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Statistik om socialtjänstinsatser till 
barn och unga 2015 och 2016 

År 2016 fick 30 500 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller 
insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) nå-
gon gång under året. Det är framförallt barn över 15 år som får en 
insats. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.  

De placerade barnen blir flera 
 

 
 

Fler barn och unga får en insats 
Antalet insatser som startades respektive år beskrivs dels som nytillkomna barn 
och unga dels som barn och unga med påbörjade insatser. 
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Figur 1. Nytillkomna barn och unga samt påbörjade 
heldygnsinsatser

Källa: Registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen

Antal barn och unga uppdelat på kön och år

Från och med år 2014 redovisas enbart heldygnsinsatser för barn och unga 
med ett fullständigt personnummer. Detta innebär att asylsökande barn, 
framförallt ensamkommande barn, inte ingår i de redovisade heldygnsin-
satserna. Insatser omfattar barn och unga mellan 0–20 år, beroende på in-
satstyp. 
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Med nytillkomna avses de som placerats för vård utanför hemmet enligt SoL el-
ler enligt LVU och som inte varit placerade den senaste femårsperioden. Med 
påbörjade insatser avses de barn och unga för vilka placering för vård enligt SoL 
eller insats enligt LVU påbörjats under året, oavsett när eventuell föregående in-
sats avslutats 

Antalet nytillkomna barn och unga ökade med drygt 550 mellan åren 2014 
och 2016 (figur 1). Även de som påbörjat en heldygnsinsats ökade med 1 400 
under samma period. Det var framför allt pojkar i åldern 15 år och äldre som 
stod för den största ökningen.  

Nytillkomna barn och unga placeras oftast i familjehem eller jourhem med un-
dantag för pojkar som är 15 år eller äldre, vilka oftare är placerade på HVB-hem 
(hem för vård eller boende). 

Antalet som fått en insats någon gång under året 
har ökat sedan 2014 
Vid jämförelse över tid ses att antalet barn och unga som är heldygnsplacerade 
ökar. 
 

 
 
Pojkar är oftare än flickor heldygnsplacerade och ökningen över tid är också 
större för denna grupp. Den största ökningen ses för pojkar som var 18 år eller 
äldre under perioden 2014 till 2016 (figur 2).  
 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2014 2015 2016
Pojkar Flickor

Antal barn uppdelat på år och kön

Figur 2. Antal barn och unga som fick en insats någon gång under 
2014–2016

Källa: Registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen 
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Placering enligt SoL är vanligast oavsett åldersgrupp. Detta gäller såväl pojkar 
som flickor. Under ett år kan flera insatser beslutas för ett barn. Därför kan 
samma barn ingå i flera av insatstyperna (figur 3).  

Familjehem är vanligast som placeringsform 
Jämförelser mellan olika placeringsformer sker lämpligast vid en specifik tid-
punkt då en individ kan ha varit placerad på fler än en plats under året. Vid jäm-
förelse av placeringsform, den 1 november 2016, visas att familjehem är den 
vanligaste placeringsformen oavsett kön och ålder med ett undantag. Den vanlig-
aste placeringsformen för pojkar 18 år och äldre är HVB-hem, vilket omfattar 
både kommunal och enskild placering.  

Öppenvårdsinsatsernas omfattning  
har ändrats 
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Figur 3. Antal barn och unga som fick vård enligt SoL och/eller vård 
enligt LVU någon gång under 2016

Källa: Registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen 

En öppenvårdsinsats kan innebära att personen har en kontaktperson/fa-
milj eller i vissa fall en särskilt kvalificerad kontaktperson. En kontaktper-
son/familj är en frivillig insats vilket. En särskilt kvalificerad kontaktper-
son kan vara en tvångsvårdsinsats eller en frivillig insats.  

Även strukturerade öppenvårdsprogram betraktas som en öppenvårds-
insats. Insatsen ska då vara ett individuellt målinriktat program som är re-
gelbundet, begränsat i tid och där personen är inskriven och vistas under 
hel dag eller del av dag.  
Insatser som socialtjänsten ger till barn och unga utan biståndsbeslut ingår 
inte i redovisad statistik. 
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31 700 barn fick en öppenvårdsinsats  
Den 1 november 2016 hade knappt 31 700 barn och unga minst en behovsprövad 
öppenvårdsinsats vilket är en minskning med 70 personer sedan 2014. Sett över 
tid har förändringen varit marginell. Vid närmare granskning av de tre öppen-
vårdsinsatserna som rapporteras in kan vi se att det är insatsernas omfattning 
som varierat(figur 4). 
 

 
Antal barn och unga som fått insatsen strukturerade öppenvårdsprogram har ökat 
från 5 100 år 2002 till drygt 14 700 år 2016. Även de som fått personligt stöd 
ökade också, från 18 700 till 31 200. Däremot har antalet barn och unga med 
kontaktperson/familj minskat från 21 900 till 17 400. Även då hänsyn tas till be-
folkningsstrukturen kvarstår dessa skillnader (figur 4).  

 

 
 
Kontakt: 
Frågor rörande statistiken  Frågor rörande ämnet 
Hillevi Rydh   Ann Johansson 
Telefon: 075-247 30 00  Telefon: 075-247 30 00 
E-post: hillevi.rydh@socialstyrelsen.se E-post: ann.johansson@socialstyrelsen.se 
 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-9-2 
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Källa: Registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen

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

Figur 4. Barn och unga med behovsprövade insatser1) enligt SoL 
någon gång under respektive år 2002–2016
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