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Verksamhetsindelning i 1998 års räkenskaps- 
sammandrag - komplettering av Vård och omsorg 

Bakgrund 
Från och med räkenskapsåret 1998 förändras det s.k. Räkenskapssamman-
draget (RS), som kommunerna årligen lämnar till Statistiska centralbyrån 
(SCB). Ändringarna är föranledda av den statliga utredningen, Statens upp-
giftsinsamling från kommuner och landsting (SOU 1996:179). De förändringarna 
som avser verksamhetsindelningen har tidigare redovisats i cirkulär nr 
1997:159. 

Under senhösten anordnade Socialstyrelsen och SCB särskilda informations-
dagar rörande den nya verksamhetsindelningen för Vård och omsorg. Där 
framkom en del oklarheter kring den nya verksamhetsindelningen, något 
som också bekräftas av samtal som Svenska Kommunförbundet fått. Vi redo-
visar därför en komplettering av verksamhetsindelningen med ett antal till-
lägg och förtydliganden.  

Kompletteringar i verksamhetsindelningen av Vård och 
omsorg 
Den nya verksamhetsindelningen som ska gälla från 1998 har presenterats i 
Kommun-Bas 98 och i ovan nämnda cirkulär.  
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SCB har utökat verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg med ytter-
ligare en rad avseende övrig vuxenvård. Nedan anges vad som skall redo-
visas under denna rubrik. 

Ny verksamhet 

Övrig vuxenvård 

Här redovisas kostnader för övriga insatser till vuxna som inte avser miss-
brukarvård, ekonomiskt bistånd, insatser till psykiskt och fysiskt funktions-
hindrade m.m. Insatserna kan avse vård, stöd, behandling, rådgivning m.m. 

Tillägg och förtydliganden av definitioner  

Kostnader och intäkter skall fördelas på äldre respektive funktionshindrade 
fr o m 1998. Detta görs i ett speciellt Verksamhets RS. 

Vård och omsorg i ordinärt boende  
Hit räknas service och omvårdnad som ges med stöd av SoL och/eller HSL 
till personer som bor i ordinärt boende. Med ordinärt boende avses boende i 
vanliga flerbostadshus, egna hem eller motsvarande till skillnad mot särskilt 
boende. Service/omvårdnad omfattar personlig omvårdnad och hjälp med 
hushållsgöromål (social hemhjälp), hemsjukvård (i de kommuner som har 
hälso- och sjukvårdsansvar i ordinärt boende), dagverksamhet, korttidsvård 
och anhörigbidrag enligt de definitioner som används i verksamhetsstati-
stiken. Här redovisas också kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 

Vård och omsorg i särskilt boende 
Hit räknas, utöver boende, service och omvårdnad som ges med stöd av 
6 § SoL och/eller HSL till personer som bor i särskilt boende. Med särskilt 
boende avses samtliga särskilda boendeformer som kommunen har skyldig-
het att inrätta enligt 20 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 
21 § SoL. Begreppet innefattar bland annat vad som tidigare benämnts ålder-
domshem, servicehus, gruppboende och sjukhem. Service/omvårdnad om-
fattar personlig omvårdnad och hjälp med hushållsgöromål, hälso- och sjuk-
vård liksom dagverksamhet och korttidsvård enligt de definitioner som an-
vänds i verksamhetsstatistiken. Här redovisas också kostnader för bostadsanpass-
ningsbidrag. 

Boende enligt LSS 
Här avses permanent boende i bostad med särskild service för vuxna samt 
barn och ungdomar eller annan särskild anpassad bostad beslutat med stöd 
av LSS. Här redovisas kostnader för boende, service- och omvårdnadsinsatser samt 
sjukvårdsinsatser som ges i familjehem, bostad med särskild service eller annan sär-
skilt anpassad bostad beslutad enligt 9 § punkterna 8 och 9, LSS. 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Här redovisas kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst som ges både enligt SoL 
eller enligt den nya lagen om färdtjänst. 
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Missbrukarvård för vuxna 
Strukturerad öppen vård 
Individuellt beslutad vård, stöd och behandling som bl.a. ges i form av stöd-
samtal, kontaktperson eller i strukturerade öppenvårdsprogram till vuxna 
missbrukare med stöd av 6 § SoL. Klienterna är i de senare fallet inskrivna i 
verksamheten. Insatserna kan även avse arbete och utbildning. 

Barn och ungdomsvård 
Strukturerad öppen vård 
Individuellt beslutade vård-, stöd och behandlingsinsatser som bl.a. ges i 
form av stödsamtal, kontaktperson eller i strukturerade öppenvårdsprogram 
för barn- och ungdomar med stöd av 6 § SoL. Klienterna är i det senare fallet 
inskrivna i verksamheten. Insatserna kan även avse utbildning och arbete. 

Information och förfrågningar 
Frågor som rör verksamhetsindelningen av Vård och omsorg kan i första 
hand ställas till följande personer: 

Socialstyrelsen 
Barbro Loogna   08 - 783 31 95 
Elisabeth Lagergren   08 - 783 34 68 

Kommunförbundet 
Boel Callermo (Vård o omsorg) 08 - 772 43 27 
Jonas Eriksson    08 - 772 44 50 
Anders Jonsson   08 - 772 44 94 

Räkenskapssammandraget för 1998 finns på SCB:s internetsida med 
adressen: http://www.scb.se/scbswe/borhtm/boroe2sw.htm, klicka på RS98. 
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