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Inledning och sammanfattning
Sociala avdelningens utvecklingsenhet har till uppdrag att
månadsvis sammanställa statistik över inkomna orosanmälningar
avseende barn och ungdomar. Med begreppet ”barn” avses åldrarna
0-12 och ”ungdom” avser åldrarna 13-18. Orosanmälningarna
registreras av enheten för mottagning och unga vuxna i egna
statistikfiler. Statistikunderlaget har kompletterats med uppgifter
om vem som anmäler oro.
Under perioden januari – november 2018 registrerades totalt 1376
anmälningar avseende 1145 unika individer. 45 procent av
anmälningarna avser flickor och 55 procent avser pojkar. I
genomsnitt registreras 137,6 anmälningar varje månad. I rapportens
diagram redovisas först det totala antalet inkomna anmälningar
under sammanställningsperioden. Antal unika individer redovisas i
en tabell. Slutligen redovisas ett diagram över de vanligaste
anmälningsorsakerna och ett diagram avseende var anmälningarna
kommer ifrån.
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Resultatet visar att kurvorna avseende inkomna anmälningar är
relativa till kurvorna avseende unika individer. Det finns
nedåtgående trender under ”lovperioderna”, det vill säga vinter-,
påsk- och sommarlov. Avseende anmälningsorsaker utgår åtta
anmälningsorsaker tillsammans cirka 65% av anmälningarna, fyra
är kopplade till barnets beteende och fyra till vårdnadshavares
beteende. Avseende vem som anmäler oro sticker fyra aktörer ut
som, med vissa variationer, står för cirka hälften av anmälningarna
varje månad. Resultatet visar även att det förekommer skillnader
mellan flickor och pojkar gällande vissa anmälningsorsaker.
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Ärenden som inte redovisas i mottagningens statistikfil
Ärenden på familjerätten samt ärenden som avser ensamkommande
barn hanteras direkt av enheten för barn och ungdom (BoU) utan att
passera enheten för mottagning. Dessa ärenden registreras inte i
mottagningens statistikfil.
Antal inkomna anmälningar/ansökningar
Under mätningsperioden januari – november 2018 registrerade
mottagningen totalt 1376 anmälningar varav 619 avser flickor och
757 avser pojkar. Tabellen nedan visar genomsnittet av
anmälningarna som registrerats indelade i olika tidsmått. Notera att
måttet ”arbetstimme” avser en socialsekreterares heltidsarbetsvecka,
dvs 39,90 timmar.

Genomsnitt

Per månad Per vecka Per dag Per arbetstimme
137,6
31,8
4,5
0,79

Jämfört med föregående rapport som avsåg perioden januari – juli
2018 har det genomsnittliga antalet anmälningar per månad ökat
från 118,7 till nuvarande genomsnitt 137,6 anmälningar per månad.
I snitt registreras en ny anmälan cirka varannan ”arbetstimme”.
Dock är inflödet av anmälningar varierande över månaderna.
Följande diagram visar registrerade anmälningar per månad
könsuppdelat:

Som diagrammet ovan visar varierar antalet inkomna anmälningar
varje månad. Högst antal registrerade anmälningar förekommer i
maj och oktober och lägst antal i mars och juli vilket kan förklaras
med att det är påsklov och sommarlov och därmed minskar antalet
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anmälningar från skolan. Se avsnittet ”vem anmäler” för mer
information om var anmälningarna kommer ifrån respektive månad.
Det är något fler pojkar än flickor som anmälningarna generellt
avser. Undantaget är oktober då det registrerades fler anmälningar
på flickor än på pojkar. Åldersmässigt är det generellt fler
anmälningar på barn än på ungdomar.
Antal unika individer
Antalet unika individer ligger i proportion till antalet anmälningar.
Tabellen nedan visar det genomsnittliga antalet anmälningar per
unik individ månadsvis:

jan-18
feb-18
mar-18
apr-18
maj-18
jun-18
jul-18
aug-18
sep-18
okt-18
nov-18

Anmälningar Individer Anmälningar per
individ
117
105
1,11
139
117
1,19
107
90
1,19
118
98
1,20
150
133
1,13
129
105
1,23
71
60
1,18
105
88
1,19
128
103
1,24
165
131
1,26
147
115
1,28

Två mindre avvikelser kan observeras i januari och maj där antalet
anmälningar per individ är lägre. I november är antalet anmälningar
per individ högst. Det vill säga att det i större utsträckning
förekommer flera anmälningar avseende samma barn/ungdomar.
Måttet antal anmälningar per unik individ är en fingervisning på
arbetsbörda då ärendena, förhandsbedömningarna och akterna
skapas utifrån varje enskild individ och inte utifrån varje anmälan.
De vanligaste anmälningsorsakerna
Av totalt 19 olika anmälningsorsaker utgör nedan redovisade åtta
kategorier 65% av det totala antalet anmälningar. Fyra av dessa
orsaker är kopplade till en beteendeproblematik hos barnet och fyra
är kopplade till problematik hos vårdnadshavare.
Anmälningsorsaken ”missbruk hos förälder” och ”våld mot barn”
var vanligast i maj. Anmälningsorsaken ”våld i nära relation” var
vanligast i juni.
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Värt att notera är att orsakerna som är kopplade till barnets eget
beteende framför allt avser åldersgruppen ungdomar och orsakerna
kopplade till föräldrarnas beteende till största del avser
barngruppen.
Tabellerna nedan visar de vanligaste anmälningsorsaker
könsuppdelade i varje åldersgrupp:
Barn
Procentuell fördelning
Flickor
Pojkar
Missbruk hos förälder
18
14
Psykisk ohälsa hos förälder
12
10
Våld i nära relation
13
13
Våld mot barn
12
13

Ungdom

Egen krimintalitet
Egen psykisk ohälsa
Eget missbruk
Missbruk hos förälder
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Procentuell fördelning
Flickor
Pojkar
9
21
15
8
15
26
8
6
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Den procentuella fördelningen ovan visar den totala andelen som
anmälningsorsaken utgör för åldersgruppen och kön. Det vill säga
att 26 procent av anmälningar på pojkar i ungdomsgruppen avser
eget missbruk och 21 procent egen kriminalitet. I snitt va femte
anmälan på flickor i barngruppen avser ”missbruk hos förälder”.
Nästan var tredje anmälan på pojkar i ungdomsgruppen avser ”eget
missbruk”. Tabellerna visar även att skillnaderna mellan könen är
mer markanta i den äldre åldersgruppen än i den yngre. Detta
framför allt med hänsyn till att dessa anmälningsorsaker är
kopplade till ungdomens beteende.
Jämställdhetsanalys
Den insamlade statistiken visar skillnader mellan flickor och pojkar
avseende vissa anmälningsorsaker. Följande tabell visar
könsfördelningen procentuellt för de anmälningsorsaker där stora
skillnader mellan könen upptäcktes.

Anmälningsorsak
Egen kriminalitet
Eget utåtagerande beteende
Eget missbruk
Sexuella övergrepp mot barn
Snatteri
*tabellen avser både barn och ungdomar

Könsfördelning %
Flickor
Pojkar
30
20
36
91
23

70
80
64
9
77

Samtliga anmälningsorsaker avser barnets/ungdomens eget
beteende förutom orsaken ”Sexuella övergrepp mot barn”. Det finns
även variationer mellan åldersgrupperna avseende
könsfördelningen. En hypotes är att könsskillnader följer vissa
samhällsmönster avseende män och kvinnors beteenden och
utsatthet. Socialpsykologiska faktorer kan vara hur anmälan tolkas
och därmed kategoriseras (s.k. interna faktorer) eller vilka
beteenden som anmälaren i större utsträckning uppmärksammar hos
flickor respektive pojkar (s.k. externa faktorer).
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Vem anmäler oro

*diagrammet visar procent av det totala antalet anmälningar månadsvis

Tabellen ovan visar de fyra mest förekommande aktörer som
anmäler oro för barn och unga. Uppgifterna baseras på
registreringar av inkomna ärenden i Paraplysystemet. Tillsammans
tenderar dessa fyra aktörer att stå för cirka hälften av anmälningarna
varje månad. Generellt är både skola och polis de som i störst
utsträckning anmäler oro. Polisen står för i snitt 20% - 30% av de
inkomna anmälningarna varje månad. I oktober och november
utgjorde polisens anmälningar en mindre andel och skolans
anmälningar ökade starkt i november. Inga anmälningar från skolan
registrerades under juli på grund av sommarlov. Anmälningar från
psykiatrin visar variationer under året. Viktigt att notera att en stor
del av anmälningar från psykiatrin avser Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP). Dock särskiljer inte paraplysystemet
mellan vuxenpsykiatri och BUP varpå det inte är möjligt att få
exakta siffror om antalet anmälningar för respektive psykiatridel.

Statistiksammanställning av inkomna
anmälningar avseende barn och ungdomar

