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Statistik om bekräftat smittade och 
avlidna med dödsorsak covid-19 
bland personer med boendeinsats 
enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 2019 

Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen av sjukdomen covid-19.  
I detta faktablad redovisas statistik för personer med en boendeinsats enligt 
LSS (LSS 9 § 8, 9) och som har bekräftats smittade eller avlidit i sviterna  
av covid-19. Personer med en boendeinsats enligt LSS är en grupp som har 
behov av samhällets stöd. 

Personer med boendeinsatser enligt LSS 
Det finns fyra olika typer av boendeformer som ges inom ramen för insatser  
enligt lag (1993:387)  om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
dessa är 

• Familjehem för barn och ungdomar (9 § 8 LSS) 
• Bostad med särskild service för barn och ungdomar (9 § 8 LSS) 
• Bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS) 
• Annan särskilt anpassad bostad för vuxna (9 § 9 LSS) 

Den första oktober 2019 var det drygt 29 600 personer som fick en boendeinsats 
enligt LSS (se tabell 1).  

Tabell 1. Antal personer med boendeinsats enligt LSS*, 1 oktober 2019 
Fördelat på boendeform och kön 

Boendeform Kvinnor Män Total 
Familjehem för barn och ungdomar (9 § 8 LSS) 28 44 72 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar  
(9 § 8 LSS) 

310 541 851 

Bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS) 11 564 16 277 27 841 
Annan särskilt anpassad bostad för vuxna (9 § 9 LSS) 348 497 845 
Total, Boendeform 9 § 8-9 12 250 17 359 29 609 

*Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 §8, 9. 
Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen  

Den boendeform där flest insatser ges var ”Bostad med särskild service för 
vuxna (9 § 9 LSS)”. Denna boendeform var beviljad och verkställd till 27 800 
personer den 1 oktober 2019 vilket motsvarar 94 procent av samtliga givna  
och verkställda boendeinsatser. Den genomsnittliga åldern för de som bodde  
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i en av de ovan angivna boendeformerna den 1 oktober 2019 var 43,5 år  
(kvinnor 44,2 respektive män 42,9 år). 

Antal personer med 
laboratoriebekräftad covid-19 
Av de drygt 29 600 personer som hade en boendeinsats enligt LSS den 1 oktober 
2019 var det 336 personer som var bekräftat smittade med covid-19 i Sverige 
den 8 maj 2020 (se tabell 2). Detta motsvarar 1,1 procent av de som mottagit  
insatser enligt LSS.  
 

Tabell 2. Antal personer med laboratoriebekräftad covid-19  
med boendeinsats enligt LSS*, 1 oktober 2019 
Fördelat på boendeform* och kön 

Boendeform Kvinnor Män Total 

Familjehem för barn och ungdomar 
(9 § 8 LSS), (%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Bostad med särskild service för barn 
och ungdomar (9 § 8 LSS), (%) 

6 (1,9%) 4 (0,7%) 10 (1,2%) 

Bostad med särskild service för 
vuxna (9 § 9 LSS), (%) 

123 (1,1%) 198 (1,2%) 321 (1,2%) 

Annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna (9 § 9 LSS), (%) 

1 (0,3%) 4 (0,8%) 5 (0,6%) 

Total, Boendeform 9 § 8-9, (%) 130 (1,1%) 206 (1,2%) 336 (1,1%) 

*Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 8, 9. 
Källa: SmiNet, Folkhälsomyndigheten t.o.m. 8/5 2020,  Registret över insatser enligt lagen  
om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen 

Av de 336 personer som har bekräftats smittade för covid-19 och hade en boen-
deinsats enligt LSS, bodde 321 (96%) i en bostad med särskild service för vuxna 
(9 § 9 LSS). Fler män än kvinnor var smittade. I förhållande till det totala antalet 
boenden uppdelat på kön var det ingen större skillnad mellan könen, 1,1 procent 
av kvinnorna och 1,2 procent av männen var smittade. Den genomsnittliga ål-
dern för de som bekräftats smittade med covid-19 var 50,8 år (kvinnor 50,7 re-
spektive män 50,8 år). 

Antal personer som avlidit i covid-19 
Den 11 maj var 26 personer som hade en boendeinsats enligt LSS, 1 oktober 
2019, inrapporterade som avlidna till följd av covid-19 enligt dödsorsaksintyg 
inskickade till Socialstyrelsen. Av dessa bodde 25 personer (96 %) i boendefor-
men ”Bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS)”.  

Fler män än kvinnor var avlidna, 20 män respektive 6 kvinnor. I förhållande 
till det totala antalet boenden motsvarar det 0,12 procent av männen och 0,05 av 
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kvinnorna (totalt 0,09%). Den genomsnittliga åldern för de som avlidit till följt 
av covid-19 var 64,2 år (män 62,3 år respektive kvinnor 70,3). 

Regionala skillnader i antal  
bekräftade fall och avlidna i covid-19  
De regionala skillnaderna i antalet bekräftat smittade (t.o.m. 8/5) och avlidna 
(t.o.m. 11/5) i covid-19 bland personer som hade en boendeinsats enligt LSS 1 
oktober 2019 överensstämmer i stort med fördelningen av covid-19 för hela be-
folkningen i Sverige.  

Stockholms län var det län som haft flest antal bekräftade smittade fall med 
185 personer. Västra Götaland hade 45 personer, Uppsala 20 och Östergötland 
12 personer med bekräftad smitta i covid-19. I flera län har mycket få fall regi-
strerats.  

När det gäller antalet avlidna i covid-19 bland personer som hade boendein-
sats enligt LSS var antalet högst i Stockholms län med 11 personer. Övriga län 
hade mycket få eller inga fall som avlidit till följd av covid-19.  

 

 

Mer information 
Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS ges till den som i vuxen  
ålder har behov av stöd, service och omvårdnad. De vanligaste formerna 
är gruppbostad och servicebostad. En gruppbostad är ett bostadsalternativ 
för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där stöd 
kan ges alla tider på dygnet av en fast, kollektiv bemanning. I en grupp-
bostad bör i regel bara tre till fem personer bo. En servicebostad består  
av ett antal lägenheter där de boende har tillgång till gemensam service 
och fast anställd personal. I annan särskilt anpassad bostad för vuxna in-
går inte stöd av personal och inte omvårdnad. 
 
Boende för barn enligt 9 § 8 LSS ges till barn eller ungdomar som av 
olika skäl behöver bo utanför föräldrahemmet. Det kan handla om skol-
gång på annan ort eller omfattande omvårdnadsbehov.  

 
Kontakt:  
Almir, Cehajic (statistikfrågor)  
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: almir.cehajic@socialstyrelsen.se 
 
Henrik Lysell (statistikfrågor)  
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: henrik.lysell@socialstyrelsen.se 
 
Karin Flyckt (sakfrågor)  
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: karin.flyckt@socialstyrelsen.se 
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