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Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst
Heléne Nellvik

Statistik för social barn- och ungdomsvård år 2013
Åldergruppen som berörs av statistiken är 0 – 20 år och siffrorna baseras på de
uppgifter som kommunerna lämnar till den officiella statistiken vilken publiceras
årligen av Socialstyrelsen och SCB.
Heldygnsinsatser
Med heldygnsinsatser menas insats med placering utanför det egna hemmet, oftast i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). Fler pojkar än flickor fick
heldygnsinsats under 2013, 62 %, vilket är en fortsatt ökning av pojkarnas andel.
Flickor är i något högre utsträckning placerade i familjehem och pojkar på HVB.
Antal 0 – 20 år med heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU
någon gång under året, andelen placerade av åldergruppen 0 – 20 år samt kostnader för
vården.
År

antal

Andel i

Kostnad Mkr

befolkningen
(%)
År 2013

32 600

1.40

10 921

År 2012

29 600

1,28

10 359

År 2011

26 200

1,13

10 254

År 2009

23 400

1,01

9 051

År 2007

21 500

0,94

8 294

Andelen barn och unga som placerats enligt SoL i relation till placeringar enligt LVU,
ligger kvar på samma fördelning som föregående år, 75 % respektive 25 %.
Andelen barn och unga som placeras i familjehem fortsätter att minska jämfört med
tidigare år och uppgår 2013 till 60 %. Andelen placerade tonårspojkar med annan
vårdnadshavare än förälder har ökat. Sammantaget ger statistiken god grund för
antagandet att ensamkommande flyktingbarn står för en stor del av ökningen av
placerade barn och unga.
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Vårdtider
Medianvårdtid för vårdperioder som avslutades under år 2013 var 5,2 månader. För
flickor var medianvårdtiden 3,2 månader och för pojkar 9,8 månader. Jämfört med
tidigare år visar det på att flickornas vårdtid har fortsatt att förkortas medan pojkarnas
förlängts. Vårdtiderna var längre vid LVU vård än vid SoL vård och längst vid en
kombination av SoL och LVU vård.
Medianvårdtid år 2007 var t.ex. 5,6 månader, för flickor 4,9 månader och för pojkar
6,2 månader. Vårdtiderna var även detta år längre vid LVU vård än vid SoL vård.
Öppenvårdsinsatser
Cirka 29 100 barn hade beslut om behovsprövad öppenvårdsinsats den 1 november
2013. Samma barn kan ha flera öppenvårdsinsatser. Insatsen
kontaktperson/kontaktfamilj fortsätter att minska. I mängdstatistiken över
öppenvårdsinsatserna ingår inte de icke biståndsbedömda insatserna, däremot ingår de
i kostnadsmåttet. Andelen pojkar och flickor som fick öppenvårdsinsatser under år
2013, visar samma fördelning som år 2012, 56 % var pojkar och 44 % var flickor.
Antal 0 – 20 år som någon gång under året fått öppenvårdsinsats, fördelat på typ av insats,
samt kostnad för öppenvårdsinsatser
År

Behovsprövat

Kontaktfamilj/

Strukturerat

Kostnad för öppenvård,

personligt stöd

kontaktperson

öppenvårdsprogram

inkl. icke biståndsbedömd
Mkr

År 2013

27 100

18 800

10 700

5 377

År 2012

25 500

19 200

10 200

4 940

År 2011

24 600

20 000

10 000

4 730

År 2009

25 300

21 000

9 800

4 622

År 2007

23 900

21 300

8 700

3 931

I Socialstyrelsens statistikrapporter återfinns vissa av uppgifterna på kommunnivå.
Öppna jämförelser för den sociala barn och ungdomsvården tas fram av
Socialstyrelsen i samverkan med SKL och finns på denna länk;
http://www.kolada.se/index.php?fp=1&page=workspace/nt
Källa: Sveriges officiella statistik Barn och unga – insatser år 2013– Socialstyrelsen
Kommunernas finanser 2013, Räkenskapssammandraget – SCB

