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Statistik om socialtjänstinsatser  
till barn och unga 2014 

År 2014 fick 28 700 barn och unga någon gång under året vård enligt 
socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU). Det är framförallt barn över 15 år som får en 
insats. Den vanligast förekommande placeringsformen är familjehem.  

Heldygnsinsatser år 2014 
Enbart barn och unga med korrekt personnummer ingår vid beskrivning av 
heldygnsinsatser år 2014. Ensamkommande barn som fortfarande är asylsökande 
har inget korrekt personnummer och ingår därför inte. Eftersom dessa ingick i 
tidigare publicerad officiell statistik kan därför statistiken för 2014 inte jämföras 
med tidigare år. 

15–20 åringar får flest insatser 
Under ett år kan flera insatser beslutas för ett barn. Tabellen nedan innehåller 
antal barn fördelat på insats. Har ett barn fått en insats enligt SoL och LVU ingår 
barnet därför i båda grupperna. LVU-insats kan också vara ett omedelbart 
omhändertagande. 

För 15–20 åringar var SoL eller LVU-vård vanligast. I gruppen som omhän-
dertogs omedelbart var 15–17 åringar flest.  

Tabell 1.  Barn och unga som någon gång under 2014 fick vård enligt SoL 
eller insats enligt LVU. 
Antal barn efter typ av insats och ålder  

Åldersgrupp SoL-vård LVU-vård 
Omedelbart omhändertagande 

enligt LVU 
0–3 år 1 417 595 397 
4–6 år 1 244 726 272 
7–9 år 1 410 876 293 
10–12 år 1 692 900 244 
13–14 år 1 985 796 340 
15–17 år 6 790 1 918 832 
18–20 år 7 795 1 172 258 
Totalt 22 333 6 983 2 636 
Källa: registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen 
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Familjehem är den vanligaste placeringsformen 
Under 2014 var drygt 22 300 barn och unga någon gång placerade enligt SoL. 
Motsvarande antal för de som var placerade med vård enligt LVU var knappt 
7 000. Antalet barn som omedelbart omhändertogs enligt LVU under 2014 cirka 
2 600. Oavsett om insatsen är beslutad enligt SoL eller LVU är familjehem den 
vanligast förekommande placeringsformen under 2014, oberoende av kön. 

 

 
 
Familjehem är den vanligaste placeringsformen även om man delar upp statisti-
ken med avseende på ålder och kön med två undantag: 

• Både flickor och pojkar mellan 15–17 år respektive 18–20 år som omedelbart 
omhändertagits är oftast placerade på ett hem med särskild tillsyn. 

• Pojkar 18–20 år som vårdades enligt LVU är huvudsakligen placerade på 
HVB med enskilt huvudmannaskap. 
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Diagram 1. Insatser givna någon gång under 2014 

Källa: registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen 
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Pojkar i majoritet 
Inom samtliga åldersgrupper är det fler pojkar än flickor som fått vård. Bland 
18–20 åringar är skillnaden störst. 

Tabell 2.  Barn och unga som någon gång under 2014 fick vård enligt SoL 
eller insats enligt LVU. 
Antal barn efter kön och ålder  

Åldersgrupp Pojkar Flickor 
Totalt 

 
0–3 år 1 015 979 1 994 
4–6 år 1 064 928 1 992 
7–9 år 1 222 1 089 2 311 
10–12 år 1 398 1 180 2 578 
13–14 år 1 382 1 370 2 752 
15–17 år 5 057 3 415 8 472 
18–20 år 5 658 2 952 8 610 
Totalt 16 796 11 913 28 709 

Källa: registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen 

 
Om man även beaktar typ av insats i kombination med ålder är det fler flickor än 
pojkar som omedelbart omhändertas i åldrarna 10–12 år respektive 13–14 år. Det 
är också fler 13–14 åriga flickor som får LVU-vård än pojkar i samma ålders-
grupp. 

Öppenvårdsinsatser 2014 
En öppenvårdsinsats kan innebära att personen har en kontaktperson/familj eller 
en särskilt kvalificerad kontaktperson. Även strukturerade öppenvårdsprogram 
betraktas som öppenvårdsinsats. Insatsen ska då vara ett individuellt målinriktat 
program som är regelbundet, begränsat i tid och där personen är inskriven och 
vistas under hel dag eller del av dag.  

31 000 barn fick en öppenvårdsinsats 
Den 1 november 2014 hade drygt 31 000 barn och unga minst en behovsprövad 
öppenvårdsinsats vilket är en ökning med knappt 2 000 personer sedan 2013. I 
relation till befolkningen innebär detta dock ingen ökning och sett över tid har 
det totala ökningen varit marginell.  

Vid närmare granskning av de tre öppenvårdsinsatserna som rapporteras in 
kan vi se att insatsernas omfattning varierar över tid. 
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Barn och unga som fått strukturerade öppenvårdsprogram har ökat under hela 
perioden, från knappt 8 600 till drygt 12 300. Även de som fått personligt stöd 
ökade också, från 22 800 till 28 600. Däremot har antalet barn och unga med 
kontaktperson/familj minskat från 21 800 till 18 400. Även då hänsyn tas till 
befolkningen kvarstår dessa skillnader. Insatser som socialtjänsten ger till barn 
och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte.  

 

 
 

Kontakt: 
Hillevi Rydh 
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: hillevi.rydh@socialstyrelsen.se 
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1) Kontaktperson/familj avser 3 kap. 6 § 3 st. Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 
§ 4 st. ingår inte. 
2) Avser befolkningen i åldern 0–20 år den 31 december respektive år. 
  

Andel i befolkningen 2), procent. 

Diagram 2. Barn och unga med behovsprövade insatser1) enligt SoL 
någon gång under respektive år 2006–2014.  

Mer information 
Mer statistik och information om exempelvis bortfall och kvalitet: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-33 
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