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Bilaga – Utdrag ur SCB:s Verksamhetsindelning 

Definitioner 
Nedan följer definitioner på de delverksamheter som nämnts i texten ovan. Defini-
tionerna är hämtade från SCB:s Verksamhetsindelning. 

Individ- och familjeomsorg 
Inom detta verksamhetsområde förs verksamheter som riktar sig till personer som 
får stöd, vård och service inom individ- och familjeomsorgens ram. Kostnaderna 
för socialsekreterare skall fördelas på verksamheterna inom individ- och familje-
omsorg. 

Kostnaderna för utredningsverksamhet som ligger till grund för insatser skall tas 
med inom respektive delverksamhet. 

Vid placering av hel familj i institutionsvård och familjehemsvård sker ingen upp-
delning mellan barn och vuxna utan den person som orsakat placeringen styr om 
redovisningen skall ske för Missbrukarvård för vuxna eller Barn- och ungdoms-
vård. 

Med vuxen avses person som är 21 år eller äldre. Missbrukare avser personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombinationer av 
dessa. Som vuxna missbrukare redovisas också personer med psykiska och sociala 
problem i kombination med missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel etc. 

Missbrukarvård för vuxna 
Hit räknas vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i form av 
institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser. 

Institutionsvård 

Vård, behandling, arbete, arbetsträning etc. enligt lvm5 eller sol i kombination 
med dygnetruntvistelse i utredningshem, motivationshem, behandlingshem och 
arbetskollektiv ingår här. Till dessa vårdformer räknas också andra typer av hem 
som till exempel familjehem, inackorderingshem, härbärgen och liknande med 
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hvb6-tillstånd där vård och boende bedrivs dygnet runt. Kommunens kostnader 
för motsvarande vård utomlands skall ingå i redovisningen. 

Familjehemsvård 

Vård eller rehabilitering (behandling, arbete, arbetsträning med mera) som ges 
dygnet runt i familjehem med stöd av 6 § sol eller 27 § lvm. Vård i familjehem 
med hvb-tillstånd ingår inte i familjehemsvård. 

Öppna insatser för vuxna missbrukare 

Hit förs bistånd som avser boende och annan öppen vård för vuxna missbrukare. 
Detta gäller såväl individuellt behovsprövad öppen vård som sådana öppna insat-
ser som ej är individuellt behovsprövade. 

Denna verksamhet delas vidare upp i: 

• Bistånd som avser boende 

• Individuellt behovsprövad öppen vård 

• Övriga öppna insatser 

Barn och ungdomsvård 
Hit räknas vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0–20 år i 
form av institutionsvård, familjehemsvård, och öppna insatser. 

Institutionsvård för barn och ungdom 

Hit förs stadigvarande dygnetruntvistelse med placering utanför det egna hemmet 
på hvb-hem enligt sol och lvu7. Även placeringar i familjehem med tillstånd som 
för hvb skall redovisas här. 

Familjehemsvård för barn och ungdom 

Här redovisas kostnader för stadigvarande dygnetruntvård i familjehem. Vård i 
familjehem med hvb-tillstånd ingår ej i familjehemsvård. 

Öppna insatser för barn och unga 

Hit förs kostnader för såväl individuellt behovsprövade öppna insatser som öppna 
insatser som ej är individuellt behovsprövade. 

Denna verksamhet delas vidare upp i: 

• Individuellt behovsprövad öppen vård 

• Övriga öppna insatser 
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Övrig individ- och familjeomsorg 

Övrig vuxenvård 

Hit räknas vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna personer (21 år och äld-
re) med psykiska eller sociala problem som inte är relaterade till missbruk av al-
kohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller liknande. Såväl individuellt be-
hovsprövad öppenvård, slutenvård och öppna insatser som till exempel öppen 
träfflokal och hushållsekonomisk rådgivning, utöver konsumentrådgivning, redo-
visas här. 

Ekonomiskt bistånd 

Här redovisas kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och 
övrigt ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Bidrag till flyktingar redovisas inte här 
utan under verksamhetsområdet ”Flyktingmottagande”. 

Familjerätt 

Här redovisas kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av Föräldra-
balken och SoL i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som faststäl-
lande av faderskap, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende och 
umgänge. 


