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Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan 
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Förord 

Utifrån regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020 
genom för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län under 2020 en läns- 
gemensam satsning för att ge stöd i arbetet med förebyggande och tidiga 
insatser. Syftet med satsningen är att minska risken för psykisk ohälsa hos 
barn och unga. Barns och ungas psykiska hälsa är en viktig samverkansfråga 
för Region Stockholm och kommunerna i länet, där förebyggande och 
tidiga insatser är en viktig del. Socialtjänsten är, tillsammans med skolan och 
hälso- och sjukvården, viktiga aktörer i arbetet med att förebygga ohälsa 
och erbjuda tidiga insatser för barn och unga. 

I den här rapporten presenteras resultat och erfarenheter från en systematisk 
genomlysning av social tjänsten i stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby 
som ligger i Stockholms stad. Syftet med genomlysningen var att ta fram ett 
underlag som visar på vilka barn och unga som anmäls till socialtjänsten, hur 
man arbetar med dem idag och vad man behöver förändra för att nå målet om 
att utveckla arbetet med förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. 

Syftet med rapporten är att hjälpa andra stadsdelar och kommuner som vill 
göra en liknande genomlysning i sin verksamhet. Förhoppningen är att 
materialet ska bidra till att skapa förutsättningar för att utveckla förebyg-
gande och tidiga insatser för barn och unga i Stockholms län. 

Stockholm i juni 2020 

Åsa Danielsson, verksamhetschef Välfärdsfrågor, Storsthlm och ordförande 
i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. 

Maria Hägerstrand, enhetschef Hälso-sjukvårdsförvaltningen Region 
Stockholm och ordfö rande i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa 
Stockholms län.
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Sammanfattning

Ett antal barn blir någon gång anmälda till socialtjänsten när en person i 
barnets närhet fattar misstanke om att barnet far illa. En del av dessa barn 
utreds och får olika typer av behovsprövade insatser medan en anmälan för 
merparten av dem inte leder till utredning eller insats. Förebyggande och 
tidiga insatser kan minska risken för att barn far illa eller utvecklar problem 
senare i livet. Men vilka insatser ska egentligen prioriteras? Vilka insatser 
fungerar och varför? Hur matchar insatserna målgruppernas behov? 

År 2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med 
stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby fram och prövade ett tillväga-
gångssätt för en genomlysning av socialtjänstens ärenden och insatser till 
barn och unga. Samarbetet med stadsdelsförvaltningen hade två syften: 
dels att ge stöd till stadsdelsförvaltningens pågående utvecklingsarbete 
med att arbeta fram en modell för förebyggande och tidigt stöd, dels att 
testa hur en genomlysning kan genomföras och användas i det lokala 
arbetet.

Genomlysningen har blivit en viktig pusselbit i ett fortsatt utvecklingsarbete 
i Hässelby-Vällingby under 2020–2022. Den har gett stadsdelsförvaltningen 
grundläggande kunskaper om de barn som blir anmälda, utredda och får 
insatser, vilka aktörer som anmäler och vilka insatser som erbjuds barnen 
och familjerna. En annan viktig pusselbit i utvecklingsarbetet har varit att 
göra professionen delaktig genom att inhämta deras kunskap. I Hässelby-
Vällingby har personal deltagit i intervjuer och workshops där resultaten från 
genomlysningen diskuterats och åtgärdsförslag tagits fram gemensamt.  
I arbetet gjordes också en inventering av samtliga insatser som erbjuds inom 
socialtjänsten. Sammantaget har socialtjänsten i Hässelby-Vällingby fått en 
helhetsbild för arbete med utveckling av förebyggande och tidiga insatser. 

Den här rapporten syftar till att sprida kunskap om hur en genomlysning kan 
gå till, vilken typ av kunskap den kan generera och hur den kan användas i 
verksamheten. Rapporten riktar sig till alla som arbetar med barn och unga 
inom socialtjänsten och som vill utveckla det tidiga och förebyggande 
stödet. Den kan också med fördel läsas av verksamma i angränsade verk-
samheter som samverkar med socialtjänsten. Rapporten är en översikt, det 
vill säga inte en komplett sammanställning över all kunskap och alla slutsatser 
som genomlysningen i Hässelby-Vällingby genererade.
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Inledning 

Under 2018 blev cirka 8 % av alla barn i Sverige föremål för en orosanmälan.1 
Syftet med den anmälningsplikt som finns för yrkesverksamma är att de 
barn som behöver stöd eller skydd ska fångas upp. Anmälningar föregås 
alltid av att någon har blivit orolig för barnet. Samtidigt är det många 
anmälningar som av olika skäl inte leder vidare till att barnet blir utrett eller 
får en insats. Skälen till det varierar. Det kan till exempel handla om att oron 
är inte tillräckligt hög, vårdnadshavare vill inte ha stöd eller att andra typer av 
insatser bedöms bättre möta barnets behov. 

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga kan minska risken för 
att barn far illa eller utvecklar problem längre fram. Insatserna är därför 
viktiga för enskilda barn och unga, men även för samhället i stort eftersom 
det ofta medför minskade eller uteblivna kostnader för samhället. Social-
tjänsten är tillsammans med skolan och hälso- och sjukvården centrala 
aktörer i arbetet med att förebygga och erbjuda tidiga insatser till barn och 
unga. Med tidiga insatser avses både insatser som ges tidigt i livet och 
insatser som ges tidigt i en problemutveckling. Vanligen finns det flera 
verksamheter inom socialtjänsten som arbetar med dessa insatser, exem-
pelvis familjecentraler och ungdomsmottagningar. Men det kan även 
handla om utåtriktade funktioner som exempelvis fältassistenter och 
skolsociala team. 

Förbyggande och tidiga insatser kan också ges inom ramen för socialtjäns-
tens myndighetsutövning. För att veta mer om hur förebyggande och tidiga 
insatser behöver utformas lokalt behövs kunskap om gruppen barn som 
anmäls, vilka av dem som utreds vidare och vilka som får insatser. 

 
2. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-6502.pdf
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Varför behövs en genomlysning?

Effektiva sätt att arbeta med förebyggande och tidiga insatser inom social-
tjänsten är en aktuell fråga, såväl lokalt i många kommuner som på nationell 
nivå. Just nu pågår en statlig utredning om hur det förebyggande arbetet 
inom socialtjänsten ska se ut i framtiden. I delbetänkandet nämns bland 
annat behovet av lokala och nationella kunskapsunderlag som kan fungera 
som beslutsstöd när nya modeller och arbetssätt tas fram2. För att kunna 
fatta beslut om nya modeller och arbetssätt behövs först en systematisk 
genomlysning av socialtjänsten. Resultatet av en sådan genomlysning ger ett 
bra underlag i utvecklingsarbetet och kan fungera som ett stöd till besluten.

1. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/04/sou-201832/
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”   Kraven ökar på socialtjänsten 
både vad gäller kvalitet,  
transparens och effekten av 
våra insatser. Socialtjänsten 
måste fördjupa betydelsen  
av samarbete och helhetssyn  
och verkligen börja leverera.” –  Denise Melin, stadsdelsdirektör Hässelby-Vällingby  

stadsdelsförvaltning, 2017–2020, Stockholms stad



R ÄT T S TÖD I TID TILL BARN OCH UNGA12

Om Uppdrag Psykisk Hälsa  
Stockholms län

Sedan 2016 finns det i Stockholm en gemensam satsning där kommunerna i 
länet arbetar tillsammans med Region Stockholm i ett utvecklingsarbete för 
psykisk hälsa. Satsningen heter Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och 
inom ramen för den sker arbete med att bland annat testa och sprida metoder, 
arbetssätt och modeller.

Det utvecklingsarbete som presenteras i den här rapporten är ett samarbete 
mellan Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, socialtjänsten i Stockholms 
stads stadsdelsområde Hässelby-Vällingby samt projektet Uppdrag Psykisk 
Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Modell för genomlysning

År 2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med 
stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby fram och testade ett tillväga-
gångssätt för en genomlysning av socialtjänstens förebyggande och tidiga 
insatser till barn och unga. Samarbetet med stadsdelsförvaltningen hade två 
syften: dels att ge stöd till Hässelby-Vällingbys pågående arbete med att ta 
fram en modell för förebyggande och tidigt stöd, dels att testa hur en 
genomlysning kan genomföras och användas i det lokala arbetet. 

För stadsdelsförvaltningen var huvudsyftet med genomlysningen att få 
bättre kunskap om vilka ärenden som hanteras inom socialtjänsten för att 
sedan tillämpa den kunskapen i det lokala utvecklingsarbetet.

Genomlysningen skulle ge svar på bland annat:
• Vilka av de barn som anmäls till socialtjänsten är kända sedan tidigare?
• Vilka skillnader finns avseende ålder, kön och bostadsområde?
• Vilka är de vanligaste anmälningsorsakerna?
• Vilka är det som anmäler oro?
• Vilka insatser är vanligast förekommande? 
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Läsanvisningar 

Den här rapporten syftar till att sprida erfarenheter från genomlysningen av 
socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. Rapporten riktar sig i första hand till alla 
som arbetar med eller ansvarar för förebyggande och tidiga insatser till barn 
och unga inom socialtjänsten. Syftet är att den ska ge stöd och inspiration 
till politiker, chefer och medarbetare inom socialtjänsten som vill göra en 
genomlysning i den egna stadsdelen eller kommunen. Rapporten kan också 
med fördel läsas av verksamma i angränsande verksamheter som samverkar 
med socialtjänsten. 

Kapitel 1 beskriver hur genomlysningen i Hässelby-Vällingby gått till och på 
vilket sätt resultaten från en genomlysning kan analyseras och sättas in i ett 
sammanhang. I kapitel 2 redovisas resultaten från genomlysningen i 
Hässelby-Vällingby. Kapitel 3 innehåller en beskrivning av hur socialtjänsten 
i Hässelby-Vällingby har analyserat resultaten och vilka slutsatser de dragit. I 
kapitel 4 finns generella slutsatser, råd och tips som kan fungera vägledande 
vid genomförande av en genomlysning.

Rapporten är en översikt och inte en komplett sammanställning över all 
kunskap och alla slutsatser som genomlysningen genererade. 

Här kan du läsa den fullständiga sammanställningen av genomlysningen: 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/barn-unga/tidiga-
insatser-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/rapport-ratt-stod-i-tid-till-
barn-och-unga-att-gora-en-genomlysning-inom-socialtjansten/

Vanliga begrepp

Tidiga insatser – avser både insatser som ges tidigt i livet och insatser som 
ges tidigt i en problemutveckling.

Ansökan – görs av en person som själv söker hjälp hos socialtjänsten.

Orosanmälan – görs av någon som är orolig för att ett barn far illa. Flera 
yrkesgrupper har en skyldighet (anmälningsplikt) att anmäla oro vid miss-
tanke om ett barn far illa. Privatpersoner bör också anmäla oro för barn, men 
är inte bundna att göra det enligt lag. 

Förhandsbedömning – när en orosanmälan har gjorts ska socialnämnden 
alltid göra en förhandsbedömning för att besluta om en utredning ska 
inledas. Arbetet med förhandsbedömningen innehåller flera delar som är 
reglerade i lag, föreskrifter och allmänna råd. Det handlar exempelvis om 
skyddsbedömningar, tidsgränser, anmälningsmöten, återkoppling till 
anmälare och dokumentation.

Utredning – innebär att en socialsekreterare tar reda på barnets behov och 
situation, vårdnadshavares föräldraförmåga och vilken typ av situation 
barnet lever i. Arbetet handlar i korthet om att genom kontakt med barnet, 
föräldrarna och olika samverkanspartners samla information om barnet och 
familjen för att göra en bedömning om barnets och familjens behov. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/barn-unga/tidiga-insatser-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/rapport-ratt-stod-i-tid-till-barn-och-unga-att-gora-en-genomlysning-inom-socialtjansten/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/barn-unga/tidiga-insatser-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/rapport-ratt-stod-i-tid-till-barn-och-unga-att-gora-en-genomlysning-inom-socialtjansten/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/barn-unga/tidiga-insatser-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/rapport-ratt-stod-i-tid-till-barn-och-unga-att-gora-en-genomlysning-inom-socialtjansten/
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1. Metod
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Genomförande av datainsamling i genomlysningen

För att få en relevant och tydlig helhetsbild samlades data in från samtliga 
förhandsbedömningar och utredningar för barn och unga 0–17 år i Hässelby-
Vällingby stadsdelsförvaltning, som gjordes under 2017. Data hämtades från 
förhandsbedömningar som fanns i pappersformat på stadsdelsförvaltningen 
och från utredningar som fanns digitalt i Stockholms stads sociala system. 
Följande data ingick i materialet: 

• Grundläggande demografisk information om individen
• Detaljer om anmälan (uppgiftslämnare, orsak, etc.)
• Individens historik (tidigare anmälan, utredningar och insatser)
• Anledning till att utredning inte inleddes
• Hur en eventuell utredning genomfördes
• Om och i så fall vilken insats som erbjöds
• Notering om huruvida individen senare återaktualiserats

Inmatningen genomfördes under 2019, av tre personer. Informationen 
kategoriserades och fördes in manuellt i en mall skapad i Excel. Kategorise-
ringen av data i förhandsbedömningar bygger i huvudsak på de kategorier 
som finns i befintliga mallar (BBIC förhandsbedömning) i stadens sociala 
system.

Excel-mallen som användes för datainsamling finns idag tillgänglig för 
andra stadsdelsförvaltningar och kommuner som vill ha stöd i att göra 
en  genomlysning likt den som beskrivs i rapporten. 

Som komplement till mallen finns ett användarstöd som visar hur  
informationen i förhandsbedömningarna och utredningarna  
kvantifieras enligt olika kategorier och systematiskt förs in i mallen. 

Analys av insamlad data

Den data som samlats in användes för att göra statistiska analyser som gav 
svar på de uppsatta frågeställningarna. Analyserna genomfördes av en 
grupp konsulter med gedigen erfarenhet av att arbeta med statistik inom 
offentlig verksamhet. 

Totalt 1 750 personer förekom i underlaget. Underlaget bestod av totalt 2 281 
ärenden och de utgjordes av både förhandsbedömningar som inte lett till 
utredning och inledda utredningar. I en enskild anmälan/ansökan kan flera 
olika orsaker ha angivits av uppgiftslämnaren – exempelvis kan det finnas 
både skolrelaterad problematik och relationskonflikter inom familjen. 

I genomlysningen undersöktes både personer och ärenden, beroende på 
vilket som var mest relevant för den frågeställning som skulle besvaras. 
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Den statistiska analysen gav bland annat kunskap om:

• ålder och kön på de barn och unga som anmäls, utreds och får insatser
• vem som är uppgiftslämnare vid orosanmälningar
• vilken typ av oro som är orsak till anmälan/ansökan
• vilken typ av oro som leder till utredning respektive insats
• i vilka situationer socialsekreteraren talar med barnet under en utredning
•  i vilka situationer uppgifter inhämtas från förskola och skola under en 

utredning
• i vilken utsträckning olika typer av insatser beviljas
•  vilka barn som åter blir aktuella hos socialtjänsten efter en avslutad 

utredning/insats.

Ytterligare underlag togs fram som kunde bidra till att ge en utökad förstå-
else för den kunskap som genomlysningen gav. Det handlade till exempel 
om verksamhetsberättelser, tertialrapporter och statistik om icke-bistånds-
bedömda insatser. Därtill genomfördes under 2019 en inventering av 
befintliga tidiga insatser inom socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. 

Fortsatt process utifrån genomlysningens resultat
I intervjuer och/eller workshops diskuterade styrgrupp (bestående av 
avdelningschef, enhetschefer och representanter från Socialförvaltningen), 
medarbetare, biträdande chefer, resultaten från genomlysningen samt de 
kompletterande underlag som tagits fram. Genomlysningen av socialtjänst-
data kopplat till det som framkommit under workshops och intervjuer har 
diskuterats av ledningsfunktioner inom förvaltningen, som sedan slagit fast 
ett antal slutsatser som blir vägledande i det fortsatta utvecklingsarbetet.  
Den fortsatta processen utifrån genomlysningens resultat beskrivs närmare 
i kapitel 3.
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Kategorisering av data 

Nedan presenteras en översikt som visar hur olika typer av anmälnings-
orsaker har kategoriserats i analysen.

Orsaker – relaterade till barn

Notering i Excelfilen Analyserat som

Skolfrånvaro Skolrelaterad problematik

Annan skolsocial problematik Skolrelaterad problematik

Beteendeproblem Beteendeproblem

Förseelse/Snatteri Förseelse/Snatteri

Annan brottslighet Annan brottslighet

Alkoholmissbruk Missbruk

Narkotikamissbruk Missbruk

Spelmissbruk Missbruk

Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa

Våldsbejakande extremism Annat – relaterat till barn/ungdom

Annat Annat – relaterat till barn/ungdom

Orsaker – relaterade till vårdnadshavare

Notering i Excelfilen Analyserat som

Bostadsproblem Bostadsproblematik

Fysiska övergrepp mot barnet Övergrepp mot barn

Sexuella övergrepp mot barnet Övergrepp mot barn

Psykiska övergrepp mot barn Övergrepp mot barn

Vanvård/fysisk eller psykisk 
försummelse av barn

Vanvård/fysisk eller psykisk 
 försummelse av barn

Hot och våld inom familjen eller 
bland närstående

Hot och våld inom familjen eller 
bland närstående

Relationskonflikter mellan 
föräldrar Relationskonflikter inom familjen

Relationskonflikter mellan 
förälder och barn Relationskonflikter inom familjen

Hedersrelaterat våld mot barn Övergreppmot barn

Bevittnat hedersrelaterat våld Hot och våld inom familjen eller 
bland närstående

Psykisk ohälsa/funktions hinder 
vuxen

Ohälsa och funktionshinder hos 
vuxen
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Insatser

Notering i Excelfilen Analyserat som

Annat – pengar för träning Annat

Bostad med särskild service Stödboende/HVB/SiS

Familjebehandling Familjebehandling

Familjebehandling, kontaktperson Familjebehandling

Familjebehandling, tryggare barn Familjebehandling

Familjebehandling, familjestöd Familjebehandling

Familjebehandling, familjestöd Familjebehandling

Familjebehandling, familjestöd (LIHF) Familjebehandling

Familjebehandling/familjestöd men med 
fokus på syskon Familjebehandling

Familjebehandling/familjestöd, Jourhem Familjebehandling

Familjebehandling/familjestöd, Kontakt-
person Familjebehandling

Familjebehandling/familjestöd Familjebehandling

Familjebehandling/föräldrabehandling Familjebehandling

Familjebehandling Familjebehandling

Familjebehandling/familjestöd Familjebehandling

Familjehem Familje-/jourhem

Familjehemsplacering, LVU Familje-/jourhem

Familjestöd Familje-/jourhem

Familjestödsinsats Familje-/jourhem

Fördjupad utredning av VH, Jourhem Familje-/jourhem

Föräldrakurs ABC Föräldrastöd/kurs

Föräldrastöd Föräldrastöd/kurs

Föräldrastöd Föräldrastöd/kurs

Föräldrastöd/KOMET Föräldrastöd/kurs

Föräldrastödjande kontakt i samordning Föräldrastöd/kurs

Föräldrastödjande person från socialtjänsten Föräldrastöd/kurs

HVB, LVU Stödboende/HVB/SiS

Jourhem Familje-/jourhem

Jourhem LVU Familje-/jourhem

Jourhem, annat Familje-/jourhem

Jourhem, annat flygresa Familje-/jourhem

Jourhem, familjebehandling, LVU Familje-/jourhem

Jourhem, familjehem Familje-/jourhem

Jourhem, LVU Familje-/jourhem

Jourhemsplacering, SoL Familje-/jourhem

Kontaktfamilj Kontaktfamilj/-person

Insatser

Notering i Excelfilen Analyserat som

Kontaktfamilj Kontaktfamilj/-person

Kontaktfamilj, familjebehandling Kontaktfamilj/-person

Kontaktfamilj, familjebehandling/familjestöd Kontaktfamilj/-person

Kontaktperson Kontaktfamilj/-person

Kontaktperson, familjebehanding Kontaktfamilj/-person

Kontaktpseron, stödsamtal Kontaktfamilj/-person

Kvalificrad kontaktperson Kontaktfamilj/-person

Kvalificrad kontaktperson, familjebehandling Kontaktfamilj/-person

Kö till SHIS Annat

Ledsagning till skolan Annat

LIHF Familjebehandling

LIHF, jourhem Familjebehandling

Magelungens hemmasittarprogram Annat

MISA, praktikplats Annat

Nätverksmöte, säkerhetsplanering Annat

Personligt stöd Annat

Placering barnboende Stödboende/HVB/SiS

Repulse Annat

Samarbetssamtal Stödjande samtal/
Trappan

SIP Annat

SiS LVU Stödboende/HVB/SiS

SiS/Ungdomshem LVU Stödboende/HVB/SiS

Socialsekreterarstöd Annat

Stödboende Stödboende/HVB/SiS

Stödboende Stödboende/HVB/SiS

Stödboende, annat Stödboende/HVB/SiS

Stödjande samtal Stödjande samtal/
Trappan

Stödsamtal Stödjande samtal/
Trappan

Särskilt kvalificerad kontaktperson Kontaktfamilj/-person

Tryggare barn Tryggare barn

Trappan Stödjande samtal/
Trappan

Trappan samtal Stödjande samtal/
Trappan

Trygga barn Tryggare barn

Tryggare barn Tryggare barn

Tryggare barn Tryggare barn

Tryggare barn, Familjebehandling Tryggare barn

Uppföljande kontakt med socialsekreterare Uppföljning

Uppföljning Uppföljning

Vård LVU Annat

Annat

Tabellen nedan visar hur olika typer av insatser har kategoriserats i analysen.
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Befolkningsdata 

För att kunna sätta in resultaten från genomlysningen i ett samman-
hang behövs grundläggande kunskap om befolkningen i stadsdels-
förvaltningen. Sådan kunskap är bland annat utbildningsnivå, antal 
arbetssökande, ekonomisk situation och hälsostatus. 

Information om befolkningen finns i olika register och sammanställningar av 
undersökningar som genomförs regelbundet på regional eller nationell 
nivå. Ofta är informationen i de olika källorna tillgänglig för alla att använda. 
En del information är också sådan som varje stadsdel eller kommun själv 
samlar in och förvaltar. 

Folkhälsokollen.se  
I Stockholms län har Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) 
ett uppdrag att samla in och göra data tillgänglig för varje kommun/
stadsdel. CES har utvecklat verktyget folkhälsokollen.se, som är en hemsida 
där befolkningsdata presenteras på ett lättillgängligt sätt. 

Lokalt stöd  
CES erbjuder också stöd om en kommun, stadsdel och verksamhet inom 
Region Stockholm vill få hjälp med fördjupade analyser av sin befolkningsdata. 

Stockholmsenkäten  
Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs 
vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets 
år 2. Enkäten innehåller frågor om ungdomarnas alkohol-, tobak- och 
drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor 
m.m. Stockholmsenkäten genomförs sedan början av 2 000-talet i de flesta 
av länets kommuner. 

Webbtjänsten Kolada  
Ger samlad statistik om kommunernas och regioners verksamheter från år 
till år. kolada.se

Webbtjänsten Max 18  
Ger samlad statistik om barns och ungas levnadsförhållanden i Sverige.
max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/

 

http://folkhalsokollen.se/
http://www.kolada.se
https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/
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Olika data om befolkningen i Hässelby-Vällingby
Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby är en av 14 stadsdelsförvaltningar i 
Stockholms stad1. Stadsdelsförvaltningen ansvarar lokalt för viss kommunal 
service och styrs av en politisk stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningen 
arbetar med förskolor, äldreomsorg, stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, fritids- 
och kulturverksamhet, medborgarservice och stadsmiljö. Grundskolan och 
gymnasieskolan styrs dock centralt av Stockholms stad.

I Hässelby-Vällingby stadsdelsområde bor knappt 76 000 personer2. 
Ungefär 70 % av bostäderna är hyresrätter och övriga 30 % är bostadsrätter. 
I Stockholms innerstad är förhållandena mellan hyresrätter och bostadsrätter i 
princip det omvända3. I stadsdelen finns fler invånare under 18 år än i övriga 
länet (23,9 % jämfört med länets 21,9 %). 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har under flera år sett utmaningar 
inom socialtjänsten och trycket på socialtjänsten ökar fortfarande. Antalet 
orosanmälningar kring barn och unga, antal ansökningar om ekonomiskt 
bistånd, antal personer med missbruksproblematik och antal nyanlända är 
högre i Hässelby-Vällingby än i andra stadsdelsområden4.  

Utbildningsnivån i stadsdelsområdet är lägre än i länet i stort. Det finns 
också fler arbetssökande i området (10,8 % jämfört med 8,0 % i länet). Totalt 
39,4 % har en eftergymnasial utbildning, jämfört med 45,1 % i länet. Stads-
delsområdet har sämre hälsa sett till antalet dagar som ersätts genom 
sjukförsäkringen (25 dagar jämfört med länets snitt på 21,3 dagar). Även 
tandhälsan hos barn visar en tydlig skillnad. 92,1 % av stadsdelens treåringar 
är kariesfria, jämfört med länets 96,3 %. 
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Socioekonomiska skillnader inom stadsdelen
Hässelby-Vällingby är indelat i nio geografiska områden. I stadsdelsområdet 
bor både grupper som har det ekonomiskt bra och grupper som är socio-
ekonomiskt utsatta. I studien genomfördes analyser avseende socioekono-
miska skillnader. För detta syfte delades områdena upp i tre olika nivåer. 
Varje område analyserades utifrån fyra socioekonomiska parametrar: andel 
utrikesfödda, andel med eftergymnasial utbildning, andel arbetslösa och 
andel med medelinkomst. 

Utifrån hur mycket ett enskilt område avvek från hela Hässelby-Vällingbys 
genomsnitt gavs en total avvikelse från genomsnittet. Det visade sig att tre 
områden avvek genom att de hade bättre socioekonomi och tre områden 
genom att de hade lägre socioekonomi, medan tre områden låg nära 
genomsnittet (se tabellen nedan). I genomlysningen användes sedan 
denna klassificering av områden i socioekonomiska grupper i flera olika 
analyser. Exempelvis möjliggjordes en analys om huruvida en viss typ av 
orsak är vanligare i områden med lägre socioekonomi. 

1. Staden har from juli 2020 13 stadsdelar då Hägersten-Liljeholmen slås samman med Älvsjö.
2. https://intranat.stockholm.se/Global/other/Socialtjanstrapport%202018.pdf 
3. http://statistik.stockholm.se/omradesfaktax, Bostäder år 2014  
4. www.folkhalsokollen.se

Källa: https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-
fakta/undersokningar/trygghetsmatningen/trygghet-2017-hasselby-vallingby.pdf

Utrikes  
födda  
2016

Andel med 
eftergymnasial 
utbildning 2016

Andel  
arbetslösa  
2016

Medelinkomst 
(exkl. nollinkomst-
tagare) 2015

Socioekonomisk 
avvikelse från 
genomsnitt*

Socioekonomisk 
kategori

Nälsta 19% 49% 1,9% 367 000 +35% Relativt hög

Kälvesta 19% 47% 2,2% 354 000 +31% Relativt hög

Hässelby Villastad 21% 43% 2,5% 363 000 +26% Relativt hög

Råcksta 34% 43% 3,6% 288 000 +2% Medel

Vinsta 31% 38% 3,9% 314 000 +2% Medel

Vällingby 32% 38% 4,5% 272 000 -6% Medel

Hässelby Strand 37% 35% 5,1% 249 000 -18% Relativt låg

Grimsta 43% 30% 6,3% 230 000 -35% Relativt låg

Hässelby Gård 45% 32% 6,6% 228 000 -37% Relativt låg

Genomsnitt  
för Hässelby- 
Vällingby SDO

31% 39% 4,1% 298 000 0%

https://intranat.stockholm.se/Global/other/Socialtjanstrapport%202018.pdf
http://statistik.stockholm.se/omradesfaktax
http://folkhalsokollen.se/
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/undersokningar/trygghetsmatningen/trygghet-2017-hasselby-vallingby.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/undersokningar/trygghetsmatningen/trygghet-2017-hasselby-vallingby.pdf


R ÄT T S TÖD I TID TILL BARN OCH UNGA22

2. Resultat
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Vilka barn blir föremål för en förhandsbedömning inom socialtjänsten? Vilka 
orsaker finns det till oro för barn? Från vem kommer en orosanmälan och 
när inleds en utredning? En genomlysning ger svar på dessa och andra frågor. 

I detta kapitel presenteras ett urval av resultat och slutsatser från genomlys-
ningen av socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. 

Vilka barn handlar det om?

Under 2017 fick 1 750 barn och unga minst en förhandsbedömning eller en 
utredning hos socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. Totalt genomfördes 1 357 
förhandsbedömningar som inte ledde till utredning och 924 genomförda 
utredningar under 2017. I åldersgrupperna 0–5 år, 6–12 år och 13–17 år är det 
något fler barn i gruppen 6–12 år som fått en förhandsbedömning eller en 
genomförd utredning. Könsfördelningen i åldersgrupperna är jämn, det är 
alltså ungefär lika många flickor och pojkar i samma åldersgrupp (se figur 1). 

Figur 1. Antal barn i respektive åldersgrupp som genomgått en förhandsbedömning eller 
utredning under 2017.

Barn och unga från socioekonomiskt svagare områden inom Hässelby-
Vällingby är överrepresenterade. 

Pojkar

Flickor

437

689

540

84

0–5 år 6–12 år 13–17 år >18 år

311 
(45%)

242 
(45%)

298 
(55%)

41 (49%)
43 (51%)

202 
(46%)

235 
(54%)

378 
(55%)
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1 158 (66%) 

Antal unika personer (100% = 1 750)

0 200 400 600 800 1000 1200

95 (5%)

32 (2%)

110 (6%)

107 (6%)

26 (1%)

222 (13%)

Grupp 1 – Barn som inte tidigare varit föremål för orosanmälan, utredning eller insats

Grupp 2 – Barn som haft 1 tidigare outredd orosanmälan

Grupp 3 – Barn som haft 2 eller fler tidigare outredda orosanmälan

Grupp 4 – Barn som haft 1 tidigare utredning, men ingen insats

Grupp 5 – Barn som haft 2 eller fler tidigare utredningar, men ingen insats

Grupp 6 – Barn som haft 1 tidigare insats 

Grupp 7 – Barn som haft 2 eller fler tidigare insatser

För att få en 
tillräckligt stor 

population är grupp 2 
och 3, grupp 4 och 5 
samt grupp 6 och 7 

sammanslagna.

Två tredjedelar av personerna i underlaget har inte tidigare varit i  
kontakt med socialtjänsten

En majoritet (66 %) av barnen som blir föremål för en anmälan/ansökan har 
tidigare inte varit i kontakt med socialtjänsten (det vill säga inte varit föremål 
för en orosanmälan, ansökan, utredning eller insats).

Figur 2.
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Vilka är orsakerna till oro?

Genomlysningen ger kunskap om vilken typ av oro som leder till en anmä-
lan vid misstanke om att ett barn far illa. Den kunskapen är viktig för social-
tjänsten ur flera aspekter. Genom att veta vilken typ av oro som anmäls blir 
det mer tydligt vilken typ av problem som behöver förebyggas. Samtidigt 
kan kunskap om vilken sorts oro som sällan anmäls också ge viktig informa-
tion om vilken typ av kompetensutveckling som kan behövas lokalt och var 
det behövs ett mer uppsökande arbete. 

 

När det gäller orsaker till oro visade genomlysningen i Hässelby-
Vällingby bland annat: 
•  Det är vanligare att orsaker till oro är knutna till vårdnadshavarens 

omsorgsförmåga än till barnets/ungdomens eget mående eller 
beteende. För äldre barn och ungdomar ökar andelen ärenden 
där oron är relaterad till barnet själv. 

•  Det finns ingen anmälningsorsak som sticker ut som klart vanligast 
men när det gäller orsaker relaterade till barnet/ungdomen är skol- 
relaterade problem samt beteendeproblem vanligt förekommande 
orsaker. Vid orsaker knutna till vårdnadshavares omsorgsförmåga 
är hot och våld inom familjen vanligast, följt av ohälsa och funktions-
hinder hos den vuxne.

•  För både pojkar och äldre barn är det vanligare att orsaken till ett 
ärende rör deras eget beteende eller mående i form av eget 
missbruk eller kriminalitet.

•  Det finns vissa skillnader mellan geografiska områden. I stadsdelar 
med lägre socioekonomi är det vanligare med anmälningsorsaker 
relaterade till barnets/ungdomens beteende eller mående än till 
vårdnadshavares omsorgsförmåga. I stadsdelar med högre 
socioekonomi är missbruk en förhållandevis mer vanligt förekom-
mande anmälningsorsak, både bland barn och vårdnadshavare.
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Vid orsaker knutna till vårdnadshavares omsorgsförmåga är hot 
och våld inom familjen vanligast, följt av ohälsa och funktions-
hinder hos den vuxne

3 anledningar knuten till vårdnadshavaren

4+ anledningar knuten till vårdnadshavaren

2 anledningar knuten till vårdnadshavaren

1 anledning knuten till vårdnadshavaren

69
(4%)

1 162
(67%)

493 
(28%)

100 % = 1 735 anmälan/ansökningar där anmälningsorsaker relaterat till vårdnadshavare fanns

11
(1%) Bostadsproblematik 

Övergrepp mot barn

Vanvård eller psykisk  
försummelse av barn

Hot och våld inom familjen/
bland närstående

Relationskonflikter  
inom familjen

Ohälsa och funktionshinder 
hos vuxen

Missbruk

Kriminalitet

Annat

171 (10%)

257 (15%)

290 (17%)

81 (5%)

220 (13%)

321 (19%)

362 (21%)

478 (28%)

276 (16%)

0        100     200    300    400     500

Vid anmälningsorsaker relaterade till barnets beteende eller mående  
är skolrelaterad problematik vanligast, följt av beteendeproblem

3 anledningar knuten till barnet

2 anledningar knuten till barnet

1 anledning knuten till barnet

38
(5%)

509
(67%)

210 
(28%)

100 % = 757 anmälningar/ansökningar där anmälningsorsaker relaterat till barnet fanns

Antal anmälningar/ 
ansökningar som  
orsaken förekom vid

0       50     100    150   200    250   300

Skolrelaterad  
problematik

Beteendeproblem

Förseelse/snatteri

Annan kriminalitet

Missbruk

Psykisk ohälsa

Annat 141 (19%)

226 (30%)

88 (12%)

178 (24%)

168 (22%)

79 (10%)

168 (22%)

Antal anmälningar/ 
ansökningar som  
orsaken förekom vid

Figur 3.

Figur 4.
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Information om vilka som anmäler oro kan hjälpa socialtjänsten att utveckla 
sin samverkan med närliggande verksamheter. Det handlar dels om en 
förbättrad samverkan med verksamheter som ofta anmäler, dels om att 
etablera en samverkan med verksamheter som sällan anmäler, men som har 
möjlighet att uppmärksamma och föra vidare eventuell oro kring ett barn.

Att upptäcka problem och erbjuda stöd tidigt i barns liv är ett effektivt sätt 
att förhindra att problem uppstår eller fördjupas. En god och systematisk 
samverkan med verksamheter som möter barn i åldern 0–5 år är därför 
särskilt viktig för socialtjänsten.

Ju äldre barnet är, desto vanligare är det att anmälningarna är knutna 
till barnets/ungdomens eget beteende eller mående

589 883 695 114
100%

0–5 år 6–12 år 13–17 år 18+ år

N = 2 281 (samtliga anmälan/ansökan)

Orsaker relaterade till  
både barn/ungdom och 

vårdnadshavare

Enbart orsak(er) relaterade  
till vårdnadshavare

Enbart orsaker relaterade  
till barnet/ungdomen

Orsak saknas

5%
11% 12% 13%

41%

41%

39%

48%

92% 73%

15%
2%0% 0% 1% 4%

 

Från vem kommer en orosanmälan?

Se figur 6 och 7.

Figur 5.

När det gäller orsaker till oro visar genomlysningen i Hässelby-
Vällingby bland annat:
•  Polis/åklagare är den verksamhet som oftast orosanmäler, både 

när det gäller oro som handlar om barnet själv (47 %) och beteendet 
hos en vuxen i barnets närhet (49 % ). 

•  För gruppen mindre barnen, 0–5 år, står förskolorna för 6 % av  
orosanmälningarna och beroendevård/centrum för 3 %.

•  I åldersgrupperna 7–12 år samt 13–17 står skolan för ungefär en 
femtedel av orosanmälningar. 
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Polis/åklagare är den verksamhet som oftast anmäler oro

Polis/åklagare samt skola/barnomsorg anmäler oftare orsaker 
relaterade till barnet, medan förskola och intern oftare har  
orsaker knutna till vårdnadshavare

589 883 695

0–5 år 6–12 år 13–17 år 18+ år

Polis/Åklagare

Skola/Barnomsorg

Psykiatri

Vårdnadshavare

Annan hälso- och sjukvård

Privatperson

Intern

Förskola

Beroendevård/centrum

Samtliga övriga

17% 20%

6%

20%

35%

21%

12%

12% 19%

16%

11%

11%
10%

10%

10%

6%
8%

8%

12%

7%

9%

4%

9%

6%
3%

6%

6%

3%
4%

3%

4%

4%
5%

5%

13%
10% 7%

25%1%

1%

114
100%

N = 2 281 (samtliga anmälan/ansökan)Figur 6.

Figur 7.

553 364 254 226 182 143 80 24578156
100%

Polis/
Åklagare

Skola/
Barnomsorg

Psykiatri Vårdnads-
havare

Annan  
hälso- och 

sjukvård

Intern Förskola Samtliga 
övriga

Beroendevård/ 
centrum

Privat- 
person

N = 2 281 (samtliga anmälan/ansökan)

Orsaker knutna till både barn/
ungdom och vårdnadshavare

Enbart orsak(er) knutet till 
vårdnadshavare

Enbart orsaker knutet till 
barnet/ungdomen

Orsak saknas

47% 31%

15%
11%

18%
6% 5%

9%
5%

17%
7%

49%

48%
70% 76%

74% 83% 83% 78%82%
85%

20% 15% 13%
8% 10% 13% 8%6%3% 1%

1% 1%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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”   Vi ville ha fakta för att kunna 
identifiera utvecklingsområden 
och utveckla arbetet med  
tidiga insatser.” -  Andrea Hormazabal, avdelningschef,  

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
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När inleds en utredning? 

En genomlysning ger kunskap och ökad förståelse för vilka barn och unga 
som blir föremål för en utredning, vilka som inte blir det och vilka orsaker 
som finns till att inte inleda en utredning. Med underlaget som grund blir 
det intressant att fundera vidare kring om de barn och unga som behöver  
en utredning får det och hur arbetet kan utvecklas för att i högre utsträck-
ning, och i ett tidigt skede, möta barns behov av en utredning.

Genomlysningen i Hässelby-Vällingby visade att 41 % av förhands- 
bedömningar leder till att en utredning inleds.  

Utredning inleddes Ingen utredning inleddes

2 28159% (1 357)41% (924)Samtliga observationer

100%

N = 2 281 (samtliga anmälan/ansökan)

 

Figur 8.

När det gäller vilka förhandsbedömningar som leder till att en 
utredning inleds visade genomlysningen bland annat:
•  Anmälningar där övergrepp mot barn, hot och våld i familjen, 

vanvård och psykisk hälsa hos barnet förekommer, leder oftast till 
en utredning (se figur 10).

•  Anmälningar relaterade till kriminalitet (såväl snatteri/förseelse 
som annan kriminalitet) och missbruk hos barnet utreds i mindre 
än 33 % av fallen. Även de anmälningar som handlar om missbruk 
och/eller kriminalitet hos vårdnadshavare leder sällan till att en 
utredning inleds (se figur 10).

•  Vid anmälningar som gäller yngre barn i i yngre ålder inleds en 
utredning oftare än för barn i åldern (se figur 9). 

•  Det finns inga könsskillnader avseende hur ofta en utredning 
inleds. 

•  Om en anmälan gäller ett barn som tidigare varit föremål för en 
förhandsbedömning och/eller utredning hos socialtjänsten är det 
vanligare att en utredning inleds, jämfört med om ett barn inte 
haft en tidigare insats.

•  Det är vanligare att anmälningar utreds om barnet bor i områden 
som är socialekonomiskt svaga (se sid. 34).
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Skolrelaterad problematik
Beteendeproblematik

Förseelse/snatteri
Annan kriminalitet

Missbruk
Psykisk ohälsa

Annat

Bostadsproblematik
Övergrepp mot barn

Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse av barn
Hot och våld inom familjen/bland närstående

Relationskonflikter inom familjen
Ohälsa och funktionshinder hos vuxen

Missbruk vuxen
Kriminalitet vuxen

Annat

226
178
88
168
79
168
141

171
259
257
476
299
347
290
81
220

45%
44%

14%
17%

33%

33%
76%

51%

49%
37%

31%
30%

32%

68%

50%

55%
56%

86%
83%

67%

67%
24%

49%
32%

51%
63%

69%
70%

68%

50%
99%

Utredning inleddes Ingen utredning inleddes

N = 2 281 (samtliga anmälan/ansökan)

1%

100%

Orsaker  
relaterade  
till barnet

Orsaker  
relaterade  
till vårdnads-
havare

Figur 9.

Figur 10.

Utredning inleds något oftare när den gäller yngre barn

0–5 år

6–12 år

13–17 år

18+ år

(36%)

(39%) 

(41%) 

 (45%) 

(64%)

(61%)

(59%)

(55%)

100%

Utredning påbörjades Ingen utredning påbörjades

N = 2 281 (samtliga anmälan/ansökan)

Snitt: 41%
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Vad sker under en utredning?

Lagstiftning, riktlinjer och allmänna råd anger hur en utredning ska genom-
föras. Inom dessa ramar finns utrymme för att lägga upp utredningsarbetet 
på olika sätt och en bedömning kring vad som behöver utredas och hur det 
behöver göras från fall till fall. 

Genomlysningen ger till exempel kunskap om i vilken utsträckning social-
sekreteraren inhämtar uppgifter från förskola och skola samt hur ofta samtal 
förs med barnet under utredningen. En väl genomförd utredning som 
belyser risk- och skyddsområden på ett adekvat sätt och där barnet görs 
delaktigt ökar chansen för en korrekt bedömning och minskar risken för att 
barnet behöver upprepade utredningar.

Genomlysningen i Hässelby-Vällingby visar att socialsekreteraren  
pratar direkt med barnet i ungefär hälften av utredningarna. Det är 
vanligast att prata med barnet i de fall då orsaken är att barnet utsatts  
för övergrepp och beteendeproblematik.

•  Socialtjänsten pratar oftare med barnet när orsaken till anmälan 
gäller barnets eget mående eller beteende snarare än vårdnads-
havarens föräldraförmåga.

•  Socialtjänsten pratar oftare med barnet när anmälningsorsaken är 
övergrepp mot barn och vid beteendeproblematik. Orsaker till 
anmälan som minst ofta leder till att socialsekreteraren pratar 
direkt med barnet är bostadsproblematik och kriminalitet hos 
vuxen.

•  Socialsekreteraren pratar oftare med barnet när barnet är äldre, 
tidigare har haft insatser från socialtjänsten och är från en stadsdel 
med relativt hög socioekonomi.

•  Inga större könsskillnader finns avseende om samtal med barnet 
har förts.

•  Förskolan/skolan kontaktas i 28 % av utredningarna och i cirka  
50 % när de själva varit uppgiftslämnare.

•  Det är vanligare att socialtjänsten kontaktar skolan när det gäller 
barn i grundskoleåldern, jämfört med utredningar för barn i 
förskoleålder.
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Socialtjänsten hämtar oftare in uppgifter från förskolan/skolan när det 
utredda barnet är en pojke, har en mer omfattande historik inom social-
tjänsten och är från en stadsdel med relativt låg socioekonomi.

I vilken utsträckning beviljas insatser? 

Vilka utredningar leder till beslut om insats och vilka insatser beviljas?  
När avslutas utredningar utan insats och vilka är skälen till det?  
Genomlysningen ger ett underlag för fortsatt diskussion kring huruvida  
de barn och unga som behöver insatser får det. Kunskapen blir också en 
utgångspunkt för att fundera vidare kring vad i utredningsarbete och 
tillgängliga insatser som eventuellt kan behöva förändras för att fler barn 
ska få stöd som kan göra skillnad. 

•  Insats erbjuds efter 30 % av utredningarna. I de fall insats erbjuds 
accepteras den i cirka två tredjedelar av fallen. Se figur 12.

•  Totalt resulterar cirka 20 % av utredningarna i att en insats  
genomförs.

•  Den klart vanligaste motiveringen till att en insats inte erbjuds är  
att det saknas behov av insats.

•  Insats erbjuds oftare när utredningen initieras av en ansökan  
snarare än en anmälan.

I 28 % av utredningarna kontaktas förskolan/skolan.
I de utredningar där de varit uppgiftslämnare är andelen 48 %.

I två tredjedelar av utredningarna erbjuds inte insats. 
I 21 %  av utredningarna erbjuds och accepteras insats.

262 (28%)
121 (48%)

126 (14%) 22 (9%)

523 (57%)

110 (43%)

924 254
100%

Samtliga utredningar I de fall då skola/barnomsorg/
förskola är uppgiftslämnare

100 % = 924 (samtliga utredningar)

13 (1%) 1 (0%)

Ja

Nej

Vet inte/inte aktuellt 
Uppgift saknas

924 
(100%)

191 
(21%)

69 (7%)

623 
(67%)

Samtliga  
utredningar

Insats  
erbjuds inte

Insats erbjuds  
och accepteras

Insats erbjuds, 
men nekas

Insats erbjuds, 
uppgift saknas  

om accept

Uppgift  
saknas

100 % = 924 (samtliga utredningar)

23 (2%)18 (2%)

Se förklaring av orosanmälan, ansökan, förhandsbedömning, utredning och 
insats på sidan 13.

Figur 11.

Figur 12.
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”  Vi visste att vissa föräldrar  
tackar nej till insatser, men  
vi hade ingen siffra på hur  
vanligt det är. Nu vet vi och  
kan förbättra vårt arbete.” -  Rebecca Hedenstedt, processledare,  

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
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Familjebehandling erbjuds oftast 

Insatser erbjuds i olika utsträckning baserat på vem som var 
initial uppgiftslämnare i utredningen
•  Om en anmälan kommer från en förskola ges insatser i högst utsträckning  
•  Om en anmälan kommer från polis/åklagare eller hälso- och sjukvården 

ges insatser i lägst utsträckning

Insatser erbjuds i olika utsträckning beroende på orsaken till 
utredningen
•  Barn med beteendeproblematik, exempelvis okontrollerad aggressivitet, 

erbjuds oftast en insats.
•  Barn som utreds för förseelse/snatteri, missbruk och kriminalitet hos 

vuxen erbjuds minst ofta en insats.

Familjebehandling

Kontaktfamilj/-person

Tryggare barn

Familje/-jourhem

Annat

Stödboende/HVB/SiS

Uppgift saknas

Stödjande samtal/Trappan

Uppföljning

Föräldrastöd/kurs

146 (53%) 

36 (13%) 

26 (9%) 

19 (7%) 

100% = 278 (samtliga utredningar där insats erbjuds)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

12 (4%)

10 (4%)

8 (3%)

8 (3%)

7 (3%)

6 (2%)

Skolrelaterad problematik
Beteendeproblematik

Förseelse/snatteri
Annan kriminalitet

Missbruk
Psykisk ohälsa

Annat

Bostadsproblematik
Övergrepp mot barn

Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse av barn
Hot och våld inom familjen/bland närstående

Relationskonflikter inom familjen
Ohälsa och funktionshinder hos vuxen

Missbruk vuxen
Kriminalitet vuxen

Annat

101
78
12
29
26
84
1

57
196
131
326
148
128
87
25
71

37%
58%

8%
28%

42%
36%

100%

30%
37%

31%

32%

32%

35%
16%
16%

29%

62%
41%

92%
59%

46%

72%

62%

70%
62%

68%
71%
68%

68%

64%
84%

100 % = 924 (samtliga utredningar)

100%

Orsaker  
relaterade  
till barnet

Orsaker  
relaterade  
till vårdnads-
havare

1%
1%

1%

1%

1%

2%

2%

14%
12%

12%

Ja Nej Vet inte/Uppgift saknas

Figur 13.

Figur 14.
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Insatser erbjuds oftare till:
• barn 0–5 år
• barn som haft tidigare insatser i socialtjänsten 
• barn från stadsdelar med lägre socioekonomi. 

Pojkar och flickor erbjuds insatser i lika stor utsträckning.

Insatser accepteras oftare av:
• barn och unga 13–17 år
•  barn som haft en tidigare orosanmälan och utredningar, men inte fått  

en insats 
• barn från stadsdelar med relativt högre socioekonomi. 

Insatser accepteras också oftare om förskolan är uppgiftslämnare eller om 
den görs internt från socialtjänsten och minst ofta om polis/åklagare är  
uppgiftslämnare. 

Om insats erbjuds accepteras den något oftare av personer som 
tidigare haft insatser och av personer som tidigare inte haft någon 
kontakt med socialtjänsten

100 % = 212 (samtliga utredningar där insats erbjuds och 
observationen varit den första för en individ)

100%
111 10 36 55

Grupp 1 -  
Barn som inte 

tidigare haft en 
orosanmälan, 
utredning eller 

insats

Grupp 2 & 3 –  
Barn som 

haft tidigare 
outredda oros-

anmälan

Grupp 4 & 5 –  
Barn som haft 
tidigare utred-

ningar, men 
ingen insats

Grupp 6 & 7 –  
Barn som haft 

tidigare insatser 

32%
20% 22%

33%

68%
80% 78%

67%

Insats erbjuds, men  
nekas/uppgift saknas

Insats erbjuds 
och accepteras

Figur 15.
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”  Upprepade utredningar är  
vanligast där orsaken till  
anmälan är kriminalitet eller  
missbruk hos barnet/ungdomen 
eller vårdnadshavaren.” -  Pontus Andersson, konsult, Lumell Associates
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Vilka barn utreds mer än en gång?

En del barn och ungdomar utreds vid upprepade tillfällen. Det kan finnas 
olika skäl till det, till exempelvis att något nytt har inträffat i barnet eller 
ungdomens liv som leder till ny oro. En annan förklaring kan vara att en 
tidigare utredning inte lyckats ta reda på barnets behov eller att det inte 
gått att motivera vårdnadshavare till att ta emot den insats som bedömts 
passa barnets behov.

Genomlysningen ger bättre kunskap om vilka barn och unga som återkommer 
för en ny utredning och blir ett underlag för utveckling av arbetet med 
dessa målgrupper.

30 % av de barn som ingår i undersökningen blir åter aktuella 
inom 15 månader

Alla utredningar där personer har återaktualiserats

Återaktualiseras inte

Återaktualiseras

Uppgift saknas
11% 
(99)

30% (278)

59% (547)

100 % = 924 (samtliga utredningar)

Skolrelaterad problematik
Beteendeproblematik

Förseelse/snatteri
Annan kriminalitet

Missbruk
Psykisk ohälsa

Annat

Bostadsproblematik
Övergrepp mot barn

Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse av barn
Hot och våld inom familjen/bland närstående

Relationskonflikter inom familjen
Ohälsa och funktionshinder hos vuxen

Missbruk vuxen
Kriminalitet vuxen

Annat

101
78
12
29
26
84
1

57
196
131
326
148
128
87
25
71

28%

41%

26%

26%

24%
33%

30%

35%

37%
37%

44%
40%

39%

42%

42%

62%

100%

53%

41%

69%

71%

64%
60%

60%

55%

49%
59%

47%
52%

54%

58%

100 % = 924 (samtliga utredningar)

Orsaker  
relaterade  
till barnet

Orsaker  
relaterade  
till vårdnads-
havare

10%

9%

17%

5%

5%

2%

12%
8%

9%

10%

9%
8%

14%

4%

Återaktualiserats Inte återaktualiserats Uppgift saknas

100%

Figur 16.

Figur 17.
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•  Det är mer sannolikt att barnet blivit utrett mer än en gång om 

orsaken till utredningen var kriminalitet eller missbruk hos barnet/
ungdomen eller hos vårdnadshavaren. 

•  Om orsaken till utredning är övergrepp mot barn är det mindre 
sannolikt att barnet blir utrett vid mer än ett tillfälle under den 
aktuella perioden.

•  Det är mer sannolikt att ett barn/ungdom utreds mer än en gång om 
barnet inte kontaktats i utredningen, om insats inte erbjudits eller om 
erbjuden insats inte accepterats.

Det är vanligare att barnet återaktualiserats efter genomförd 
utredning om insats inte har erbjudits

Om insats erbjudits är det vanligare att barnet återaktualiserats 
om insatsen har nekats än om den har accepterats

100 % = 924 (samtliga utredningar)

100%
623 278 23

Insats erbjuds inte Insats erbjuds  Uppgift saknas

32%

26%

57%
27%

11% 6%

57%
67%

17%

Återaktualiserats Inte återaktualiserats Uppgift saknas

10%

72%
56%

24%
33%

191 87
100%

Insats erbjuds  
och accepteras

Insats erbjuds, men 
nekas/uppgift saknas

100 % = 278 (samtliga utredningar där insats erbjuds)

Återaktualiserats Inte återaktualiserats Uppgift saknas

5%

•  Det är mer sannolikt att barn från stadsdelar med lägre socioekonomi 
utreds mer än en gång.

•  Det finns inga skillnader gällande upprepade utredningar baserat på kön 
eller där barn har en tidigare historik hos socialtjänsten. 

Figur 18.

Figur 19.
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3. Fortsatt  
process utifrån  

genomlysningens  
resultat
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Den fortsatta processen för att fördjupa förståelsen för resultaten är avgö-
rande för hur väl tillämpningen av genomlysningen lyckas. I det fortsatta 
utvecklingsarbetet är det bra om såväl profession och brukare görs delak-
tiga på olika sätt.  Socialtjänsten i Hässelby-Vällingby genomförde intervjuer 
och workshops med chefer och medarbetare. Här fanns möjligheter att 
reflektera över resultatet av genomlysningen och komplettera med egna 
tankar och förslag till vilka tidiga insatser och stöd som socialtjänsten ska 
kunna erbjuda barn och unga. 

Vid workshoptillfällena fick deltagarna diskutera resultaten från genomlys-
ningen och bland annat vilka målgrupper de ansåg vara i behov av tidigt 
socialt stöd. Deltagarna fick även utifrån resultatet svara på om de ansåg att 
socialtjänsten gör rätt saker och om socialtjänsten arbetar på rätt sätt. 
Dessutom gjordes en inventering av socialtjänstens befintliga insatser för 
att ta reda på om dessa insatser matchade barn och ungas behov av stöd.

Intervjuer

Intervjuer genomfördes med medarbetare, chefer samt personer som är 
ansvariga för utvecklingsarbetet inom socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. 
Syftet med intervjuerna var att nå en fördjupad insikt i följande frågor:

• Hur skulle du definiera gruppen som kan vara aktuell för tidigt socialt stöd?
•  Hur tycker du att vi arbetar med denna målgrupp idag? (Det kan både 

handla om hur vi ger stödet och vilket utbud av stöd vi har att erbjuda)
• Vad behöver utvecklas/vad saknas idag?
•  Reflektioner/tankar utifrån det första preliminära resultatet från genom-

gången av förhandsbedömningar. 
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Workshops

Två workshops genomfördes med ett stort antal medarbetare och chefer 
som arbetar i socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. 

Under den första workshopen presenterades den information som tagits 
fram i samband med genomlysningen. Presentationen följdes sedan av en 
diskussion med fokus på: 

• Allmänna reflektioner kring det som framkom i genomlysningen.
• Vilken är målgruppen som är i behov av tidigt stöd?
•  Hur ska man arbeta vidare med den gruppen barn där förhandsbedöm-

ningen inte leder till att en utredning inleds. 

Under den andra workshopen var fokus för diskussionen:
•  Vilka befintliga arbetssätt och strukturer matchar den information som 

genomlysningen bidragit med och vad skulle behöva förändras för att 
socialtjänsten framöver ska kunna arbeta mer effektivt med förebyggande 
och tidiga insatser?

”Resultatet av intervjuer och workshops visar också att vi behöver jobba 
mer med vår interna samverkan, exempelvis tillsammans med enheter för 
socialpsykiatri vuxna och funktionsnedsättning. Vi visste sedan tidigare att 
det fanns ett behov av sådan samverkan, eftersom vissa barn har föräldrar 
med sådana besvär. Vi jobbar ihop redan idag, men vi behöver jobba tätare.”

-   Andrea Hormazabal, avdelningschef, Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning 

Intervjuer och workshops ledde bland annat fram till en modell för vilken 
nivå målgrupper ska få stöd inom socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. 
Modellen ska användas som ett verktyg i det fortsatta arbetet med att möta 
behov av insatser på alla nivåer, med ett särskilt fokus på att säkerställa 
förebyggande och tidiga insatser.

Inventering av insatser 

Informationen från genomlysningen om vilka problem barn och unga har är 
viktig för att kunna planera vilken typ av insatser och stöd som socialtjäns-
ten ska kunna erbjuda. I det sammanhanget blir det också viktigt att under-
söka vilket stöd som finns tillgängligt idag och hur det matchar de behov 
som barn och unga i stadsdelen har.

I Hässelby-Vällingby gjordes en inventering av alla befintliga insatser som 
erbjuds, med undantag för placeringar av barn och unga. Inventeringen 
användes som underlag för diskussioner i workshops.

Genomlysningen visade att familjebehandling och kontaktperson/kontakt-
familj var de vanligaste insatserna. Både medarbetare och chefer såg ett 
problem med att det inte fanns fler insatser att välja bland. Det saknades 
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”  Det har kommit fram många 
bra saker på våra intervjuer och 
workshops. Diskussionerna har 
varit kloka och det har tänkts 
mycket utanför boxen. Arbetet 
har andats mod och kreativitet. 
Vi har fått bra hjälp att analysera 
siffrorna från genomlysningen. 
Det är viktigt att alla får möjlig-
heter att ge sin syn, så att det 
inte bara är vi projektansvariga 
som gör våra tolkningar.” -  Andrea Hormazabal, avdelningschef,  

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
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exempelvis flexibla insatser som också omfattade praktiskt stöd till familjer, 
insatser till barn och unga som begått brott, insatser till barn och unga vars 
föräldrar har missbruk och/eller psykisk ohälsa samt insatser till barn och 
unga med skolproblematik. Vidare visade inventeringen på behovet av 
evidensbaserade och flexibla insatser anpassade för målgruppen.

”Resultatet har gett oss en lägesbild och bildat en utgångspunkt för  
våra förändringstankar”

-   Katarina Munier, enhetchef, socialförvaltningen,  
Stockholms stad

Slutsatser i korthet från Hässelby-Vällingby stads-
delsförvaltning

•  Ärenden som berör kriminalitet och missbruk utreds i låg utsträckning, 
samtidigt är personer med denna problematik mer vanligt förekom-
mande bland de personer som återaktualiseras.

•  Insatser och utredningar genomförs redan i högre utsträckning i stads-
delar med lägre socioekonomisk status. Detta förhållande kan dock behöva 
stärkas ytterligare för att verka kompenserande.

•  Ju äldre barnen är desto mer är problematiken kopplad till ungdomens 
eget beteende eller mående. 

•  Förskola/skola vidtalas i knappt hälften av utredningarna de gånger de 
själva varit uppgiftslämnare i en initial orosanmälan.

•  Barn och unga från socioekonomiskt svaga områden inom Hässelby-
Vällingby förekommer i flest ärenden. Resultatet var väntat eftersom 
sämre socioekonomi ofta leder till ett ökat behov av stöd från socialtjänsten. 

•  Samtal med barnen sker i lägre grad i områden med lägre socioekonomi. 
En möjlig förklaring kan vara att skolan kontaktas mer i dessa områden 
under utredningen och att socialtjänsten då gjort bedömningen att 
samtal med barnet inte är nödvändigt. En annan förklaring kan enligt 
referenspersoner vara att föräldrar inte tillåter socialtjänsten att ha 
kontakt med barnen eller att barnen själva inte vill ha samtal med social-
tjänsten. Det kan enligt referenspersoner handla om en misstro gent-
emot socialtjänsten eller tidigare negativa erfarenheter av kontakt med 
socialtjänsten.
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Utmaningar för socialtjänsten i Hässelby-Vällingby 

Med utgångspunkt i den information som kommit fram i genomlysningen, 
intervjuer, workshops och inventeringen av befintliga insatser identifierade 
man i Hässelby-Vällingby följande utmaningar som behöver lösas för att 
förbättra arbetet med förebyggande och tidiga insatser:

•  Bristfällig kontinuitet, familjer får träffa flera olika personer i sin kontakt 
med socialtjänsten.

•  Bristfällig intern samverkan mellan förebyggande stöd och myndighets-
utövning.

• Långa väntetider till biståndsbedömda insatser.
•  Få insatser till riskgrupper, bland annat barn och unga som begått brott 

(utöver snatteri) och barn till föräldrar med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa.

• Stor andel av barn och unga återaktualiseras för utredning.
•  Relativt liten andel familjer beviljas insats efter avslutad utredning och få 

tackar ja till insatser.
• Få insatser att välja bland och insatserna är inte tillräckligt flexibla.
• Få utredningar där samtal med barn genomförts.
• Få utredningar där kontakt har tagits med förskolan och skolan.

Genomlysningen har resulterat i ett antal förbättringsförslag som lägger 
grunden för det fortsatta arbetet 2020–2022. Förbättringsförslagen består 
av ett förslag på en ny nivåindelning av socialtjänstens insatser, ett 
13-punktsprogram och en skiss för en pilotverksamhet (modell) som ska 
behandla en avgränsad del av socialtjänstens ärenden för barn och unga i 
stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby. 

Pilotverksamheten kommer starta under hösten 2020 och pågå fram till 
mitten av 2022. De arbetssätt och insatser som visar sig vara framgångsrika 
kommer att implementeras succesivt i ordinarie verksamhet.
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4. Generella slutsatser,  
råd och tips
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Dagens socialtjänst står inför stora utmaningar, kraven ökar och insatserna 
till barn och unga måste levereras med högsta kvalitet. I detta arbete är det 
viktigt att göra en genomlysning för att kunna skapa effektiva arbetssätt 
som i tid hjälper barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Med 
genomlysningen som underlag kan socialtjänsten skapa möjligheter till ett 
nytt arbetssätt och därmed erbjuda förebyggande och tidiga insatser 
baserade på kunskap. Arbetet med en genomlysning kan vara första steget, 
eller ett viktigt komplement, i ett utvecklingsarbete. För att fånga upp nya 
utmaningar och successivt kunna mäta resultaten av nya arbetssätt och 
metoder är det sedan önskvärt att genomföra genomlysningar återkom-
mande och regelbundet. Genom att oftare lyssna in behoven och följa upp 
arbetet kan socialtjänsten öka kvaliteten på tidiga insatser till barn och unga. 

Det tillvägagångssätt som beskrivs i den här rapporten kräver mycket 
arbete både före, under och efter genomlysningen. I det här avsnittet finns 
ett antal generella slutsatser formulerade när det gäller hur ett arbete enligt 
tillvägagångssättet som beskrivs i rapporten bör utformas.

Innan genomlysningen startar

Politiker och/eller ledning inom socialtjänsten behöver fatta beslut om att 
genomlysningen ska genomföras. De bör också formulera och besluta om 
syfte och mål med genomlysningen. En styrgrupp för arbetet behöver 
utses. Styrgruppen har sedan ansvar för att:

• utse en projektledare
• utse en projektgrupp
•  att syfte och mål med genomlysningen kommuniceras till, och förankras 

hos, alla deltagare.

Projektgruppen bör bestå av både chefer på olika nivåer och medarbetare 
med olika erfarenheter och professioner. Strukturen är en förutsättning för 
att tillämpa tillvägagångssättet som beskrivs i rapporten. 

Tidigt i arbetet bör styrgrupp och projektgrupp under ledning av projekt-
ledare göra en projektplan för vilken kompletterande information som 
behöver samlas in och hur såväl profession som brukare ska göras delaktiga 
i det fortsatta arbetet med genomlysningen. Det kan till exempel handla om 
någon eller flera av följande aktiviteter:

•  inventering av insatser för att se hur dessa matchar de behov som 
framkommit i genomlysningen

•  genomförande av intervjuer med medarbetare, samarbetspartners och/
eller brukare för att ta del av deras reflektioner kring resultaten och de 
uppsatta frågeställningarna

•  genomförande av workshops med medarbetare, samarbetspartners 
och/eller brukare för att ta del av deras reflektioner kring resultaten och 
de uppsatta frågeställningarna.
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Innan själva genomlysningen påbörjas är det bra om en kommunikatör 
engageras i arbetet för att upprätta en kommunikationsplan. En medveten 
kommunikation kring genomlysningen i olika kanaler är till hjälp i arbetet 
med att skapa samsyn och engagemang, i första hand internt men det kan 
också vara viktigt med extern kommunikation beroende på syfte och mål 
med genomlysningen. En viktig del att tänka på i kommunikationen kan till 
exempel vara att se till att informationen går ut samtidigt till alla i projektet. 

Innan genomlysningen påbörjas är det också bra om styrgrupp och projekt-
arbetsgrupp kan formulera ett antal hypoteser kring vad de tror att genom-
lysningen kommer att visa. Hypoteserna blir intressanta att jämföra med 
resultaten när genomlysningen är klar.

Vid genomförande av genomlysning

Samla in alla data på ett enhetligt sätt. Detta underlättas av att det nu finns 
en mall tillgänglig för ändamålet. Är det fler personer som arbetar med 
datainsamling behöver de avsätta tid där de stämmer av med varandra för 
att ytterligare säkerställa enhetlighet i inmatningen.

Efter genomförande av genomlysning

När datainsamlingen är klar och den insamlade datan analyserats fortsätter 
arbetet med bearbetning och kvalitativ analys av resultaten enligt den plan 
som formulerats i början av arbetet. För att få en så heltäckande bild som 
möjligt, men också för att skapa engagemang och samsyn kring det kom-
mande utvecklingsarbetet, bör alla projektdeltagare beredas möjlighet att i 
någon form ge sin syn på genomlysningen. Även brukare bör, om möjligt, 
engageras i att ge sin syn på resultaten.

Följ upp frågor och förslag som lyfts från såväl profession som brukare och 
var noggrann med att ge återkoppling tillbaka kring vilka eventuella 
åtgärder som planeras och varför. Det är också viktigt att återkoppla varför 
vissa förslag inte leder till någon åtgärd. 

Vidare är det värdefullt för projektledare och styrgrupp att vara medvetna 
om att den här typen av arbete kan vara krävande för de som deltar. Att 
skapa delaktighet och möjlighet till inflytande är därför centralt. En strategi 
för hur återkopplingen till olika målgrupper/deltagare i projektet ska ske bör 
finnas med i kommunikationsplanen.  

Fortsatt implementering

Det är bra om genomlysningar kan göras löpande, exempelvis en gång per 
år, för att följa förändringar och måluppfyllelser och då ingå i den ordinarie 
modellen för systematiskt kvalitetsarbete.



R ÄT T S TÖD I TID TILL BARN OCH UNGA 51

 

”  Vi rekommenderar fler  
kommuner och stadsdelar  
att göra en genomlysning.” -  Rebecca Hedenstedt, processledare,  

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
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Egna anteckningar 
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Bilaga

Sammanfattning av resultat från workshop  
omgång 1 

Reflektioner kring resultatet från genomlysning nr 1 alla förhandsbedöm-
ningar som inte ledde till utredning. Vilken är målgruppen som är i behov av 
tidigt stöd?

•  De som kan vara aktuella för tidigt stöd kan vara den målgrupp som 
tackar nej till insatser.

•  Familjer behöver ofta hjälp med praktiska saker och den typen av insats 
finns inte.

•  Vi måste se till att inte missa i  övergångarna mellan oss olika professionella 
som familjen har kontakt med.

•  Vi skulle behöva arbeta mer teambaserat än vi gör idag. Det skulle vara 
bra att hitta mer forskning kring olika sätt att organisera oss på. 

•  Skulle vara intressant att se om det är färre som återkommer om de får en 
insats från oss.

•  Vi har få insatser som riktar sig direkt till barn. Vi skulle behöva undersöka 
varför gruppverksamhet för barn tidigare inte har fungerat.

•  I mottaget skulle mer kunna göras om vi kunde ha exempelvis två samtal, 
som motivationsarbete och hänvisningar. Det kan vara ett exempel på 
tidigt socialt stöd. Samtalen blir som bäst när något precis har inträffat i 
familjen. Flera föräldrar har efterfrågat fler samtal med mottaget.

•  Vi skulle behöva arbeta mer med att bevilja oss själva som insats (social-
sekreterare på en av utredningsenheterna).

Sammanfattning av resultat från workshop  
omgång 2

De punkter som grupperna valde ut som prioriterade:
•  Det är brist på insatser idag framförallt på grön och orange nivå. Det är 

mer effektivt att arbeta längre ner i pyramiden.

•  Vi har för få insatser och vi ger familjebehandling oavsett behov och 
bakgrund. Det saknas särskilt insatser direkt till barn och unga. Insatserna 
behöver matchas bättre mot behov. Vi ska ge människor den hjälp som 
de behöver.

•  Vi skulle i större utsträckning kunna göra förhandsbedömningar med 
andra aktörer med samtycke.

•  Det är en mycket hög andel av anmälningarna som rör föräldrars psy-
kiska ohälsa eller missbruk som vi inte inleder utredning kring.
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•  Socialtjänsten bör finnas på de arenor där barnen finns t.ex. föräldramöten. 
Vi bör arbeta med samhandling på andra arenor inom psykiatrin, BVC, 
förskolan, skolan. 

• Vi behöver fördjupande insatser som har evidens.

•  Vi beviljar i nuläget medel till kontaktperson och kontaktfamilj även om 
evidensen är låg. Vad kan vi erbjuda istället?

Exempel på övrigt som framkom under grupparbetet/de gemen-
samma diskussionerna
• Mer pedagogiska insatser behövs för småbarnsföräldrar.

•  Ett flexibelt vardagsstöd för unga behövs – och fler bör erbjudas insats 
likt SIG-ungdom.

•  Mycket viktigt att alla unga oavsett familjers ekonomi ges möjlighet till 
fritidsaktivitet.

• Mycket bra att vi har hembesöksprogrammet, det bör vi fortsätta med. 

•  Vi bör ha fler anmälningsmöten. När anmälan kommer från skolan har vi 
gärna anmälningsmöten där.

•  Vi bör jobba för att fler ska ansöka om stöd själva istället för att det blir en 
anmälan.

Special- 
iserade
insatser

Tidiga sociala
insatser

Förebyggande insatser

(Hälso-) Främjande insatser

Un
iv

er
se

ll 
ni

vå
    

    
    

 S
el

ek
tiv

 n
iv

å 
    

    
    

    
   I

nd
ik

er
ad

 n
iv

å

Nivåuppdelning för socialtjänstens insatser för barn och ungas 
psykiska och sociala hälsa
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