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Delårsrapport per april 2019 

SOCIALNÄMNDEN 
SN/2018:1, behandlas på socialnämnden den 11 juni 2019 
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Sammanfattning 

Socialförvaltningen har börjat erbjuda en ny insats (Tryggare barn) för familjer där det förekommer våld samt en 
utbildning och samtalsgrupp (BIFF) för föräldrar som inte kommer överens i frågor som rör deras barn. 
Föräldrastödsprogrammet Komet har fortsatt anordnas under våren. Både antalet hushåll som erhåller 
försörjningsstöd och snittbidraget har minskat jämfört med 2018 samtidigt som arbetslösheten i Solna sjunker och 
ligger längre än resten av landet. 

Nämndens nettokostnader är 70,1 mkr vilket innebär ett överskott på 7,5 mkr jämfört med periodiserad budget. 
Detta förklaras framförallt av lägre bruttokostnader på 8 mkr genom överskott vad gäller personalkostnader, köp av 
verksamhet samt kostnader för försörjningsstöd. Lägre intäkter mot periodiserad budget beror på lägre moms- och 
hyresintäkter. Verksamhetens nettokostnader har minskat med 2,9 procent motsvarande 2,1 mkr i jämförelse med 
2018. Intäkterna har minskat med 9,2 mkr och kostnaderna med 11,2 mkr. Förändringarna förklaras huvudsakligen 
av att statsbidrag för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har minskat med 9,9 mkr respektive att köp av 
verksamhet har minskat med 9,7 mkr, främst på grund av minskat behov av boendeplatser för ensamkommande 
flyktingbarn. Minskningen av övriga kostnader på 2,2 mkr jämfört med 2018 har sin förklaring i lägre kostnader för 
försörjningsstöd. 

Nämndens helårsprognos är ett överskott på 1,4 mkr i förhållande till budget, vilket innebär att verksamhetens 
nettokostnadsutfall uppgår till 231,6 mkr. Den prognostiserade positiva budgetavvikelsen beror på budgetöverskott 
för försörjningsstöd. Prognosen är gjord med viss försiktighet i avvaktan på kostnadsutveckling gällande pågående 
tillsättningar av vakanser och ett högt antal nya ärenden inom barn och ungdom som kan leda till kostsam 
heldygnsvård. Därutöver är det ett antal kostnader som fördelar sig ojämnt över året. 

Arbetet med nämndmål och uppdrag fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Nämndens ansvarsområden 

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller 
behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar också 
för att personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i 
samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Viktiga händelser 

Socialförvaltningen har börjat erbjuda en ny insats, Tryggare barn, för familjer där det förekommer våld. Tryggare 
barn är en kurs för föräldrar där innehållet ger verktyg för att stärka relationen mellan förälder och barn och minska 
risken för konflikter. Två medarbetare från barn- och ungdomsenheten har utbildats i metoden. 

Under våren 2019 har 16 föräldrar deltagit i föräldrautbildningen BIFF (barn i föräldrars fokus), som anordnats av 
förvaltningen. BIFF är en kort utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte 
kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. 

Nya ledare har utbildats till föräldrastödsprogrammet Komet, som syftar till att förbättra kommunikationen mellan 
barn och föräldrar. Efter våren kommer det att finnas sammanlagt 12 utbildade ledare. 

Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat med i snitt 30 hushåll per månad jämfört med förra året.  
Även snittbidraget per månad har minskat. Arbetslösheten i Solna sjunker och ligger lägre än både länet och resten 
av landet. Solna har lägst arbetslöshet bland utrikesfödda i hela landet och för unga mellan 18-24 år är 
arbetslösheten hälften så hög som för resten av Sverige. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmålen följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i årsredovisning. I delårsrapport 
per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. 
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Nämndmål 

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning med individen i fokus. 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

Socialnämnden ska säkerställa en god omsorg för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med 
andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. I delårsrapport per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens 
uppdrag. 

Uppdrag 

Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram handlingsplan för det fortsatta arbetet med 
hemmaplanslösningar. 

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer. 

Det pågående arbetet med uppdragen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 

Nämndens nettokostnader är 70,1 mkr vilket innebär ett överskott på 7,5 mkr jämfört med periodiserad budget. 
Verksamhetens nettokostnader har minskat med 2,9 procent vilket motsvarar 2,1 mkr i jämförelse med föregående 
år. 

Överskottet mot periodiserad budget förklaras framförallt av lägre bruttokostnader på 8 mkr. Personalkostnaderna 
visar ett överskott på 2,9 mkr vilket beror på senarelagda tillsättningar av vakanser, fördröjd extern process av 
rekrytering av offentligt skyddat anställda och lägre kostnader än budgeterat för familjehemslöner (0,8 mkr). Köp av 
verksamhet såsom externa vårdplatser i hem för vård och boende (HVB) för vuxna missbrukare och heldygnsvård 
inom jourhem samt konsulentstödda jour- och familjehem för barn och ungdom visar ett överskott på 1,7 mkr. 
Institutionsvård i form av HVB-placeringar för barn och ungdom visar ett underskott på 1,1 mkr. Avvikelsen på 
3,9 mkr mot periodiserad budget för övriga kostnader utgörs främst av lägre kostnader för försörjningsstöd med 
3,0 mkr. Lägre intäkter på 0,5 mkr mot periodiserad budget beror på lägre moms- och hyresintäkter som står i 
relation till lägre kostnader för köpt verksamhet och hyreskostnader då antalet lägenheter med sociala kontrakt 
minskar då de boende tar över hyreskontrakten. 

Verksamhetens nettokostnader har minskat med 2,9 procent motsvarande 2,1 mkr i jämförelse med föregående år. 
Intäkterna har minskat med 9,2 mkr och kostnaderna med 11,2 mkr. Förändringarna förklaras huvudsakligen av att 
statsbidrag för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har minskat med 9,9 mkr respektive att köp av 
verksamhet har minskat med 9,7 mkr, främst på grund av minskat behov av boendeplatser för ensamkommande 
flyktingbarn. Minskningen av övriga kostnader på 2,2 mkr jämfört med förra året har sin förklaring i lägre kostnader 
för försörjningsstöd. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat med 30 hushåll i snitt per månad. Även 
snittbidraget per månad har minskat. Personalkostnaderna har ökat med 0,4 mkr i jämförelse med föregående år. 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 1,5 1,2  0,2 3,8 3,8 0,0 

Hyror och arrenden 2,8 3,3  -0,4 9,7 9,7 0,0 

Bidrag 12,0 20,8  -0,2 36,7 36,7 0,0 

Försäljning av verksamhet 0,1 0,1  0,0 0,1 0,1 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 2,1 2,2  -0,1 6,6 6,6 0,0 

Summa intäkter 18,4 27,6 -33,2 % -0,5 56,8 56,9 0,1 

Personalkostnader -42,8 -42,4  2,9 -137,1 -137,1 0,0 
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Köp av verksamhet/tjänster -27,7 -36,6  0,8 -85,4 -85,4 0,0 

Lokalkostnader -8,0 -8,6  0,6 -25,8 -25,8 0,0 

Kapitalkostnader 0,0 -0,2  0,0 -0,1 -0,2 -0,1 

Övriga kostnader -8,2 -10,4  3,9 -36,3 -34,8 1,5 

Interna kostnader (kto 79) -1,9 -1,6  -0,2 -5,2 -5,2 0,0 

Summa kostnader -88,6 -99,8 -11,3 % 8,0 -289,9 -288,5 1,4 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-70,1 -72,2 -2,9 % 7,5 -233,0 -231,6 1,4 

        

Nämndens helårsprognos är ett överskott på 1,4 mkr i förhållande till budget, vilket innebär att verksamhetens 
nettokostnadsutfall uppgår till 231,6 mkr. Den prognostiserade positiva budgetavvikelsen beror på budgetöverskott 
för försörjningsstöd. Prognosen är gjord med viss försiktighet i avvaktan på kostnadsutveckling gällande pågående 
tillsättningar av vakanser och ett högt antal aktualiseringar för barn och ungdom som kan leda till kostsam 
heldygnsvård. Därutöver är det ett antal kostnader som fördelar sig ojämnt över året. Prognosen är oförändrad mot 
föregående prognos, trots att förvaltningens överskott är något större än vid marsprognosen. Förvaltningen avser att 
revidera upp prognosen i samband med delårsrapporten per augusti om trenden fortsätter och förvaltningens 
överskott kvarstår. 

Verksamheter 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 % 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Staben och övergripande 
administration 

-7,5 -6,5  0,2 -23 -23 0 

Ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten 

-12,8 -15,7  4,9 -53,4 -52 1,4 

Vuxenenheten -21,9 -22,3  2,0 -71,8 -71,8 0,0 

Barn- och ungdomsenheten -27,9 -27,7  0,4 -84,8 -84,8 0,0 

Summa nämnd -70,1 -72,2 -2,9 7,5 -233,0 -231,6 1,4 

Staben och övergripande administration 

Stabens nettokostnader är 7,5 mkr vilket är ett resultat i nivå med periodiserad budget. Från januari i år har 
flyktingbarnenheten omorganiserats och ingår nu under staben och övergripande administration. Nettokostnaderna 
har ökat med 1,0 mkr mellan åren, främst på grund av ojämn fördelning av kostnader och ökade kostnader för 
socialjouren. 

Årsprognos för enheten är ett utfall i nivå med budget. 

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten 

Verksamhetens nettokostnader är 12,8 mkr och visar överskott på 4,9 mkr mot periodiserad budget. Det förklaras 
främst av en avvikelse gällande försörjningsstöd på 3,0 mkr samt av vakanser för offentligt skyddade anställda (1,0 
mkr) till följd av att planerad utvidgning av verksamheten senareläggs till hösten 2019. Nettokostnaderna har 
minskat med 2,8 mkr jämfört med förra året, vilket beror på minskade kostnader för försörjningsstöd (0,5 mkr) och 
för enskilt bistånd relationsvåld i form av placeringar i skyddat boende (1,7 mkr). Minskningen i antalet placeringar 
beror på att andra lösningar varit möjliga för målgruppen som alternativ till skyddat boende. Personalkostnaderna 
har minskat med 0,5 mkr. 

Årsprognos för enheten är ett överskott på 1,4 mkr. 

Vuxenenheten 

Verksamhetens nettokostnader är 21,9 mkr vilket innebär ett överskott på 2,0 mkr i jämförelse med periodiserad 
budget. Budgetavvikelsen beror främst på att köp av externa vårdplatser för hem och vård och boende (HVB) för 
vuxna personer med missbruk lämnar ett överskott på 0,8 mkr. Antalet vuxna missbrukare med placering i HVB, 
antalet vårddygn och vårddygnskostnaderna är lägre än budgeterat. Kostnaderna för vuxna inom socialpsykiatri och 
samsjuklighet med placering i gruppboende eller HVB lämnar överskott på 0,5 mkr. Nettokostnaderna för enheten 
minskade med 0,3 mkr. Istället för externa placeringar har förvaltningen i större utsträckning fokuserat på 
hemmaplanslösningar genom den interna öppenvården. 

Årsprognos för enheten är ett utfall i nivå med budget. 

Barn- och ungdomsenheten 

Verksamheten för barn och ungdom uppgår till 27,9 mkr och visar ett budgetöverskott på 0,4 mkr. Kostnaderna för 
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institutionsplaceringar är högre än budgeterat (1,1 mkr) på grund av att fler ungdomar har placerats enligt Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samtidigt som kostnaderna för familjehemsvård såsom 
jourhemsplaceringar och placeringar i konsultstödda jour- och familjehem är lägre än budgeterat (0,9 mkr). 
Öppenvårdsinsatserna ligger i nivå med budget. I jämförelse med föregående år ligger nettokostnaderna på samma 
nivå. 

Årsprognos för enheten är ett utfall i nivå med budget. 

  

Investeringsredovisning 

Under perioden har, i likhet med samma period föregående år, inga investeringsmedel förbrukats och nämnden 
förväntas inte ha några utgifter för investeringar under året. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder 

0,0 0,0 0,0 -0,2 0 0,2 

Återrapportering av vissa nämndbeslut 

I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut 
kortfattat verkställigheten av vissa beslut som fattats av nämnden under aktuell period. Under året har 
socialnämnden sammanträtt vid fyra tillfällen. Sju beslut kvarstår från tidigare år. Ärenden som rör icke verkställda 
beslut följs upp och redovisas i särskild ordning. 

SN 2017-11-14 

Ärende: Upphandling av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga (SN/2017:190) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av hem för vård och boende (HVB) för barn 
och unga via Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna 
stads räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 

Återrapportering: Utvärdering av inkomna anbud pågår. 

Ärende: Upphandling av strukturerad öppenvård för barn och unga (SN/2017:191) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av strukturerad öppenvård för barn och unga via 
Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna stads räkning 
fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 

Återrapportering: Tilldelningsbeslut är fattat och process kring avtalstecknade påbörjad. För nämnden träder 
avtalen i kraft när nuvarande avtal upphör. 

Ärende: Upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga (SN/2017:192) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn och 
unga via Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna stads 
räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 

Återrapportering: Utvärdering av inkomna anbud pågår. 

SN 2018-02-20 

Ärende: Uppsägning av samverkansavtal avseende relationsvåldcentrum (SN/2017:219) 

Beslut: Socialnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att återkomma när ny information 
finns i ärendet. 

Återkoppling: Återrapportering gjordes till nämnden vid sammanträdet 2019-03-26. Förvaltningen gör 
bedömningen att med det arbete som finns inom förvaltningen och med en god samverkan med polisen samt med 
de överenskommelser som har/kommer att tecknas erbjuds målgruppen samma stöd som det nu nerlagda RVC har 
erbjudit. 
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SN 2018-05-08 

Ärende: Upphandling: SKI HVB Barn och unga (SN/2018:66) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att anmäla sitt deltagande till SKI:s upphandling av HVB Barn och unga. 

Återrapportering: Tilldelningsbeslut är fattat och process kring avtalstecknade påbörjad. För nämnden träder 
avtalen i kraft när nuvarande avtal upphör. 

Ärende: Upphandling: SKI Stödboende för barn och unga (SN/2018:65) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att anmäla sitt deltagande till SKI:s upphandling av Stödboende för Barn och unga. 

Återrapportering: Tilldelningsbeslut är fattat och process kring avtalstecknade påbörjad. För nämnden träder 
avtalen i kraft när nuvarande avtal upphör. 

2018-10-16 

Ärende: Inriktning på socialförvaltningens arbete med brukarmedverkan/ brukarundersökningar (SN/2018:122) 

Beslut: Socialnämnden tar del av redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
brukarmedverkan/brukarundersökningar med inriktning på fler mer kvalitativa undersökningar samt att senast på 
första nämnden efter årsskiftet presentera en plan för uppföljningar och undersökningar under 2019. 

Återrapportering: En plan för uppföljningar under 2019 fastställdes av nämnden 2019-02-12. 

2019-03-26 

Ärende: Yttrande över tilläggsöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Stockholms län kring samverkan 
gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar (SN/2019:12) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med förslag om att 
kommunstyrelsen beslutar att anta tilläggsöverenskommelse gällande samverkan kring personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar. 

Återrapportering: Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-15 att anta tilläggsöverenskommelse till samverkan 
gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar. 

2019-04-23 

Ärende: Ändring i Socialnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag (SN/2019:41) 

Beslut: Socialnämnden beslutar godkänna föreslagen ändring av nämndens reglemente, samt överlämnar detsamma 
till kommunfullmäktige för fastställande. 

Återrapportering: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har ännu inte behandlat ärendet. 

Ärende: Ansökningsavgifter med anledning av ny tobakslag (SN/2018:1) 

Beslut: Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya taxor gällande 
ansökan om tillstånd för försäljning av tobak ock likande produkter. Taxorna gäller från och med den 1 juli 2019. 

Återrapportering: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har ännu inte behandlat ärendet. 

Ärende: Yttrande över motion från Vänsterpartiet om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet 
(SN/2019:54) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt yttrande över motionen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med 
förslag om att motionen anses besvarad.. 

Återrapportering: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har ännu inte behandlat ärendet. 

Verksamhetsmått 

Nedan redovisas verksamhetsmått i enlighet med nämndens uppföljnings- och utvärderingsplan. 
Verksamhetsmåtten är ett urval och urvalet har skett utifrån vilka nyckeltal som är viktiga för nämnden att följa. 

Från och med 1 januari 2019 har verksamheten kring ensamkommande barn ändrats och redovisas dels under 
ekonomiskt bistånd och dels under egen rubrik. Nyckeltal för tidigare år är därför inte jämförbara. 

Årets verksamhetsmått är kompletterade med nyckeltal för våld i nära relation. Ingen jämförelse bakåt i tiden är 
möjlig. 
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Ekonomiskt bistånd 

Antal hushåll med utbetalningar 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 213 235 223 168 235 215 197 190 203 221 230 231 

2018 205 191 197 187 184 164 184 182 156 188 176 180 

2019 168 157 172 159         

Snittbidrag per månad 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 7 505 6 683 7 192 6 818 8 161 7 127 7 770 6 540 6 995 7 914 7 693 9 073 

2018 9 509 10 347 9 374 9 546 9 811 8 585 9 142 7 883 8 584 8 320 8 282 7 597 

2019 8 427 8 363 8 505 8 481         

Barn, 0-12 år 

Familjehemsvård, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 43 41 44 43 44 46 46 47 46 42 43 47 

2018 50 45 45 48 48 46 45 46 43 41 41 38 

2019 38 33 36 30         

Familjehemsvård, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 1 296 1 142 1 248 1 287 1 364 1 375 1 362 1 420 1 348 1 279 1 290 1 416 

2018 1 451 1 240 1 385 1 350 1 432 1 380 1 337 1 357 1 219 1 271 1 162 1 178 

2019 1 061 902 981 871         

Dygnetruntplaceringar, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 

2018 2 2 1 4 4 4 1 1 0 0 1 1 

2019 1 1 1 0         

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 9 0 0 0 3 5 62 45 56 31 30 31 

2018 50 37 31 109 124 38 31 31 0 0 6 21 

2019 31 28 15 0         

Ungdom, 13-20 år 

Familjehemsvård, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 14 12 12 14 15 17 17 15 14 13 13 13 

2018 10 12 8 9 12 11 10 11 9 12 12 13 

2019 18 18 24 24         

Familjehemsvård, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 393 336 372 372 404 469 508 429 388 377 389 342 

2018 292 284 225 244 363 317 285 308 270 322 360 360 

2019 505 481 663 706         

Dygnetruntplaceringar, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 19 21 20 17 16 16 12 13 13 13 14 14 

2018 13 11 8 8 10 9 10 10 11 11 12 13 
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  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 11 10 12 11         

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 577 555 574 466 495 436 346 391 321 378 390 380 

2018 373 224 227 212 289 260 271 245 326 317 299 370 

2019 302 272 337 308         

Ensamkommande flyktingbarn 

Asylbarn (anvisade), antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 8 7 7 7         

Barn med permanent uppehållstillstånd, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 16 14 14 8         

Barn med tillfälligt uppehållstillstånd, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 0 0 0         

Vuxna 

Dygnetruntplaceringar missbruk, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 5 8 7 8 9 8 9 6 6 5 5 4 

2018 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 5 6 

2019 4 2 2 1         

Placering enligt LVM, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 1 1 1 0 0 1 2 1 2 3 3 4 

2018 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 

2019 1 1 0 0         

Missbruk, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 166 240 246 217 206 199 241 191 173 221 207 225 

2018 155 161 126 90 103 72 93 115 120 165 178 126 

2019 130 77 62 42         

Dygnetruntplaceringar socialpsykiatri, exkl. egna gruppboenden 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 13 13 13 12 12 13 12 12 12 12 13 13 

2018 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 

2019 12 12 12 12         

Socialpsykiatri, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 403 364 396 360 372 373 372 372 360 372 390 403 

2018 403 439 372 360 370 360 372 372 360 402 392 390 

2019 372 336 372 360         

Dygnetruntplaceringar samsjuklighet, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 13 11 13 14 15 18 17 16 11 14 13 10 
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  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2018 9 10 8 8 6 9 10 8 6 7 9 9 

2019 6 7 7 8         

Samsjuklighet, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 389 261 385 400 367 449 481 411 320 319 305 263 

2018 278 250 203 212 158 187 243 208 150 209 209 281 

2019 186 172 217 173         

Våld i nära relation 

Pågående ärenden, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 9 11 10 8         

Pågående ärenden där det finns barn under 18 år, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 7 8 8 7         

Placeringar på skyddat boende, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 2 0 0         

Medföljande barn på skyddat boende, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 4 0 0         

Placeringar i nordväst boendekedja, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 0 0 0         

Placeringar i egen jourlägenhet, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 1 0 0         

Interna råd- och stödsamtal, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 3 3 7 6         

Externa råd- och stödsamtal, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 2 0 0         

Kontaktmannaskap, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 2 0 0         

Våldsutövare som erbjudits stöd och behandling, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 2 0 0         

 


