2 och 3.3 avser hela året 2015.
Frivillig institutionsvård enligt SoL gäller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och omfattar
stöd/vård/behandling/arbetsträning etc. i kombination med dygnet-runt-vistelse.

3.3 Antal vårddygn i frivillig institutionsvård enligt SoL per vårdgivare under år 2015
Vårddygn i frivillig institutionsvård avser vård eller behandling under ett dygn som en person får i form
av frivillig institutionsvård.
Redovisa antal vårddygn för vård/behandling som har pågått under år 2015 oavsett när beslut om
vården fattades.
Om en person har varit inskriven flera gånger under 2015 ska samtliga dess vårddygn redovisas.
Fördela de beviljade vårddygnen efter typ av vårdgivare. Om endast beslut om vård fattats, men
vård/behandling ej påbörjats ska vårddygn ej medräknas.
Obs. För personer som är födda 1994 redovisas vårddygn från och med 21-årsdagen.
Vårddygn till
män

Vårddygn till
kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

Offentlig vårdgivare

0

Privat/enskild vårdgivare

0

Privat/enskild delad med offentlig
vårdgivare

0

Totalt antal vårddygn

0

0

0

Kommentar:
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Verkställda beslut - 1 nov
Fråga 4.1 avser den 1 november 2015.
Frågor 4.2 och 4.3 hela året 2015.
Familjehemsvård avser omsorg eller arbete/arbetsträning etc. som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL
-frivillig vård- till vuxna, dygnsvård i familjehem.

4.1 Antal personer med verkställda beslut om frivillig familjehemsvård enligt 4 kap. 1
§ SoL den 1 november 2015
Redovisa antal personer med beslut om familjehemsvård enligt SoL för vilka vistelsen i familjehemmet
var pågående den 1 november 2015.

Män

Kvinnor

Antal personer

Föregående års
värde

Totalt

0

Kommentar:
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Verkställda beslut - 2015
Fråga 4.1 avser den 1 november 2015.
Frågor 4.2 och 4.3 hela året 2015.
Familjehemsvård avser omsorg eller arbete/arbetsträning etc. som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL
-frivillig vård- till vuxna, dygnsvård i familjehem.

4.2 Antal personer med verkställda beslut om frivillig familjehemsvård enligt 4 kap 1 §
SoL under år 2015
Redovisa antal personer med beslut om familjehemsvård enligt SoL för vilka vistelsen i familjehemmet
var pågående någon del av år 2015.

Män

Kvinnor

Antal personer

Föregående års
värde

Totalt

0

Kommentar:
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Vårddygn
Fråga 4.1 avser den 1 november 2015.
Frågor 4.2 och 4.3 hela året 2015.
Familjehemsvård avser omsorg eller arbete/arbetsträning etc. som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL
-frivillig vård- till vuxna, dygnsvård i familjehem.

4.3 Antal vårddygn i frivillig familjehemsvård enligt 4 kap. 1 § SoL under år 2015
Redovisa antal vårddygn som har pågått under året oavsett när de beslutades.
Obs. För personer som är födda 1994 redovisas vårddygn från och med 21-årsdagen.
Vårddygn
till män

Vårddygn
till kvinnor

Antal vårddygn

Föregående års
värde

Totalt

0

Kommentar:
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Antal personer
Frågor 5.1 och 5.2 avser hela året 2015.
Stöd till personer som stödjer eller vårdar en närstående med missbruksproblem enligt 5 kap
10 § SoL. Personer som har fått stöd i samband med att han/hon stödjer eller vårdar en närstående
person med missbruksproblem enligt 5 kap 10 § SoL personer, yngre än 65 år. Det kan handla om vuxna
barn, make/maka, föräldrar, vänner, släktingar och/eller grannar.

5.1 Antal personer som har fått stöd från kommunen i samband med att de stödjer
eller vårdar en närstående person med missbruksproblem enligt 5 kap 10 § SoL under
år 2015
Redovisa antal personer med beslut om stöd i samband med att de stödjer eller vårdar en närstående.

Män

Kvinnor

Föregående års
värde

Totalt

Antal personer

0

Kommentar:
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Stöd som en service
Frågor 5.1 och 5.2 avser hela året 2015.
Stöd till personer som stödjer eller vårdar en närstående med missbruksproblem enligt 5 kap
10 § SoL. Personer som har fått stöd i samband med att han/hon stödjer eller vårdar en närstående
person med missbruksproblem enligt 5 kap 10 § SoL personer, yngre än 65 år. Det kan handla om vuxna
barn, make/maka, föräldrar, vänner, släktingar och/eller grannar.

5.2 Erbjöd kommunen stöd till närstående person som stödjer eller vårdar en
närstående med missbruk som en service (icke biståndsbedömd) till medborgarna
under år 2015?
Ja

Nej

Kommentar:
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