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Period januari 2019 - juli 2019
Inledning och sammanfattning
Sociala avdelningens utvecklingsenhet har sedan oktober 2017
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 (så kallad mottagningen) i egna statistikfiler.
Statistikunderlaget har kompletterats med uppgifter om vem som
anmäler oro som i sin tur hämtas från registreringar i stadens sociala
system.
Under perioden januari – juli 2019 registrerades totalt 910
anmälningar. 44 procent av anmälningarna avser flickor och 56
procent avser pojkar. I genomsnitt registrerades cirka 130
anmälningar varje månad under sammanställningsperioden.
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Resultatet visar bland annat att det totala antalet anmälningar för
perioden är högre än för motsvarande period 2018. Statistiken visar
att anmälningarna sjunker något under ”lovperioderna”, det vill
säga påsk- och sommarlov. Detta kan bero på att anmälningarna
från skolan totalt sett sjunker då. Avseende anmälningsorsaker
utgör åtta anmälningsorsaker tillsammans cirka 60 % av
anmälningarna, fyra är relaterade till barnets beteende och fyra till
vårdnadshavares/närståendes beteende. Avseende vem som anmäler
oro sticker fyra aktörer ut som står för en tydlig majoritet 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 perioden januari – juli 2019 registrerade mottagningen totalt
910 anmälningar varav 400 avser flickor och 510 avser pojkar.
Tabellen nedan visar genomsnitt av inkomna anmälningar indelade i
olika tidsmått. Notera att måttet ”arbetstimme” avser en
socialsekreterares heltidsarbetsvecka, det vill säga 39,90 timmar.

Genomsnitt

Per månad Per vecka Per dag Per arbetstimme
130,0
30,0
4,3
0,75

Tabellerna nedan visar det totala antalet anmälningar för
tidsperioderna januari - juli avseende år 2019 respektive 2018.
2019
Total

Antal anmälningar
Flickor
Pojkar
910
400
510

2018

Antal anmälningar
Total
Flickor
Pojkar
831
377
454
Jämfört med motsvarande sammanställningsperiod 2018 har en
ökning med totalt 79 anmälningar eller 9 % observerats 2019. Det
genomsnittliga antalet anmälningar per månad för perioden 2018
var 118,7 jämfört med nuvarande 130 anmälningar per månad.
Om måttet avseende det totala antalet delas upp i en
socialsekreterares heltidsarbetstimmar (cirka 39,9 per vecka) kan en
slutsats vara att en ny anmälan inkommer varje 1,5 timme av
arbetsdagen. Dock är det viktigt att poängtera att detta enbart är en
fingervisning för mängden anmälningar. Vissa anmälningar kan
inkomma samtidigt, exempelvis avseende syskon. Diagrammet
nedan är en jämförelse månadsvis för 2018 och 2019.
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januari – juli 2018 och 2019

Diagrammet ovan visar att 2019 hittills inneburit ett högre antal
anmälningar varje månad än 2018, med undantag för februari och
april. Liksom förra året inkom det flest anmälningar under maj
månad (163). Dock var inflödet näst högst i mars i år jämfört med
februari 2018. En möjlig tolkning är att antalet anmälningar
generellt tenderar att öka inför så kallade lovperioder, det vill säga
sport-, påsk- respektive sommarlov.
Följande tabell är en jämförelse avseende skolans anmälningar för
februari och mars. Skillnaderna mellan månaderna är relativa till det
totala antalet anmälningar. Dock förefaller skolans anmälningar
enbart vara relativa till statistiken i stort under påsk-perioderna. Maj
är 2018 och 2019 den månad med högst antal inkomna anmälningar
och under maj sjunker skolans anmälningar något (se vidare
avsnittet ”Vem anmäler oro”).
februari och mars 2018 och 2019
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Antal unika individer
Antalet unika individer ligger i proportion till antalet anmälningar.
Måttet ”unika individer” är enbart användbart för att analysera varje
enskild månad. Detta på grund av att en och samma individ kan
återkomma vid flera månader. Tabellen nedan visar det
genomsnittliga antalet anmälningar per unik individ månadsvis:
Januari – juli 2019

jan-19
feb-19
mar-19
apr-19
maj-19
jun-19
jul-19

Anmälningar Individer Anmälningar per
individ
130
112
1,16
129
105
1,23
138
123
1,12
117
106
1,10
163
144
1,13
131
114
1,15
102
96
1,06

Två mindre avvikelser kan observeras i februari och juli där antalet
anmälningar per individ är högst respektive lägst. Det vill säga att
det i större utsträckning förekommer flera anmälningar avseende
samma barn/ungdomar i februari och lägst i juli. Måttet ”antal
anmälningar per unik individ” kan ge en fingervisning om
arbetsbördan varje enskild månad. Detta då nya akter öppnas utifrån
varje individ och inte utifrån varje anmälan.
De vanligaste anmälningsorsakerna
Av totalt 24 olika anmälningsorsaker utgör åtta orsaker cirka 60 %
av det totala antalet anmälningar. Fyra av dessa orsaker är
relaterade till problematik hos barnet och fyra är relaterade till
problematik hos vårdnadshavare/närstående. Nedan redovisas två
diagram avseende dessa åtta anmälningsorsaker uppdelade i de
nämnda två grupperingarna.
Värt att notera är att orsakerna som är relaterade till barnets eget
beteende framför allt avser åldersgruppen ungdomar och orsakerna
relaterade till vårdnadshavares/närståendes beteende till största del
avser barngruppen.
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Problematik relaterad till vårdnadshavare/närstående (januari –
juli 2019)

Problematik relaterad till barnet/ungdomen (januari – juli 2019)
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Tabellerna nedan visar de vanligaste anmälningsorsakerna inom
respektive åldersgrupp:
Barn (januari – juli 2019)
Procentuell fördelning
Missbruk hos förälder
Psykisk ohälsa hos förälder
Våld i nära relation
Våld mot barn
Totalt

17
9
11
8
45

Ungdom (januari – juli 2019)
Procentuell fördelning
Egen kriminalitet
Egen psykisk ohälsa
Eget missbruk
Missbruk hos förälder
Totalt

19
9
22
11
60

Den procentuella fördelningen visar den totala andelen som
respektive anmälningsorsak utgör inom varje åldersgrupp. Dessa
anmälningsorsaker står för cirka hälften av samtliga orsaker inom
respektive gruppering. Tabellerna visar även att orsaker relaterade
till problematik hos barnet är mer framträdande inom
ungdomsgruppen. Inom barngruppen är orsakerna relaterade till
vårdnadshavare/anhöriga vanligare.
Jämställdhetsanalys
Den insamlade statistiken visar på skillnader mellan flickor och
pojkar avseende vissa anmälningsorsaker. Följande tabeller visar
könsfördelningen procentuellt för de anmälningsorsaker där
betydande skillnader mellan könen upptäcktes. Tabellerna avser
perioderna januari – juli 2019 respektive hela året 2018.
Anledningen till att det är olika tidsperioder som jämförs är att detta
enbart visar en preliminär jämförelse för innevarande år. Den
slutgiltiga jämförelsen för helåret 2019 och 2018 respektive
redovisas i samband med nämndens verksamhetsberättelse. Vidare
är syftet med jämförelsen att se vilka tendenser avseende
könsfördelning som träder fram hittills i år.
Statistiksammanställning av inkomna
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Januari – juli 2019
Anmälningsorsak
Egen kriminalitet
Eget utåtagerande beteende
Eget missbruk
Egen psykisk ohälsa
Sexuella övergrepp mot barn
Våld mot barn

Könsfördelning %
Flickor
Pojkar
28
12
28
63
85
40

72
88
72
37
15
60

Helår 2018
Anmälningsorsak
Egen kriminalitet
Eget utåtagerande beteende
Eget missbruk
Sexuella övergrepp mot barn
Snatteri

Könsfördelning %
Flickor
Pojkar
30
20
36
91
23

70
80
64
9
77

Vid jämförelse med föregående år visar statistiken att vissa
tendenser avseende könsfördelning kvarstår i år. En skillnad
avseende år 2019 är dock att orsaken ”snatteri” inte visar en lika
betydande könsfördelning som förra året. Istället visar
anmälningsorsaken ”våld mot barn” en mer framträdande
könsuppdelning i år.
Den sammanställda statistiken visar en diskrepans i
könsfördelningen avseende orsaken ”egen psykisk ohälsa” då en
majoritet av anmälningarna med denna orsak avser flickor. Detta
behöver förstås med bakgrund i en strukturell kontext.
Folkhälsomyndighetens nationella rapport ”Skolbarns hälsovanor”
avseende år 2018 visar på liknande skillnader i könsfördelningen
avseende barnets upplevelse av psykisk ohälsa. Av rapporten
framgår bland annat att 62 procent av 15-åriga flickor uppger
psykosomatiska besvär jämfört med 35 procent av pojkarna i
samma ålder. Skillnaderna blir även mer markanta med stigande
ålder. Det är viktigt att lyfta att andra faktorer såsom
maskulinitetsnormer kan ha en inverkan i barnets/ungdomens
uppvisade beteende. Detta kan exempelvis innebära att pojkar
uppvisar andra beteenden som kan vara symptomatiska för en
eventuell psykisk ohälsa. Exempel på detta kan vara kriminalitet
och missbruk där pojkar är något överrepresenterade i
statistiksammanställningen.
Statistiksammanställning av inkomna
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Cirka en tredjedel av anmälningarna avseende eget missbruk avser
flickor. En slutsats är att könsuppdelningen följer större
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sammanställningar på nationell nivå avseende vuxna med
missbruksproblematik (jmf SOU 2011:6). Kvinnors missbruk har
enligt Scheffel Birath och Borg (SOU 2011:6) en komplexitet som
är viktigt att beakta då den ofta visar sig vara i kombination med
annan problematik såsom sexuell utsatthet och psykisk ohälsa.
Huruvida flickorna på Södermalm som anmäls på grund av
missbruk drabbas av liknande komplexitet är svårt att konstatera.
Emellertid behöver förvaltningen fortsatt beakta tolkningsramar på
samhällsnivå för att närmre undersöka annan problematik som kan
ingå i de orsaker som drabbar flickor respektive pojkar. Både för att
dels kunna mäta och jämföra ärendetyngd samt för att planera rätt
stöd för målgrupper och individer.
Vem anmäler oro

Vem anmäler oro - procent av anmälningar
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Socialtjänst

Av totalt 28 möjliga anmälare står ovan redovisade anmälare för en
klar majoritet av det totala antalet anmälningar. Tillsammans
tenderar dessa fyra aktörer att stå för mellan 50 – 70 procent av
anmälningarna varje månad. Polisens anmälningar (både sett till
antal och procentuell fördelning) följer en relativt jämn kurva. De är
större i proportion till andra aktörer under april, juni och juli. Detta
kan bero på att de andra aktörerna i mindre utsträckning anmäler
oro dessa månader (skolan har exempelvis stängt i juli). Polisen står
med undantag för januari, för cirka 20 – 40 procent av de inkomna
anmälningarna.
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Andra aktörer såsom privatpersoner/anhöriga anmäler även i relativt
hög utsträckning under vissa månader. De redovisas dock inte i
denna rapport då antalet och proportionen inte anses vara av den
relevans som möjliggör jämförelser med andra aktörer.
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De fyra redovisade aktörerna står för en sådan proportionellt hög
andel av anmälningarna att frågan kring väl fungerande
samverkansöverenskommelser med dessa bör beaktas i
förvaltningens ordinarie arbete. Detta för att dels bibehålla
aktörernas uppmärksammande av barn i behov av stöd samt dels för
att befästa strukturer som främjar fungerande
informationsöverföringar mellan mottagningen och anmälarna.
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