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Bilaga 2: Översikt enkätfrågor – 
Inventering Socialtjänstinsatser 

Alla enkäter oavsett verksamhetsområde följer samma struktur och är indelad i två 

delar: 

1. Kartläggning av insatser som har getts 2016 – 2020.  

2. Insatser som man vill kunna ge utan biståndsbeslut. 

Kontaktuppgifter 

I varje enkät efterfrågas kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) 

till den som ansvarar för att besvara enkäten. 

Kontaktuppgifterna används enbart vid eventuellt behov av återkontakt gällande 

lämnade uppgifter. Information om behandling av personuppgifter lämnas av SKR 

som är personuppgiftsansvarig1.  

Frågor kring insatser 

En sammanställning av samtliga möjliga insatser med förklaringar2.  

Följande frågor ställs för samtliga insatser: 

1. Kartläggning av insatser som har getts 2016 - 2020 

Har ni genomfört följande insats inom verksamhetsområde (ange vilket område det 

gäller) någon gång under åren 2016-2020? 

Svarsalternativ: 

• Ja 

• Ja, en lokal variant 

• Nej 

• Vet ej 

Om ni har genomfört någon eller några ytterligare insatser inom kategorin någon 

gång mellan 2016-2020 som ni inte nämnt ovan, ange gärna vilken eller vilka: 

(fritextutrymme) 

För de insatser som man har angivit att man genomfört (Ja / Ja, en lokal variant) får 

man följande frågor: 

 
1 Personuppgifter och dataskydd inom SKR (https://skr.se/dataskydd) 
2 Kartläggning av socialtjänstens insatser 

(https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/kartlag

gningavsocialtjanstensinsatser.57173.html) 

https://skr.se/dataskydd
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/kartlaggningavsocialtjanstensinsatser.57173.html
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Följdfrågor för de insatser inom verksamhetsområde (ange vilket område det 

gäller) ni angivit att ni genomfört någon gång under åren 2016-2020:  

Besvara frågorna utifrån omständigheterna då insatsen senast gavs. På samtliga 

frågor kan man ange Vet ej om man inte känner till svaret eller om det inte går  

att ta fram uppgiften till rimlig arbetsinsats. 

Hur har insatsen beviljats?  

• Enbart med biståndsbeslut 

• Enbart utan biståndsbeslut 

• Både med och utan biståndsbeslut 

• Vet ej 

Vem har tillhandahållit insatsen? 

• Enbart kommunal regi 

• Enbart enskild regi 

• Både kommunal och enskild regi  

• Vet ej 

I vilken form har insatsen genomförts? 

• Enbart fysiskt  

• Enbart digitalt  

• Både fysiskt och digitalt  

• Vet ej 

Hur många individer har uppskattningsvis fått insatsen totalt under 2016-2020? 

• 1-20 

• 21-100 

• 101-500 

• >500 

• Vet ej 

Hur har antalet individer som fått insatsen utvecklats under åren 2016-2020? 

• Ökat 

• Oförändrat 

• Minskat 

• Vet ej 
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Alla får följande fråga, oavsett tidigare svar: 

2. Insatser inom verksamhetsområdet som man vill kunna ge 
utan biståndsbeslut i framtiden 

Om det sker en lagändring som möjliggör att kommunen erbjuder insatser inom 

verksamhetsområde (ange vilket område det gäller) utan biståndsbeslut, skulle ni 

vilja ge någon eller några insatser utan biståndsbeslut? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

Om man svarat Ja på föregående fråga får man följande frågor: 

Om ni vet inom vilka kategorier ni vill kunna ge insatser inom verksamhetsområde 

(ange vilket område det gäller) utan biståndsbeslut, ange det här: 

(Lista med aktuella kategorier) 

Om ni vet vilka specifika insatser inom verksamhetsområde (ange vilket område 

det gäller) ni vill kunna ge utan biståndsbeslut kan ni ange dem här: 

(Möjlighet att ange upp till tio insatser samt att ge kommentarer) 

Samtliga får följande fråga: 

Här kan du lämna eventuella övriga kommentarer till enkäten: 

(fritextutrymme) 
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