Bilaga 4. Jämförelser mellan åren 2006 och 2007.
Figur 1. Inkomna anmälningar om barn i åldern 0-20 år.

Totalt inkom 8 877 anmälningar år 2006 och 9 963 år 2007. Den största
förändringen mellan åren skedde i Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning som ökade från 879 anmälningar år 2006 till 1 477 år
2007.
Figur 2. Inkomna anmälningar per 1 000 barn i åldern 0-20 år.

Genomsnittet för staden var 51 annälningar per 1 000 barn år 2006 och 56 året
därpå. De största procentuella ökningarna stod Älvsjö, Farsta, Enskede-ÅrstaVantör och Skärholmen för.
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Figur 3. Andel anmälare.

Det var inga större förändringar i andelen anmälare mellan åren. Tendensen är
att Polisen befäster sin ställning som meste anmälare, medan BVC/MVC och
Förskola backar från mycket låga tal till ännu lägre.
Figur 4. Antal anmälningar från polisen.

Totalt ökade anmälningarna från Polisen från 3 487 år 2006 till 4 113 år 2007.
Hässelby-Vällingby ökade med 100 anmälningar, men den största örändringen
stod Enskede-Årsta-Vantör för som mer än fördubblande antalet anmälningar
från Polisen mellan åren.
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Figur 5. Andel anmälningar som lett till utredning.

Genomsnittet andel anmälningar som lett till utredning sjönk från 52 % år
2006 till 49 % år 2007 i staden totalt, men de största förändringarna var att
Norrmalms och Älvsjö stadsdelsförvaltningar ökade sin utredningsprocent.

Figur 6. Antal barn 0-20 år per 1 000 där utredning inletts efter anmälan.

I relation till antal barn per 1 000 finns ett större samband med det sociala
indexet. Genomsnittet för staden var nästan exakt lika mellan åren.
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Figur 7. Totala antalet barn i biståndsbeslutade öppna insatser.

Det totala antalet biståndsbeslutade öppna insatser ökade från 2 801 år 2006
till 3 640 år 2007.
Figur 8. Olika typer av biståndsbeslutade öppenvårdsinsatser 2006, 0-20 år.

Diagrammet kan jämföras med figur 14 i Kartläggningsrapporten där 2007 års
biståndsbeslut redovisas. Den vanligaste öppenvårdsinsatsen var även år 2006
förordnande av kontaktperson eller kontaktfamilj. Fördelningen av antalet
insatser mellan stadsdelarna förändrades inte nämnvärt mellan åren.
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Figur 9. Antal barn placerade i jourhem år 2006 och 2007.

År 2006 placerades 362 barn i jourhem och år 2007 ökade antalet barn i
jourhem till 454.
Figur 10. Antal barn per 1 000 placerade i jourhem år 2006 och 2007.

Genomsnittet för staden ökade från 2,1 placerade barn i jourhem år 2006 till
2,6 år 2007.
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Figur 11. Antal barn placerade i § 12-hem och HVB år 2006 och 2007.

Antal barn som placerades i § 12-hem eller HVB ökade från 364 till 384 år
2007.

Figur 12. Antal barn per 1 000 placerade i §12-hem och HVB år 2006 och
2007.

Genomsnittet för staden var båda åren 2,2 placerade barn i § 12-hem eller
HVB.
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Figur 13. Antal barn per 1 000 placerade utanför hemmet.

Detta diagram visar det totala antalet placerade barn per 1 000 i jourhem, § 12hem, HVB och familjehem. År 2006 var detta antal 1 531 barn och år 2007
hade antalet barn ökat till 1 660. Genomsnittet för staden var lite drygt 4 barn
per 1 000 båda åren.
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