
Barnbarometern 2018 – Frågor 

 

1. I vilken kommun arbetar du? 

 

2. Den 13 juni fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s konvention om 

barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.  

Har din kommun inlett arbete med att identifiera vilka åtgärder som 

kommunen behöver vidta för att klara de åtaganden som detta innebär? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

Här kan du kommentera ditt svar: 

 

3. Har din kommun tagit del av några externa aktiviteter för att öka kunskapen 

om barns rättigheter utifrån barnkonventionen (exempelvis 

Barnombudsmannens kunskapslyft eller SKL:s utbildningsmaterial)?’ 

• Ja 

• Nej, men kommunen har intern specialistkompetens i frågan 

• Nej 

• Vet ej 

Här kan du kommentera ditt svar: 

 

4. Hur stor var personalomsättningen av socialsekreterare vid socialförvaltningen 

under senaste verksamhetsåret? 

• 0-10% 

• 11-20% 

• 21-30% 

• >30% 

• Vet ej 

Här kan du kommentera ditt svar: 



5. Hur många gånger har det under de senaste två åren förekommit att 

utredningar som rör barn och unga har tagit mer än fyra månader att slutföra? 

• Ingen utredning har tagit längre tid än fyra månader 

• 1-5 gånger 

• 6-10 gånger 

• >10 gånger 

• Vet ej 

Här kan du kommentera ditt svar: 

 

6. Hur stor andel av det totala antalet utredningar av barn och unga har tagit 

mer än fyra månader att slutföra under de senaste två åren?  

(utgår vid svaren ”ingen utredning…” eller ”vet ej” på fråga 5) 

• 1-10 procent 

• 11-20 procent 

• 21-30 procent 

• 31-40 procent 

• 41-50 procent 

• 51-60 procent 

• 61-70 procent 

• 71-80 procent 

• 81-90 procent 

• 91-100 procent 

• Vet ej 

Här kan du kommentera ditt svar: 

 

 

 

 

 

 



7. Vilka anledningar finns till att utredningar som rör barn och unga har tagit mer 

än fyra månader att slutföra? 

(utgår vid svaren ”ingen utredning…” eller ”vet ej” på fråga 5) 

• Hög arbetsbelastning 

• Väntetid för att få underlag från eller dialog med andra aktörer 

• Barnet och/eller dess familj motarbetar 

• Mer akuta ärenden får företräde 

• Många nya medarbetare med kort erfarenhet av svåra ärenden 

• Svårt att få tag i utbildad personal  

• Behövt använda konsulter/hyrpersonal som inte är insatta i rutiner och 

system 

• Bristande kompetens hos medarbetarna 

• Vet ej 

• Annan anledning: 

Här kan du kommentera ditt svar: 

 

8. När ett barn eller en ungdom placeras enligt LVU genomförs alltid en 

hälsokontroll. Genomför er kommun även hälsokontroll av barn och unga som 

placeras enligt annan lagstiftning än LVU? 

• Ja, alltid 

• Ja, ibland 

• Nej 

• Vet ej 

Kommentera gärna ditt svar för att öka förståelsen för hur ni resonerar: 

 

9. Har din kommun något systematiskt arbetssätt för att utvärdera barn och 

ungas egna upplevelser av beviljade insatser? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

Här kan du kommentera ditt svar: 



 

10. Beskriv på vilket sätt kommunen arbetar systematiskt med att utvärdera barn 

och ungas egna upplevelser av beviljade insatser. 

 

11. I vilken utsträckning bedömer du att socialtjänsten har tillgång till de insatser 

som behövs för att tillgodose barn och ungas behov av stöd/hjälp? 

(Ange ditt svar på den 5 gradiga skalan nedan.) 

• 1. Mycket begränsad tillgång 

• 2. 

• 3. 

• 4. 

• 5. Full tillgång 

Kommentera gärna ditt svar så att det kan förstås i relation till frågorna 

ovan om personalomsättning, långa handläggnings/utredningstider samt 

medarbetarnas kompetens och förutsättningar i övrigt: 


