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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Socialtjänst
A.2 Statistikområde
Individ- och familjeomsorg.
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Socialstyrelsen
Kontaktperson: Maria Öman
Telefon: 08-555 534 87
Telefax: 08-555 535 59
e-post: maria.oman@socialstyrelsen.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Inregia AB
Kontaktperson: Patrik Stenberg
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgifterna samlas in med stöd av lagen (2001:99) om den officiella statistiken
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, vilket innebär
skyldighet att lämna de efterfrågade uppgifterna.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
A.8 Gallringsföreskrifter
Gallringsföreskrifter finns i RA-MS 2001:40 (Riksarkivets myndighetsspecifika
föreskrift). Primäruppgifter till ADB-registret får gallras 1 år efter att statistiken
publicerats.
A.9 EU-reglering
Finns ej.
A.10 Syfte och historik
Syftet med statistiken är att belysa omfattningen av vissa individinriktade
insatser för barn och unga som görs med stöd av SoL och LVU.
Statistiken började samlas in för verksamhetsåret 1998 och har samlats in på

samma sätt sedan dess.
A.11 Statistikanvändning
Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering,
utvärdering och uppföljning av verksamheten. Den ger även underlag för
forskning, opinionsbildning och politisk verksamhet.
A.12 Uppläggning och genomförande
Uppgifter om öppenvårdsinsatser insamlas på aggregerad nivå från samtliga
kommuner. Rapporteringen sker på blankett en gång per år.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population
Målpopulationen är barn och unga som är föremål för insats enligt lagarna SoL
och/eller LVU under referensåret. Insatserna kan ha påbörjats, vara pågående
eller avslutats under året. Insamlingen avser hela populationen.
Objekt är barn och unga, 0 – 20 år 31 dec 2005 (födda 1985-2005) som varit
föremål för insats under referensåret.
1.1.2 Variabler
-

Antal barn och unga med behovsprövad öppenvård den 1 november 2005
fördelade efter kön och ålder
Antal barn och unga som deltog i strukturerade öppenvårdsprogram enligt
SoL under 2005 fördelade efter kön och ålder
Antal barn och unga med personligt stöd enligt SoL under 2005 fördelade
efter kön och ålder
Antal barn och unga med kontaktperson/-familj enligt SoL under 2005
fördelade efter kön och ålder
Antal placeringsdygn för barn och unga på HVB under 2005
Antal placeringsdygn för barn och unga i familjehem under 2005

1.1.3 Statistiska mått
Personer redovisas dels som antal och dels som relationstal. I det senare fallet
redovisas antalet barn/unga i förhållande till antalet i motsvarande åldersgrupp i
befolkningen. Befolkningssiffrorna är de som gäller vid årets slut. Vårddygn
redovisas som antal.

1.1.4 Redovisningsgrupper
Eftersom statistiken är totalräknad kan nedbrytning på grupper göras utan
hänsyn till skattningsproblem. Redovisningsgrupper är län och kommun.
1.1.5 Referenstider
Kalenderåret 2005 respektive den 1 november 2005.
1.2 Fullständighet
Statistiken belyser enbart individuellt behovsprövade insatser.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Eftersom varken ram- eller urvalsförfarande föreligger kan man identifiera
uppgiftsrapporteringen som den huvudsakliga felkällan. Det går inte att utifrån
tillgängliga data uppskatta omfattningen av dessa fel. Skillnader mellan
kommuner föreligger. Brister och fel i inrapporteringen är svåra att upptäcka
eftersom uppgifterna samlas in på aggregerad nivå.
2.2 Osäkerhetskällor
Den största osäkerhetskällan är felrapporteringar. Dessa kan i många fall bero på
att kommunerna har varierande organisation och att uppgifterna i några av dem
inhämtas från olika förvaltningar vilket ger utrymme för skilda tolkningar av
undersökningsvariablerna.
2.2.1 Urval
Inget urvalsförfarande förekommer
2.2.2 Ramtäckning
Inget täckningsproblem förekommer.
2.2.3 Mätning
Bedömningen är att mätmetoden och mätinstrumenten inte i sig bidrar till något
nämnvärt mätfel utan att sådana har sin grund i socialkontorens administration.
2.2.4 Svarsbortfall
Av landets 290 kommuner har två inte lämnat några uppgifter överhuvudtaget
Korrigering för bortfallet har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå genom
beräkning av det genomsnittliga antalet av den efterfrågade variabeln med
hänsyn till befolkningsstorleken. Även ett fåtal partiella bortfall förekommer i
materialet. Bortfallet av individer är helt okänt, det finns inga uppgifter som kan
antyda omfattningen av detta.
2.2.5 Bearbetning
Bearbetningsprocessens eget bidrag med fel bedöms som måttligt.

2.2.6 Modellantaganden
Förekommer ej.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Förekommer ej.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
En ngång per år.
3.2 Framställningstid
Åtta månader räknat från referensperiodens slut till publicering.
3.3 Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Statistiken har framställts och publicerats årligen under samma förutsättningar från
1998.

4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiken publiceras i rapport: Barn och unga – insatser år 2005. Statistik,
Socialtjänst 2006:9. Socialstyrelsen. Rapporten är tillgänglig på Socialstyrelsens
hemsida http://www.socialstyrelsen.se Utskrift av rapporten kan beställas från
webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Fax 08-779 96
67, e-post socialstyrelsen@strd.se, ange artikelnummer 2006-44-9
Delar av statistiken publiceras också i rapport: Jämförelsetal för socialtjänsten
år 2005. Statistik. Utgivningsår 2006. Socialstyrelsen. Rapporten är tillgänglig
på Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se Utskrift av rapporten
kan beställas från webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88
Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se, ange
artikelnummer 2006-125-8.
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation

5.4 Tillgång till primärmaterial
Specialbearbetningar på primärmaterial kan utföras.
5.5 Upplysningstjänster
Maria Öman, Statistikenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.
Telefon: 08-555 534 87
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