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Indikatorer för socialförvaltningen 2015 
 
Anmärkning:  
Nya anmälningar anger hur många nya som tillkommit under månaden. Om månadssiffrorna läggs ihop får man en totalsiffra.  
Pågående utredningar eller placeringar sträcker sig ofta över flera månader. Siffrorna avser hur många insatser som pågår under 
en specifik månad och siffrorna för t.ex. januari-mars kan inte läggas ihop. 

 

 
Tabell 1. Statistik socialförvaltningen, per månad 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Barn och unga jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 
Antalet nya anmälningar per månad  415 424 418 377         
Antalet pågående utredningar per månad 896 950 811 902         
Antalet pågående placeringar i HVB  239 218 240 281         

- varav placeringar SIS 10 13 18 17         
Antalet pågående placeringar i jourhem 66 64 73 54         
Antalet pågående placeringar i familjehem 180 179 180 171         

Vuxna             
Antalet nya anmälningar per månad 
rörande om vuxna missbrukare 95 81 99 88         
Antalet pågående placeringar HVB/SIS  90 91 87 87         

- varav placeringar SIS 13 10 10 10         



 
Tabell 2. Statistik socialförvaltningen, per tertial 2015 

Barn och unga 
Jan-apr Jan-aug Jan-dec 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Andelen inkomna anmälningar i förhållande till antalet barn och ungdomar i Uppsala 
kommun 0-20 år1 3,2 % 3,4 %     
Andelen beslut att inleda/inte inleda utredning inom 14 dagar 66 % 63 %     
Andelen pågående utredningar i förhållande till antalet barn och ungdomar i Uppsala 
kommun2 1,5 % 1,9 %     
Andelen avslutade utredningar inom fyra månader 64 % 61 %     
Andelen verkställda myndighetsbeslut inom tre månader 96 % 95 %     
Totala antalet vårddygn HVB/SIS 22 054 23 194     
       
Vuxna missbruk       
Totala antalet vårddygn HVB/SIS 9861 7462     
       
Vuxna boendeenheten       
Antalet pågående bostadssociala kontrakt 924 938     
Antal beslut om bostadssociala kontrakt (bifall/avslag) 57/156 56/148     
Antal hushåll som väntar i kö på en bostadssocial lägenhet 16 59     
       
 
 
 
 
 
                                                 
1 Anmälningar jan-april 2014 = 1524 
  Anmälningar jan-april 2015 = 1634 
2 Pågående utredningar 30 april 2014 = 738  
  Pågående utredningar 30 april 2015 = 902 
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