Metodstöd
prognostisering av boenden enligt LSS

Åtta steg för att prognostisera och planera LSS-boenden
Omfattas av detta metodstöd
1

Nuläge

Hur har
kommunens
behov av och
tillgång till LSSboenden sett ut,
de senaste fem
åren och hur ser
det ut idag?

2

Behov

För hur många
och med vilka
behov behövs
LSS-boenden,
under kommande
fem åren?

3

Tillgång

Hur många LSSboenden, och av
vilken typ, finns
tillgängliga enligt
nuvarande
planering för de
kommande fem
åren?

4

Övriga förutsättningar
Vilka ytterligare
förutsättningar,
inom kommunen
och i omvärlden,
förväntas påverka
prognos och
planering av LSSboenden?

5

Prognos

Prognos för hur
många boenden
som kommer att
behövas under de
kommande fem
åren, och hur
många fler/färre
detta innebär för
kommunen.

6

7

Planering
och
detaljering

8

Genomförande i egen
regi/upphandling

Uppföljning

Behov av anpassning av nuvarande LSS-boenden
Behov av fler LSS-boenden
Behov av färre LSS-boenden

Prognos utifrån analys av nuläge, behov, tillgång och
förutsättningar
1

Nuläge

Hur har kommunens
behov av och tillgång
till LSS-boenden sett
ut, de senaste fem
åren och hur ser det ut
idag?

2

Behov

För hur många och
med vilka behov
behövs LSS-boenden,
under kommande fem
åren?

3

Tillgång

Hur många LSSboenden, och av vilken
typ, finns tillgängliga
enligt nuvarande
planering för de
kommande fem åren?

4

Övriga förutsättningar

Vilka ytterligare
förutsättningar, inom
kommunen och i
omvärlden, förväntas
påverka prognos och
planering av LSSboenden?

5

Prognos

Prognos för hur många
boenden som kommer
att behövas under de
kommande fem åren,
och hur många fler/färre
detta innebär för
kommunen.

Frågeställningar
a) Kartläggning av nuläge,
utveckling över tid samt
jämförelse med jämförbara
kommuner

a) Hur många lägenheter
a) Hur många personer
väntas kommunen ha till sitt
uppskattas tillhöra målgruppen
förfogande?
som är aktuell boendeinsatser
enligt LSS?
b) Vilken utformning och
tillgänglighetsgrad har de
b) Vilka behov har de personer
som uppskattas vara aktuella för lägenheter som kommunen
väntas ha till sitt förfogande?
boendeinsatser enligt LSS?

a) Hur påverkar kommuninterna
a) Givet behovet, utbud och övriga
faktorer kommunens möjligheter
förutsättningar, hur många av
att leverera boendeinsatser?
vilken typ av boenden
behöver kommunen ta fram för
b) Hur påverkar omvärldsfaktorer
att möta behovet?
val kommunens möjligheter att
leverera boendeinsatser?

Resultat efter att ha besvarat delfrågeställningarna
1

Nuläge
Hur har kommunens
behov av och tillgång
till LSS-boenden sett
ut, de senaste fem
åren och hur ser det ut
idag?

2

Behov
För hur många och
med vilka behov
behövs LSS-boenden,
under kommande fem
åren?

3

Tillgång
Hur många LSSboenden, och av vilken
typ, finns tillgängliga
enligt nuvarande
planering för de
kommande fem åren?

4

Övriga
förutsättningar
Vilka ytterligare
förutsättningar, inom
kommunen och i
omvärlden, förväntas
påverka prognos och
planering av LSSboenden?

ILLUSTRATIVT
EXEMPEL
5

Prognos
Prognos för hur många
boenden som kommer
att behövas under de
kommande fem åren,
och hur många fler/färre
detta innebär för
kommunen.

Exempel på vad besvarade frågeställningar kan resultera i:
• Totalt 35 personer i kommunen •
bedöms behöva lägenhet
o Varav 10 personer har
särskilt höga behov av fysisk
tillgänglighet i lägenheten
o Varav 15 personer har behov
av en gruppbostad

Kommunen bedöms ha totalt 25
lägenheter till sitt förfogande
o Varav 5 lägenheter möter
särskilt höga behov av fysisk
tillgänglighet
o Varav 10 platser är
gruppbostäder

• Kommunen ser potentialen att
nyttja ny välfärdsteknik, vilket
ger 2 personer möjligheten att
bo i servicebostäder snarare
än i gruppbostäder

• Kommunen har ett underskott på
10 lägenheter
(35 personer - 25 lägenheter)
o Varav 5 är lägenheter med
särskilt höga krav på fysisk
tillgänglighet
o Varav 3 är gruppbostäder (5
platser enligt initial analys - 2
platser givet ny välfärdsteknik)

1. Nuläge – Frågeställningar, analyser och källor
Frågeställning
Samtliga
delfrågeställningar till
höger är formulerade
för att besvara hur
nuläget ser ut i
kommunen och en
nulägesanalys ska
göras för
delfrågeställningarna
I-V
För
delfrågeställningarna
I-IV föreslås dessutom
analys av utvecklingen
de senaste fem åren
för att få en bild hur
läget i kommunen varit
historiskt enligt samma
analysmetod.

Delfrågeställningar

Varför är frågeställningen relevant

Förslag på analyser för att besvara
frågeställningarna

Förslag på källor för att genomföra analyserna

I.

I.



•

Hur många LSSinsatser beviljas av
kommunen?

Andel och antal av invånarna som idag får LSS-insatser
i allmänhet samt boendeinsatser i synnerhet ger ett
ingångsvärde för vilket behov som finns i kommunen
samt om det är ett växande eller minskande behov





II.

III.

Hur ser fördelning av
kommunens
boendeinsatser enligt
LSS ut?

II.

Hur ser väntetid och
medianbotid ut för
kommunens LSSboenden?

III.

Andel och antal av invånarna som får
insatser enligt LSS per år
Andel och antal av invånarna som får
boendeinsatser enligt LSS per år
Antal invånare som byter från boende enligt
LSS till SOL per år
I hur stor utsträckning används insatser
enligt SoL snarare än LSS för personer med
funktionsnedsättning

Fördelningen mellan olika insatser samt olika
boendeformer indikerar hur kommunen har valt att
arbeta med målgruppen, och kan innehålla värdefull
information för framtida utformning

 Antal och andel som får gruppbostad,
servicebostad samt ASAB

Väntetiden till en lägenhet ger en indikation på vilken
efterfråga som finns idag. Medianbotiden ger en
indikation på hur lång tid varje lägenhet är uppbunden

 Medelvärde och median för väntetiden till
boende enligt LSS
 Mediantiden för boende i bostad enligt LSS

•

•
•

•
•

•

För
delfrågeställningarna
I, III och IV föreslås
även jämförelse med
jämförbara kommuner
(förslagsvis inom
samma kommungrupp)
enligt samma
analysmetod.

IV.

V.

Vad är kommunens
kostnader för LSSboenden?

Hur ser kommunens
praxis ut vid val av
insats?

IV.

V.

Kostnad per brukare visar hur kostnadseffektiva
kommunen är eller har varit. Kostnad per invånare samt
andel av driftskostnader visar vilket finansiellt utrymme
som finns för kommunen. Det visar även om det finns ett
behov av att vara kostnadseffektiv framöver i
boendeprocessen. Vidare bör ev. höga kostnader
granskas för att identifiera om de beror på någonting
särskilt, exv. pga. väldigt särskilda behov hos enskilda

 Kostnaden per brukare och år på LSSboende
 Kostnaderna LSS-insatser och LSS-boende
per invånare och som andel av de totala
driftskostnaderna

•
•

Kommunens rådande praxis i arbetet med personer med
funktionsnedsättning kan påverka vilka insatser som
utförs och i vilket skede de utförs. Praxis kan härröra
från tradition eller från politiska beslut

 Kartläggning av kommunens praxis kring när,
hur och insatser som erbjuds målgruppen

•

•

Socialstyrelsen statistikdatabas för personer med
funktionsnedsättning, antal med boende enligt LSS
per kommun [Källa 1]
Socialstyrelsen statistik om socialtjänstinsatser till
personer med funktionsnedsättning enligt SoL, antal
med särskilt boende enligt SoL per kommun [Källa 2]

Kommunens interna system över bostäder som idag
nyttjas samt vilken bostadsform de är i dagsläget
Kommunens interna system över antal verkställda
beslut och deras respektive typ av boende

Kommunens interna system över antal verkställda
beslut och deras respektive väntetid
Koladas statistikdatabas om väntetid i antal dagar
från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum
avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde och
median [Källa 3]
Kommunens interna system över antal bostäder och
hur länge brukare har bott där

Kommunens interna statistik
Koladas statistikdatabas, kostnad
funktionsnedsättning LSS boende, kr/invånare [Källa
4]
Koladas statistikdatabas, kostnad
funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare [Källa 5]

Kommunens egen utvärdering om rådande praxis

2. Behov – Frågeställningar, analyser och källor
Frågeställning

Delfrågeställningar

Varför är frågeställningen relevant

Förslag på analyser för att besvara
frågeställningarna

Förslag på källor för att genomföra analyserna

I.

I.



Antal personer som har ett verkställt beslut idag (dvs. har
en boendeinsats)
Antal personer som väntar på att få beslut verkställt (dvs.
står i kö)
Förväntad återstående boendetid för personer med beslut
idag

•

Kartläggning av enskilda personer som kan väntas få
beslut utifrån samverkan inom socialtjänstens alla
verksamheter bl.a. skolor, individ- och familjeomsorg,
funktionshinderomsorg och särskolor.

•

Befolkningsprojektioner på kommunnivå kombinerat med
antagande om behov genom antingen:
i.
Att en viss andel av befolkningen i olika
åldersgrupper antas få beslut eller
ii.
Förväntad förekomst av vissa diagnoser som
ofta berättigar beslut om LSS-boende, men som
är svåra att upptäcka före 18 års ålder

•

Hur många
personer har beslut
om boendeinsats?

Personer som idag har behov är grunden till
den framtida prognosen då de allra flesta av
dem kommer ha behov i flera år framåt.




II.

a) Hur många
personer uppskattas
tillhöra målgruppen
som är aktuell för
boendeinsatser enligt
LSS?

III.

IV.

Hur många kända
personer förväntas
få beslut om
boendeinsats?

II.

Hur många okända
personer kan
förväntas få beslut
om boendeinsats?

III.

Hur ser in- och
utflyttning till
kommunen ut?

IV.

Under de kommande åren kommer också
ytterligare personer tillkomma i målgruppen,
varav en väsentlig del av dessa individer är
kända av kommunen. Kommunen har flera
arenor där de kan fånga upp vilka som kan
väntas på ett beslut för
funktionsnedsättningar som är kända för
kommunen före 18 års ålder.



Alla som väntas få beslut under de
kommande åren har emellertid inte
kommunen tidigare kunskap om. Detta kan
bero på att behovet av LSS-boende uppstår
efter en person fyllt 18 år. Detta innebär att
kommunen måste räkna in att det kommer
uppstå behov hos en grupp där man inte
ännu kan identifiera exakt vilken person som
behovet rör.



Ett in- eller utflöde av personer som har eller
väntas få beslut om boendeinsats under den
prognostiserade perioden kan påverka den
kommande befolkningssammansättningen

 Projektioner för framtida in- eller utflyttning till eller från
kommunen – i allmänhet eller, om möjligt, i synnerhet av
personer med behov av boende enligt LSS

•
•

•

•
•

•
•

Socialstyrelsen statistikdatabas för personer med
funktionsnedsättning, antal med boende enligt LSS
per kommun [Källa 1]
Kommunens interna data över verkställda beslut
Kommunens interna data över medelvärde och
median för boendetid i LSS-boenden

Gruppintervjuer med alla/urval av kommande brukare
och /eller anhöriga
Enkäter hos skolor, bedömningar från handläggare
inom socialtjänsten

Befolkningsprognoser på kommunal nivå går att
beställa från SCB [Källa 6]
Socialstyrelsens statistikdatabas för diagnoser i
specialiserad öppenvård [Källa 7]
Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel [Källa
8]

Det är möjligt att beställa projektioner från SCB för inoch utflyttning i kommunerna [Källa 6]
Kommunens egna data och utvärdering av framtida
in- och utflyttning från kommunen.

2. Behov – Frågeställningar, analyser och källor
Frågeställning

Varför är frågeställningen relevant

I.

Hur är målgruppen
fördelad i olika
personkretsar och
boendetyper?

I.

Tillhörighet till personkrets inom LSS och nuvarande
fördelning av bostadstyp per personkrets, kan ge
grundläggande information kring vilken typ lägenhet
som kan vara lämpligt, även om individuella
anpassningar fortfarande måste göras

 Andel av målgruppen per resp. personkrets
 Andel av målgruppen som är bäst lämpade för de
olika boendeformerna (gruppboende,
serviceboende resp. ASAB)

•
•

Kommunens interna system
Gruppintervjuer med alla/urval av kommande brukare
och/eller anhöriga och/eller intresseorganisationer

II.

Hur ser målgruppens
behov av fysisk
tillgänglighet i
lägenheterna ut?

II.

Behovet av fysisk tillgänglighet varierar, men styr i
stor utsträckning vilka lägenheter som lämpliga

 Kartläggning av målgruppens generella behov av
fysisk tillgänglighet (exv. andel som behöver
duschbrits, lyfthjälpmedel, etc.)
 Kartläggning av specifika individuella behov

•

Interna system baserat där brukares
tillgänglighetskrav kan utläsas
Dialog med den enskilde, anhöriga och
intresseorganisationer

Var bör lägenheterna
placeras geografiskt
för att svara mot
målgruppens behov?

III.

Geografisk närhet till sociala sammanhang eller
kollektivtrafik för att exv. självständigt ta sig till daglig
verksamhet kan påverka den enskildes vilja att
acceptera eller neka lägenheten

 Kartläggning av målgruppens önskemål kring
geografisk placering av lägenheten

•

Hur ser målgruppens
betalningsförmåga
ut?

IV.

Möjligheten till att betala hyra för en LSS-bostad är
avgörande för huruvida målgruppen har möjlighet att
acceptera lägenheten

 Kartläggning av hur betalningsförmågan ser ut för
målgruppen som är eller kan bli aktuell för
boenden enligt LSS.

•

V.

Vilket behov av
flexibilitet har
målgruppen över tid?

V.

Brukaren kan ha behov eller önskemål av att byta
lägenhet över tid eller vilja att göra bostadskarriär,
exempelvis kan ett singelboende ändras till ett
parboende, ett vanligt LSS-boende till ett
äldreboende etcetera.

 Kartläggning av målgruppens möjlighet och
önskemål till flexibilitet över tid

•
•

Kartläggning av individuella planer
Dialog med den enskilde, anhöriga och
intresseorganisationer

VI.

I vilken utsträckning
förekommer
samsjuklighet inom
målgruppen?

VI.

Förekomst av sjukdomsproblematik utöver den
funktionsnedsättning som motiverar boendebehovet
påverkar då ytterligare personalkompetens kan
behövas och gruppsammansättningen kan påverkas

 Andel av målgruppen som har ytterligare
sjukdomsproblematik som påverkar
boendesituationen, och i så fall vilken typ av
sjukdom det är

•
•

Kommunens interna system
Dialog med den enskilde, anhöriga och
intresseorganisationer

VII.

Hur är ålders- och
könsfördelning inom
målgruppen?

VII.

Ålder- och könsfördelningen kan påverka
möjligheterna för god gruppsammansättning på LSSboendet

 Andel av målgruppen inom olika relevanta
åldersspann
 Andel män resp. kvinnor inom målgruppen

•

Kommunens interna system

 Kartläggning av övriga önskemål och
anpassningsbehov personer som är eller kan bli
aktuella för boenden enligt LSS har

•

Gruppintervjuer med alla/urval av nuvarande/blivande
brukare och/eller anhöriga
Dialog med intresseorganisationer
Lokala enkäter och undersökningar bland brukare och
blivande brukare i kommunen

III.

b) Vilka behov har de
personer uppskattas
vara aktuella för
boendeinsatser enligt
LSS?

Förslag på analyser för att besvara
frågeställningarna

Delfrågeställningar

IV.

VIII. Finns det övriga
prefenser hos
målgruppen att ta i
beaktning?

VIII. Utöver ovan nämnda faktorer kan individuella
prefenser påverkar vilken typ av lägenhet en individ
efterfrågar. Om den enskilde ej upplever att
vederbörandes preferenser är tagna i beaktning finns
en högre sannolikhet att erbjuden lägenhet nekas.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

•

•

•

•
•

Gruppintervjuer med alla/urval av kommande brukare
och/eller anhöriga
Dialog med den enskilde, anhöriga och
intresseorganisationer
Driftsansvarigas information av nuvarande
hyresnivåer
Sammanställning av nivån för bidrag som boenden
enligt LSS kan vara aktuella för

3. Tillgång – Frågeställningar, analyser och källor
Frågeställning

Delfrågeställningar

Varför är frågeställningen relevant

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

Förslag på källor för att
genomföra analyserna

I.

I.




•
•

Kommunens interna system
Fastighetsägarens och
driftsansvarigas information av
nuvarande bostäder och fastigheter

Hur många lägenheter
finns i det nuvarande
beståndet?

Basen för det kommunen kan erbjuda är i
normala fall de lägenheter man har i det
nuvarande beståndet, antingen genom egen regi
eller enligt gällande avtal






a) Hur många
lägenheter väntas
kommunen ha till sitt
förfogande?

b) Vilken utformning
och
tillgänglighetsgrad
har de lägenheter som
kommunen väntas ha
till sitt förfogande?



Antal lägenheter för LSS som finns i kommunen
Antal lägenheter i övriga fastigheter inom kommunen som skulle
kunna nyttjas som LSS-boenden
Antal lägenheter i andra kommuner där kommunen har gällande
avtal
Antal inhyrda och köpta platser
Kartläggning av teknisk status på fastigheterna
Återstående avtalstid på inköpta platser
Antal lägenheter per enskilt boende

II.

Hur många lägenheter
är under
projektering/under
uppförande?

II.

Utöver det nuvarande beståndet kan det redan
enligt nuvarande plan tillkomma ett antal interna
och externa lägenheter de kommande fem åren
som kommunen kan räkna in







Antal lägenheter för LSS som finns under projektering
Antal lägenheter för LSS som finns under uppförande
Förväntad teknisk status på dessa tillkommande lägenheterna
Andel av lägenheter inom egen regi samt köpta platser
Antal lägenheter per enskilt boende

•
•

Kommunens interna system
Sammanställning av information från
fastighetsägare

I.

Vilken grad av fysisk
tillgänglighet behövs i
kommunens lägenheter?

I.

Centralt i en lägenhets karaktär är vilken grad av
fysisk tillgänglighet som lägenheten har eller
möjliggör

 Genomlysning av grad av fysisk tillgänglighet i lägenheten
 Genomlysning av grad av flexibilitet för att justera tillgängligheten i
lägenheten
 Andel lägenheter bäst lämpat för de olika boendeformerna
(gruppboende, serviceboende resp. ASAB)

•

Fastighetsägarens och
driftsansvarigas information av
nuvarande bostäder och fastigheter
Kommunens interna system över
möjliga boendeformer

•

II.

Var bör kommunens
lägenheter placeras
geografiskt?

II.

En lägenhets geografiska placering i en kommun
är avgörande, dels för att säkerställa en god
matchning gentemot behov, men också för att
undvika institutionell prägel. Lägenhetens närhet
till sociala sammanhang eller kollektivtrafik för att
exv. självständigt ta sig till daglig verksamhet är
också viktiga faktorer.

 Kartläggning av geografisk placering av lägenheter i kommunen
(exv. fördelning i olika delar av kommunen)
 Kartläggning av möjligheter till kollektivtrafik

•

Sammanställning av information från
förvaltningar som bland annat
arbetar inom stadsbyggnad, teknikoch fastighet och ekonomi
tillsammans med kommunledningen
och andra relevanta förvaltningar
inom kommunen

III.

Vilka övriga egenskaper
är viktiga för
kommunens lägenheter?

III.

Vidare har en lägenhet andra karaktäristika som
behöver analyseras för att säkerställa en god
matchning gentemot behov

 Genomlysning av möjlig månadshyra för brukaren
 Kartläggning av hur väl boenden matchar övriga önskemål och
preferenser hos målgruppen (exv. kopplat till
boendesammansättning)
 Andel lägenheter som har bredband

•

Gruppintervjuer med alla/urval av
kommande brukare och/eller
anhöriga
Dialog med intresseorganisationer
Driftsansvarigas information av
nuvarande bostäder och fastigheter

•
•

4. Övriga förutsättningar – Frågeställningar, analyser och källor
Frågeställning

Delfrågeställningar

Varför är frågeställningen relevant

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

I.

I.

 Hur kommunens ekonomiska läge spås förändras framöver
 Hur insatserna kan utformas för att verka kostnadseffektivt

Hur ser kommunens
finansiella ställning
ut?

Kommunens finansiella ställning påverkar dess
förmåga att bedriva samt investera i nya LSSboenden under prognosperioden

Förslag på källor för att genomföra
analyserna
•
•

a) Hur påverkar
kommuninterna
faktorer kommunens
möjligheter att leverera
boendeinsatser?

III.

III.

Vilken kompetens
finns hos personalen?

Hur ser kommunens
tillgång på byggbar
mark ut?

I.

b) Hur påverkar
omvärldsfaktorer
kommunens
möjligheter att leverera
boendeinsatser?

Tillgång till rätt personal möjliggör matchning
mellan brukare och personal samt minskar
risken för att brukaren tackar nej p.g.a.
personalens kunskapsnivå

 Personalens utbildning, erfarenhet och kompabilitet med
förväntad målgrupp och utbud av lägenheter

III.

Kommunens tillgång på byggbar mark avgör
vilka möjligheter kommunen har att uppföra nya
LSS-boenden under prognosperioden

 Kartläggning av tillgång på byggbar mark i kommunen

•

Kommunens aktuella översiktsplan över mark
och vatten samt bebyggd miljö

I.

Teknologi inom välfärdsteknik eller rent
vardagliga områden kan förenkla personer med
funktionsnedsättningars liv och öka
självständighet, och kan således påverka
behovet av LSS-boende

 Hur kommunen kan implementera teknologiska framsteg i
sitt arbete med LSS-boenden

•

Interna utvärderingar om hur kommunen bäst
kan implementera teknologiska framsteg i
arbetet
Samarbeten med andra kommuner för att dela
lärdomar med varandra

Politiken påverkar den allmänna inriktningen för
hur boendeinsatser enligt LSS utvecklas, både
på kommunal, regional och nationell nivå

 Hur den politiska sfären påverkar LSS-boendens utveckling

Den regionala utvecklingen kan påverka den
allmänna organiseringen av LSS-boenden inom
kommunen

 Hur den regionala vård- och omsorgsutvecklingen kan
komma att påverka LSS-boenden i kommunen
 Hur möjligheterna till samarbete mellan andra närliggande
kommuner ut

III.

Vilka teknologiska
hjälpmedel kan tas i
beaktning?

II.

III.

•

Kommunens egen utvärdering om dess
finansiella läge, och vilka möjligheter som finns
för anpassa/uppföra nya LSS-boenden
Kommunens egen utvärdering hur LSSboenden kan levereras på mest
kostnadseffektiva sätt

Hur ser den politiska
och juridiska
utvecklingen ut?

II.

Hur ser den regionala
utvecklingen ut?

III.

•

•

•
•
•
•

Sammanställning från personalavdelningar hos
driftsansvariga verksamheter på boenden
Dialog med den enskilde, anhöriga och
intresseorganisationer för att sammanställa
den enskildes behov av personal

Interna utvärderingar om den politiska
inriktningen inom området för LSS-boenden
Utvärderingar av nationella beslut, och dess
påverkan på kommunens verksamhet
Utvärderingar av förändringar av inriktning
avseende LSS-frågor på regional nivå, och hur
det kan påverka kommunens verksamhet
Utvärdering av samarbetsmöjligheter

Lista med länkar till föreslagna källor
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Socialstyrelsen statistikdatabas för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS,
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/share
point-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-3-13tabeller.xls

Koladas statistikdatabas om kostnad
funktionsnedsättning LSS boende, kr/invånare,
https://www.kolada.se/verktyg/frisokning/?kpis=95604&years=30196,30195,30194
&municipals=146551&rows=municipal,kpi&visuali
zation=bar-chart

Socialstyrelsens statistikdatabas för diagnoser i
specialiserad öppenvård,
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_paro/val.aspx
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Socialstyrelsen statistik om socialtjänstinsatser till
personer med funktionsnedsättning enligt SoL,
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/share
point-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-4-4tabeller.xls

Koladas statistikdatabas om kostnad
funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare,
https://www.kolada.se/verktyg/frisokning/?kpis=95603&years=30196,30195,30194
&municipals=146551&rows=municipal,kpi&visuali
zation=bar-chart

Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel,
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/val.aspx
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Koladas statistikdatabas om väntetid i antal dagar
från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum
avseende boende enl. LSS § 9.9
https://www.kolada.se/verktyg/frisokning/?kpis=38555,38556&years=30196,30195
,30194&municipals=146551&rows=municipal,kpi
&visualization=bar-chart

Beställning av befolkningsprojektioner från SCB,
https://www.scb.se/vara-tjanster/regionalastatistikprodukter/befolkningsprognoser/

