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GENERALdIREKTöRENS föRoRd

GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD

2021 ÄR ETT VIKTIGT ÅR FÖR SiS!
Oavsett var i myndigheten vi arbetar har påverkan av pandemin 
varit närvarande och påfrestande. Jag ser verkligen fram emot 
ett år med återgång till mer normala arbetsformer.

Trots pandemin kan jag konstatera att vi har klarat av att 
hålla igång verksamheten på institutionerna och dessutom 
levererat resultat inom flera viktiga utvecklingsområden. 
Aldrig tidigare har vi haft så många spännande projekt på 
gång och 2021 kommer vi kunna börja se resultat.

Ett område som jag vill framhålla är SiS säkerhetsarbete. 
Efter en tid av uppbyggnad och rekrytering kommer vi nu att 
kunna ta flera angelägna steg för ökad säkerhet och trygghet 
för ungdomar, klienter och medarbetare. Den fysiska säkerhe-
ten är en grundsten, men säkerhet innefattar även kulturfrå-
gor, utbildningsfrågor och utveckling av våra metoder.

Flickor är en grupp som känner sig mer otrygga än pojkar 
på våra ungdomshem, de är mindre nöjda med den hjälp de 
får och de är överrepresenterade när det gäller allvarliga 
klagomål och lex Sarah-rapporter. Vi behöver utveckla 
metoder och anpassa verksamhet och vårdinnehåll till flickors 
särskilda behov.

SiS ska vara en trygg plats för förändring, och tryggheten 
står SiS medarbetare för. Vi behöver arbeta med vår kompe-
tensförsörjning, förbättra vår förmåga att hitta och behålla 
medarbetare och kunna erbjuda dem kompetensutveckling 
genom hela anställningen. Utbyggnaden av den interna 
utbildningsorganisationen behöver fortsätta och vi behöver en 
gemensam och enhetlig grundutbildning för alla som arbetar 
på SiS. Nu genomför vi också differentieringen av befattning-
en behandlingsassistent. Med tre olika befattningar med olika 
utbildningskrav och ansvarsområden skapar vi karriärvägar 
och ökar möjligheten till fasta anställningar. Det är en 
välkommen förändring som ger stabilitet och gör oss ännu 
bättre rustade för vårt viktiga uppdrag.

Under förra året beslutades SiS lokalförsörjningsstrategi 
som sträcker sig fram till år 2030. Den kommer att ge oss en 
tydlig riktning för vårt långsiktiga arbete och säkerställa att 
våra lokaler anpassas för att stödja verksamhetens behov. Det 
är också angeläget att SiS lokalförsörjning är proaktiv och 
kostnadseffektiv. Strategin ska nu omsättas och arbeten 
kommer att påbörjas under året.

Statskontorets myndighetsanalys i fjol betonade att SiS 
behöver skapa en större enhetlighet i verksamheten och 

stärker samordningen. Därför genomför vi nu en översyn av 
ansvarsfördelning och organisation av SiS huvudkontor, 
verksamhetskontor och verksamhetsområden. Målet är att 
redan under 2021 påbörja arbetet mot en mer ändamålsenlig 
organisation.

Parallellt med att vi ser över vår organisation införs succes-
sivt SiS nya styrmodell för att stärka myndighetens verksam-
hetsstyrning. För att åstadkomma en mer strategisk och hållbar 
planering kommer långsiktiga mål tas fram och avse en längre 
tidshorisont. Utgångspunkten är att identifiera och fokusera på 
de utmaningar myndigheten står inför som direkt påverkar 
möjligheten att genomföra vår kärnverksamhet.

Utmaningarna är många, men även möjligheterna. Vi har 
kraften och modet och förändringsresan gör vi tillsammans 
och i samverkan.

Låt oss göra SiS till en plats för förändring!

Elisabet Åbjörnsson Hollmark
Generaldirektör
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SIS uPPdRAG 

SIS UPPDRAG 

SiS uppdrag är att bedriva tvångsvård av ungdomar med 
allvarliga sociala eller psykosociala problem och vuxna med 
missbruksproblematik. SiS verkställer också påföljden sluten 
ungdomsvård, samt tar emot ungdomar och klienter för frivillig 
vård. Inom ungdomsvården erbjuds vård och behandling till 
ungdomar upp till 20 års ålder. Ungdomarna som placeras på 
SiS uppvisar bland annat utåtagerande eller antisocialt 
beteende, och har en bakgrund med upprepad kriminalitet eller 
missbruk. Ungefär en tredjedel av ungdomarna är flickor och 
cirka två tredjedelar är pojkar. För ungdomar bedrivs också 
skolverksamhet. SiS skola omfattas av samma regler som 
skolväsendet, med ett fåtal undantag. Inom missbruksvården 
vårdas kvinnor och män som har ett allvarligt missbruk. Det är 
vanligt att klienterna också har en omfattande problematik 
utöver missbruket, till exempel kriminalitet, fysisk och psykisk 
ohälsa, osäker boendesituation eller försörjning. Ungefär 38 
procent av klienterna är kvinnor och cirka 62 procent är män.

SIS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ 
Syftet med verksamheten är att ge ungdomar och vuxna som 
vårdas på SiS bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv 
utan missbruk och kriminalitet. SiS vision är en plats för 
förändring. Den ger uttryck för att den vård och behandling som 
erbjuds via SiS samt skapar bättre förutsättningar att göra de 
förändringar som behövs för ett socialt fungerande liv. Plats för 
förändring är en ledstjärna för verksamhetens inriktning och 
organisation på lång sikt.

Visionen konkretiseras i myndighetens verksamhetsidé, 
som beskriver vad myndigheten gör, för vem, hur och varför: 

”SiS bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer 
sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ges ungdomar 
och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem 
bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk 
och kriminalitet. Vården och behandlingen är jämlik och fri från 
diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Myndig
hetens arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.”
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SÅ STYRS SIS

2019 fattades beslut om fem strategiska mål som ska vägleda 
arbetet inom myndigheten på tre års sikt, och som finns 
formulerade i SiS Strategiska plan 2019–2021. Den strategiska 
planen anger de strategiska mål som finns för att styra myndig-
heten i den riktning som ska leda mot visionen, en plats för 
förändring. Till respektive strategiskt mål kopplas ettåriga 
verksamhetsmål som tydliggör vad SiS behöver prioritera på 
kort sikt, för att bidra till den långsiktiga måluppfyllelsen av den 
strategiska planen. Alla verksamheter bidrar till att uppfylla 
verksamhetsmålen genom att planera och genomföra aktivite-
ter som leder myndigheten mot målen.

Till varje strategiskt mål har verksamheterna identifierat ett 
antal risker som ska åtgärdas, följas upp och dokumenteras. 
De risker som spänner över flera delar av SiS verksamheter 
eller kräver samverkan för att kunna åtgärdas, eskaleras till 
myndighetsnivå och redovisas i verksamhetsplanen kopplat till 
respektive strategiskt mål. Riskerna illustreras i tabellformat, 
tillsammans med riskvärdet på en femgradig skala där 
mörkrött illustrerar det högsta riskvärdet och grönt illustrerar 
det lägsta riskvärdet. Riskvärdet har beräknats genom en 
bedömning av sannolikheten att risken inträffar (S), tillsam-
mans med den konsekvens (K) som risken medför om den 
skulle inträffa.

FÖRÄNDRINGAR I MYNDIGHETENS STYRNING 
2021
SiS vill utveckla den strategiska styrningen och skapa en ökad 
grad av långsiktighet i planeringen. Det här är ett utvecklings-
arbete som påbörjats och som bland annat innebär att verk-
samhetsmålen för 2021 till stor del överensstämmer med 
verksamhetsmålen för 2020, med undantag för några föränd-
ringar där SiS bland annat beaktat slutsatser och förslag utifrån 
den myndighetsanalys som Statskontoret genomförde under 
våren 2020. Det handlar främst om förtydliganden i formule-
ringar av mål och målbeskrivningar.

Under hösten 2020 fattade generaldirektören beslut om att 
införa en ny styrmodell för myndigheten som kommer att 
finnas på plats 2022. Arbetet med att skapa och anpassa 
processerna för styrning och uppföljning enligt den nya 
styrmodellen pågår löpande, vilket också medför att skolverk-
samheten kommer att planera och följa upp enligt den nya 
modellen redan under 2021.
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STRATEGISKT MÅL
Vi är rätt dimensionerade och utformade för vår  verksamhet
Vi anvisar en lämplig plats för alla de ungdomar och klienter som har behov av att vistas på ett särskilt ungdomshem eller LVMhem.  
I akuta situationer anvisar vi plats omedelbart, även när efterfrågan är som störst. Lokaler, resurser och teknik är anpassade till myndighetens 
verksamhet.

Risk Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

Vi är rätt dimensionerade och utformade för vår verksamhet

Stödet från HK/VK matchar inte behovet av stöd och 
styrning i kärnverksamheten

4 4

VERKSAMHETSMÅL 

Vi kan bättre möta efterfrågan genom ett flexibelt utnytt-
jande av våra platser och i samverkan med andra aktörer 

Målet ska driva arbetet för att uppnå ett effektivt platsutnyttjande 
för flickor/pojkar och kvinnor/män och ökad flexibilitet i att kunna 
anpassa typ av plats utifrån efterfrågan. God samverkan med 
socialtjänsten och hälso och sjukvården hjälper oss att nyttja 
platserna optimalt och att öka genomströmningen. Målet ska också 
säkerställa att vi har tillräcklig kapacitet för att möta efterfrågan. 

AKTIVITETER 

Lokalförsörjningsstrategi 2020–2030 
SiS har beslutat om en lokalförsörjningsstrategi för att skapa en 
tydlig riktning för myndighetens långsiktiga planering av 
lokalfrågor som sträcker sig fram till år 2030. Målet med SiS 
lokalförsörjning är att lokalbeståndet är rätt dimensionerat och 
utformat så att det främjar vård och behandling av ungdomar 
och klienter. Strategin poängterar särskilt vikten av att lokaler 
har stor möjlighet till god flexibilitet i utformningen, för att 
kunna möta de förändrade behoven i efterfrågan av lokaler. Vid 
beslut om nyinvestering innebär det att myndigheten låser upp 
sig vid lokaler under mycket lång tid, eftersom hyresavtalen ofta 
löper under många år. Det innebär att SiS noga kommer att 
värdera nyinvesteringar samt underhållsåtgärder. Strategin 
kommer vara en utgångspunkt för vilka aktiviteter som 
genomförs under 2021. 

Översyn av platser, öppna platser och förändrat 
 tjänsteutbud 
Myndighetens tjänsteutbud och tjänsternas innehåll ska 
utvecklas efter flickors och pojkars samt kvinnors och mäns 
vårdbehov. Exempelvis utvecklas utformningen av öppna 
platser, och storleken på avdelningarna för flickor och kvinnor 
ses över. Särskilt förstärkta avdelningar (SFA) införs som utgår 
från den modell som utarbetas inom ramen för den så kallade 
Kullen-piloten. Lokaler, vårdinnehåll och medarbetarnas 
kompetens anpassas utifrån målgruppens särskilda förutsätt-
ningar, funktionsnivå och tillhörande behov.  

Samverkan 
För att förbättra vårdkedjan och därmed verksamheten ska 
myndigheten utöka samverkan med socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården, både lokalt och regionalt. En utvecklad samver-
kan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och landets 
kommuner förväntas förbättra förmågan att bättre kunna 
förutse behovet av våra tjänster och därmed planering av 
platser.
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1) Verksamhetsmålet har reviderats i enlighet med Statskontorets förslag: ”SiS bör se över de strategiska målen så att de reflekterar hela SiS uppdrag och även inkluderar 
områdena samverkan, jämlikhet och rättssäkerhet.”

2) Statskontorets förslag: ”SiS bör utforma sina interna styrdokument på ett sätt som minimerar behovet av lokala anpassningar. SiS bör även samla in och verifiera att 
de lokala styrdokument som behöver finnas ligger i linje med den centrala styrningen.”

VERKSAMHETSMÅL 

Vi har förbättrat förmågan att stödja och styra verksam-
heten för ökad kvalitet, rättssäkerhet och likvärdighet
Målet syftar till att tydliggöra styrningen och förbättra stödet. Det 
innebär att vi ska utveckla såväl styrningen av och stödet till 
verksamheten att bli mer ändamålsenligt. Våra processer och 
systemstöd utformas för att säkerställa kvaliteten i de beslut som 
fattas för en enhetlig, förutsägbar och likvärdig handläggning. Våra 
interna styrdokument ska vara kända, tydliga och enkla att tillämpa. 
Detta ska leda till ökad kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet.1)

AKTIVITETER 

Implementering av styrmodell
Under 2021 kommer myndigheten att genomföra flera insatser 
för att stärka både styrningen och stödet till verksamheten. 
Generaldirektören har fattat beslut om en ny styrmodell, med 
syfte att få en tydligare styrning utifrån myndighetens uppdrag. 
Under 2021 kommer processer och arbetssätt att utformas 
utifrån den nya styrmodellen.

Organisationsöversyn av SiS
Statskontorets myndighetsanalys som genomfördes våren 2020 
fastslog bland annat att styrningen av SiS behöver få större 
genomslag för att garantera rättssäkerhet, kvalitet och likvär-
dighet i vården. Mot bakgrund av detta har generaldirektören 
fattat beslut om en översyn av SiS centrala organisation som 
ska genomföras första halvåret 2021. Projektet ska beskriva hur 
SiS bättre kan samordnas och organiseras på olika nivåer

SiS styrning med stöd av styrdokument2)

Statskontoret och internrevisionen har i sina granskningar 
betonat att SiS behöver få mer genomslag för sin centrala 
styrning genom styrdokument för att öka rättssäkerheten, 
kvaliteteten och enhetligheten. Generaldirektören har därför 
beslutat om ett projekt som syftar till att förbättra ledningens 
förutsättningar att styra, normera och stödja verksamheten 

med styrdokument. Projektet ska bland annat utmynna i ett 
förslag på en myndighetsgemensam process för framtagande 
av styrdokument, ta fram en enhetlig struktur för myndighetens 
styrdokument och tydliggöra ägarskaps- och ansvarsfrågor 
kopplat till styrdokumenten. En genomlysning och anpassning 
av myndighetens befintliga styrdokument kommer också att 
ske när en ny struktur för styrdokumenten har beslutats.

Implementering av nya systemstöd
Det pågår flera arbeten inom myndigheten för att förbättra 
systemstödet. KAJ som är det nya systemstödet för placerings-
administration, klientdokumentation, behandlingsplanering, 
vårdfakturering med mera kommer att tas i drift under 2021 och 
kommer att förbättra rapportering och uppföljning. Myndighe-
ten tar också ett samlat grepp kring avvikelse- och incidentrap-
porteringen i ISAP som även ska omfatta avvikelserapportering 
och lex Sarah.

Förstärkt ekonomisk styrning
För att stärka den finansiella styrningen ska en genomlysning 
göras i kärnverksamheten och åtgärder vidtas för att nå en 
budget i balans. En översyn kommer också genomföras av 
myndighetens budgetfördelningsmodell som fördelar resurser 
till kärnverksamheten. Syftet med projektet är att få en 
ändamålsenlig budgetfördelning som ger förutsättningar att 
bedriva en effektiv, kvalitativ samt rättssäker verksamhet.

Arbetstid på SiS
Projektet Arbetstid på SiS innebär en översyn av myndighetens 
reglering av arbetstid och arbetstidsförläggning i syfte att stödja 
en flexibel och kostnadseffektiv bemanning av verksamheten. 
Utgångspunkten är att säkerställa att myndigheten följer 
arbetstidslagstiftningen och uppfyller de krav som verksam-
heten ställer för att uppnå ett hållbart arbetsliv för myndighet-
ens medarbetare och chefer.
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STRATEGISKT MÅL
Vi ger individuellt anpassad vård som leder till förändring
Den individuellt anpassade tvångsvården och behandlingen ger ungdomar och klienter som vårdas hos oss bättre förutsättningar för ett socialt 
fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Risk Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

Vi ger individuellt anpassad vård som leder till förändring

Vi har inte rätt behandlingsmetoder för vissa 
 målgrupper

3 4

VERKSAMHETSMÅL 

Vi kan möta behov hos ungdomar och klienter med 
funktionsnedsättningar 

Målet ska bidra till att öka kunskapen och förmågan hos våra 
medarbetare i klientnära verksamhet att möta flickor/pojkar och 
kvinnor/män med funktionsnedsättning. Vi ska bli bättre på att ge 
vård och behandling till individer med psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar, självskadebeteende och samsjuklighet. En 
förutsättning för att nå målen är att vi har en god samverkan med 
socialtjänst, skola samt hälso och sjukvård. Målet ska bidra till en 
sammanhållen vårdkedja och kontinuitet i vården. 

AKTIVITETER 

Utredning av kvinnors och flickors vårdbehov 
I inskrivningsintervjuer svarar flickor och kvinnor i högre grad, 
jämfört med pojkar och män, att de lider av psykisk ohälsa, 
psykiatrisk belastning och funktionsnedsättning. Det fram-
kommer även att flickor är mindre nöjda och trygga med vården 
än pojkar. Flickor upplever inte heller att de fått hjälp med sina 
problem i samma utsträckning som pojkar. Mot bakgrund av 
detta kommer myndigheten under 2021 att genomföra insatser 
för att förbättra flickors och kvinnors upplevelse av vården och 
behandlingen. Vården behöver utvecklas för att bättre anpassas 
till målgruppen och organiseringen av behandlingsarbetet 
kommer därför att genomlysas. Hösten 2020 tillsattes en 
utredning (Dnr. 1.1.13 -5316-2020) för att se över förutsättning-
arna att minska flickavdelningarnas storlek med bibehållen 
mängd medarbetare för att öka personaltätheten, samt belysa 
flickors och kvinnors upplevelse av vården på SiS. Utredning-
ens förslag syftar till att stärka stödet och upplevelsen av 
vården, och bidra till underlag för åtgärder som kommer att 
kunna implementeras under 2021.

Införande av ny bedömningsprocess
Generaldirektören har fattat beslut om att stegvis införa en ny 
bedömningsprocess som har sin utgångspunkt i målgruppsbe
dömning (MGB) som metod. Beslutet innebär också ett 
införande av en integrerad akut-och utredningstjänst inom SiS 

ungdomsvård. Det nya arbetssättet förväntas effektivisera, 
individualisera och skapa mer flexibla bedömningar än 
nuvarande SiS-utredningar samt förkorta kö- och placerings-
tider och minska antalet transporter och överflyttningar mellan 
avdelningar och ungdomshem.

Integrerad vårdform
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna ett 
utvecklingsarbete i form av pilotprojekt vid SiS och inom 
psykiatrin för att förbättra vården för unga som vårdas vid SiS 
och som har stora behov av psykiatrisk vård. Uppdraget är att 
utvärdera om en integrerad vårdform kan vara ett ändamålsen-
ligt och effektivt sätt att tillgodose målgruppens sammantagna 
behov av vård från både psykiatrin och SiS. Vårdformen ska 
förbättra vården för vissa unga samt syfta till utslussning till 
andra vård- och boendeformer utanför tvångsvården. SiS 
kommer att vara delaktiga i att ta fram vårdinnehåll, bedöm-
ningskriterier och strukturer för systematisk intern och extern 
samverkan och uppföljning av insatserna. Under 2021 och 2022 
kommer tre regioner att delta i utvecklingsarbetet tillsammans 
med åtta av SiS ungdomshem.

Nya utbildningar och behandlingsmetoder
En del i det löpande arbetet med att förbättra bemötande och 
behandling av ungdomar och klienter bygger på att testa och 
utvärdera nya behandlingsmetoder. Några av institutionerna 
kommer under året att implementera Adolescent Community 
Reinforcement Approach (A-CRA) som är ett strukturerat 
behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna och har 
flera likheter med kognitiv beteendeterapi (KBT). Andra utbild-
ningar som testats med goda resultat och som kommer att 
spridas till fler institutioner under 2021 är Traumamedveten 
omsorg (TMO) och Ett självständigt liv (ESL)
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VERKSAMHETSMÅL 

Vi höjer kvaliteten i planering, genomförande och uppfölj-
ning av behandlingsplaner
Målet ska säkerställa att vi i samverkan med socialtjänsten arbetar 
för att den vård och behandling vi ger består av individuellt 
anpassade behandlingsplaner. Vi ska höja kvaliteten på behandlings
planerna, säkerställa att de genomförs enligt våra riktlinjer och 
uppfyller rätten till insyn, delaktighet och information. De metoder vi 
använder i behandlingsarbetet ska vara kunskapsbaserade, det vill 
säga i så stor utsträckning som möjligt ha stöd i forskningen och vara 
väl beprövade på en relevant målgrupp. Behandlingsplanerna ska 
följas upp systematiskt.

AKTIVITETER 

Nytt verksamhetsstöd för ökad kvalitet
Det nya klientadministrativa journalsystemet KAJ som lanseras 
under 2021 medför en stor utbildningsinsats under första 
kvartalet för samtliga medarbetare som arbetar med systemet. 
KAJ ska möjliggöra uppföljning och systematisk utvärdering av 
behandlingsinsatser på ett bättre sätt än tidigare verksamhets-
stöd, för att säkerställa vårdens innehåll och kvalitet. Med ett 
verksamhetsstöd som möjliggör systematisk uppföljning kan 
myndigheten också utreda vilka kunskapsbaserade behand-
lingsmetoder som institutionerna ska använda, och följa upp i 
vilken utsträckning de används.1)

1) Statskontorets förslag: ”SiS bör tydligare styra vilka kunskapsbaserade behandlingsmetoder som institutionerna ska använda och följa upp i vilken utsträckning de 
används. SiS bör också säkerställa att institutionerna har förutsättningar att kunna tillämpa metoderna” och ”SiS bör i högre grad följa upp vårdens innehåll och 
kvalitet samt samverkan med socialtjänsten.”



8 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2021

STRATEGISKA MåL ocH VERKSAMHETSMåL 2021

STRATEGISKT MÅL
Vi har en trygg och säker vård- och arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet och insatser för att förebygga hot och våldssituationer ger en trygg och hållbar arbetsmiljö och förutsätt
ningar för en säker vård. Behovet av tvångsåtgärder begränsas och ungdomar och klienter har en god upplevelse av vården.

Risk Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

Vi har en trygg och säker vård- och arbetsmiljö

Nyanställda saknar adekvat utbildning inför arbetet 
med ungdomar och klienter

3 4

Vi kan inte upprätthålla säkerheten på våra 
 institutioner

4 3

VERKSAMHETSMÅL 

Vi har etablerat en samordnad och likvärdig organisation 
för säkerhetsarbetet

Målet syftar till att vi ska bedriva en enhetlig vård med hög säkerhet 
på samtliga ungdomshem och LVMhem. Målet bidrar till att 
förebygga hot och våldssituationer och skapar en trygg och säker 
vård för våra klienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Det är samtidigt en förutsättning för vår vision om att vara en plats 
för förändring.

AKTIVITETER 

SiS säkerhetsavdelning
Under 2020 har förutsättningarna för att inrätta en säkerhetsor-
ganisation på myndigheten utretts, och i september fattade 
generaldirektören beslut om att inrätta en säkerhetsavdelning 
på central nivå med uppdrag att normera, styra och stödja 
institutionerna i det lokala säkerhetsarbetet. Målbilden är att 
skapa en god, hållbar och välfungerande säkerhetskultur i hela 
myndigheten. Det innebär bland annat att förbättra skalskydd 
och perimeterskydd, men också stärka arbetet med riskbedöm-
ningar och att utveckla samverkan med andra myndigheter. 
Myndighetsberedskapen ses över och kommer att organiseras 
om under 2021.

Samlad funktion för incidentrapportering
Ett av uppdragen innebär att skapa en normering för att 
klargöra rapporterings- och beslutsvägar vid allvarliga händel-
ser. Detta innefattar bland annat att se över händelserapporte-
ringen så att det blir säkerställt att den sker på ett likvärdigt och 
rättvisande sätt inom de olika verksamheterna och över hela 
landet. ISAP blir därmed huvudsystem för all incidentrapporte-
ring.

Förstärkt säkerhet LSU-platser
Säkerheten vid genomförandet av sluten ungdomsvård 
behöver förstärkas. Ett projekt har initierats för att säkerställa 
säkerheten vid verkställigheten genom att öka normeringen för 
en korrekt och enhetlig tillämpning. Projektet ska även utreda 
förutsättningarna för att ha institutioner och avdelningar som 
enbart tar emot ungdomar dömda för sluten ungdomsvård.

Underrättelsetjänst
Utmaningarna med en ökad våldskapacitet bland ungdomar, 
klienter och deras nätverk skapar behov av en högre medveten-
het och kunskap vid placering. Säkerhetsprojektet har identifie-
rat ett behov av att upprätta en underrättelsetjänst, som syftar 
till att förebygga, upptäcka och motverka säkerhetshot mot 
myndigheten. Arbetet kommer också innefatta en utvecklad 
samverkan mellan andra berörda myndigheter samt en 
noggrann bedömning och klassning av vilken information som 
SiS kan inhämta med stöd av gällande lagstiftning och med 
tillbörlig hänsyn till den enskildes rätt till integritet. Inhämtning 
av underrättelseinformation ska bidra till bättre förutsättningar 
för placering av ungdomar och klienter utifrån ett säkerhetsbe-
hov.
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VERKSAMHETSMÅL 

Vi har ett systematiskt och enhetligt arbetsmiljöarbete
Målet syftar till att utveckla myndighetens systematiska arbetsmil
jöarbete – vår förmåga att identifiera, analysera och reducera risker 
för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö. Det omfattar även 
organisatoriska och sociala förutsättningar för arbetet. Vi ska 
vidareutveckla den myndighetsgemensamma modellen för planering, 
genomförande och uppföljning för att genomgående få ett systema
tiskt och enhetligt arbetsmiljöarbete.

AKTIVITETER 

Förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
SiS kommer under 2021 att ta fram övergripande riktlinjer för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en modell för enhetlig 
planering, genomförande och uppföljning på olika organisato-
riska nivåer i myndigheten. Utöver riktlinjerna ska myndighe-
ten också stärka samverkan i arbetsmiljöarbetet genom att 
utveckla arbetet i skyddskommittéerna. Ett systemstöd ska 
inrättas för att kunna undersöka och följa upp arbetsmiljön på 
arbetsplatsnivå men även myndighetsövergripande och 
därigenom kunna identifiera brister samt åtgärder.

Myndighetsövergripande trygg- och säkerhetshantering
Mot bakgrund av en klagomålsutredning har generaldirektören 
fattat beslut om myndighetsövergripande åtgärder för att 
garantera trygghet och säkerhet vid de särskilda ungdomshem-
men (Dnr. 1.3.1-1865-2020) Beslutet består i fem utrednings-
punkter som bland annat ska leda till förslag på utformning av 
en visselblåsarfunktion, en modell för myndighetsövergripande 
analys, myndighetsövergripande forum för hantering av 
miss förhållanden och allvarliga brister samt en särskild strategi 
och krisstöd för institutioner som drabbas av allvarliga händelser.

VERKSAMHETSMÅL 

Alla medarbetare i ungdoms- och klientnära verksamheter 
kan förebygga och hantera hot- och våldssituationer
Målet ska säkerställa att medarbetare i de ungdoms och klientnära 
verksamheterna ska ha god förmåga och kunskap om konflikthante
ring, både för att förebygga hot och våldssituationer men även för 
att på bästa sätt kunna hantera de situationer som ändå uppstår.

AKTIVITETER 

Centraliserad NPNL-organisation
SiS NPNL-organisation ska utvecklas genom att utbildningsför-
farandet centraliseras. Nationella utbildare kommer att ansvara 
för att utbilda alla nyanställda medarbetare samt handleda och 
stötta institutionerna i planering och genomförande av 
 NPNL-träning. Förändringen kommer att öka möjlighet till 
kvalitetssäkring och bidra med verksamhetsanpassat och 
differentierat stöd till verksamheten. Centraliseringen ska även 
minska sårbarheten hos enskilda institutioner och bidra till att 
medarbetarna kan hantera de hot- och våldssituationer som 
uppstår.
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STRATEGISKT MÅL
Vi är en attraktiv arbetsgivare
Vi arbetar strategiskt med rekrytering, utbildning samt individuell utveckling. Genom tydlighet och delaktighet är vi en jämlik och 
 inkluderande arbetsplats som främjar ett öppet arbetsklimat och engagemang hos medarbetarna.

Risk Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

Vi är en attraktiv arbetsgivare

Vi kan inte konkurrera på arbetsmarknaden för att 
tillgodose vårt kompetensbehov

3 4

VERKSAMHETSMÅL 

Vårt arbetsklimat uppmuntrar och engagerar 
 medarbetarna

Målet ska få oss att arbeta för ett bra arbetsklimat som uppmuntrar 
till utveckling, initiativ och delaktighet hos medarbetare och chefer. 
Det är viktigt med en kontinuerlig dialog om värdegrund och 
bemötandefrågor samt vad våra värdeord respekt, omtanke och 
tydlighet står för. Vår kultur bidrar till att förebygga oönskade 
beteenden och oegentligheter.

Aktiviteter 

Ledarskapspolicy
SiS kommer under våren att lansera en ledarskapspolicy, som 
ska vara vägledande i utvecklingen av ledarskapet och hur 
myndigheten ska ledas för bästa resultat. Grunden till strategin 
bygger både på kvantitativa och kvalitativa intervjuer med 
chefer och medarbetare inom SiS och ska bidra till att både 
chefer och medarbetare har tydliga förväntningar på roller och 
uppdrag.

VERKSAMHETSMÅL 

Vi rekryterar och behåller medarbetare med rätt 
 kompetens
Målet ska säkerställa att vi arbetar effektivt och långsiktigt med 
kompetensförsörjning och att vi både kan anställa och utbilda utifrån 
verksamhetens behov av kompetens, men också behålla medarbetare 
som redan arbetar på SiS. Målet innebär även att vi ska arbeta med 
att utveckla chef och ledarskap. Vi ska utveckla och stärka våra 
chefer i rollen som tydliga ledare och arbetsgivarföreträdare samt 
utveckla den strategiska chefsförsörjningen.

AKTIVITETER 

SiS varumärkesstrategi
Generaldirektören har tagit beslut om ett projekt om myndig-
hetens varumärke. Varumärkesprojektet syftar till att bygga och 
stärka SiS varumärke och identitet samt skapa en större 
förståelse för SiS arbete och stärka rollen som expertmyndighet. 
Att SiS lyckas marknadsföra sig som en samhällsviktig aktör 
förväntas också kunna bidra till att förbättra myndighetens 
möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden samt attrahera 
och rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Differentiering av behandlingsassistentrollen
För att kunna erbjuda nya karriärvägar inom SiS har generaldi-
rektören fattat ett beslut om att differentiera behandlingsassis-
tentrollen. Rollen delas upp i tre befattningar: behandlingsas-
sistent, behandlingspedagog och behandlingssamordnare. 
Syftet är att bredda rekryteringsbasen, bibehålla arbetsgruppers 
kompetens och skapa interna karriärvägar. Genom att differen-
tiera rollen som behandlingsassistent skapas en möjlighet för 
skickliga medarbetare, som saknar formell kompetens, att 
erbjudas arbete inom SiS samtidigt som en karriärstege införs 
som kan locka dessa medarbetare att vidareutbilda sig för att 
utvecklas inom organisationen.



10 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2021   SIS VERKSAMHETSPLAN 2021 � 11

STRATEGISKA MåL ocH VERKSAMHETSMåL 2021 STRATEGISKA MåL ocH VERKSAMHETSMåL 2021STRATEGISKA MåL ocH VERKSAMHETSMåL 2021

STRATEGISKT MÅL
Vårt systematiska kvalitetsarbete förbättrar vår verksamhet
Vi utvecklar löpande verksamhetens kvalitet. Vi följer de regelverk som finns för vår verksamhet samt har en god intern styrning och kontroll.

Risk Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

Vårt systematiska kvalitetsarbete förbättrar vår verksamhet

Vi har inte tillräckliga systemstöd och arbetssätt för att 
stödja vår verksamhet

4 4

den interna styrningen och kontrollen får inte avsedd 
effekt

4 4

Vi uppfyller inte lagkrav (Lou) vid inköp och 
 upphandling

4 4

Vi kan inte upprätthålla informationssäkerheten 4 4

Vi har inte tillräckliga signalsystem för att agera vid 
icke professionellt beteende gentemot ungdomar och 
klienter

5 4

VERKSAMHETSMÅL 

Vi har utvecklat vårt ledningssystem

Målet ska driva arbetet med ökad delaktighet och kännedom om 
myndighetens systematiska kvalitetsarbete. Arbetet handlar såväl 
om löpande förbättringsarbete, hur man organiserar och strukturerar 
sitt kvalitetsarbete som om utvecklingsarbete av kvalitetsstyrning. 
Målet innebär bland annat att vi ska definiera kvalitet på flera 
områden för att bättre kunna mäta, styra och förbättra verksamheten.

AKTIVITETER 

Implementering av styrmodell
SiS har beslutat om en styrmodell som bättre inbegriper alla de 
styrsignaler som myndigheten måste förhålla sig till och som 
kommer att ligga till grund för styrningen 2022. Styrmodellen 
kommer under året att fyllas på med mer innehåll såsom 
kvalitetsområden, mål och mätetal. Kvalitetsdefinitionen för 
SiS skola är framtagen och införs under 2021. Arbetet med att ta 
fram kvalitetsdefinitionen för vård och behandling samt hälso- 
och sjukvård kommer att påbörjas under året. Kvalitetsdefini-
tionerna ska bidra till att stärka det systematiska kvalitetsarbe-
tet i verksamheterna och tydliggör hur verksamheten ska 
utvecklas. I syfte att samla så mycket som möjligt av myndighe-
tens löpande kvalitetsarbete i ett och samma system kommer 
SiSplus, som är myndighetens ledningssystem, att fortsätta 
byggas ut.

Åtgärdsplan avseende informationssäkerheten 2021
En åtgärdsplan har upprättats utifrån den långsiktiga hand-
lingsplan för informationssäkerhet som beslutats av generaldi-
rektören, Handlingsplan för informationssäkerhet 2020–2024 
(dnr. 1.1.3-3963-2020) som beskriver de åtgärder som ska 
genomföras under 2021. Bland annat ska ett ledningssystem för 
informationssäkerhet upprättas, en övergripande strategi för 
dataskydd och en riktlinje för hantering av skyddade person-
uppgifter ska utformas och utbildningsinsatser i informations-
säkerhet ska genomföras för alla medarbetare.
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VERKSAMHETSMÅL 

Vi har ökat kunskapen om ett rättighetsbaserat arbetssätt 
och kan tillgodose ungdomars och klienters rättigheter
Vi respekterar allas lika värde och tryggar den enskildes rättssäker
het. Målet syftar till att vi ska förbättra vårt arbete utifrån barns, 
ungdomars och klienters perspektiv. Vi höjer kunskapen om ett 
rättighetsbaserat arbetssätt i hela myndigheten. Målet syftar också 
till att öka förståelsen för statstjänstemannarollen och säkerställer 
att vi arbetar sakligt och opartiskt. Det höjer samtidigt förtroendet 
för vår myndighet.

AKTIVITETER 

Handlingsplan för mänskliga rättigheter
SiS har fattat beslut om en handlingsplan för mänskliga 
rättigheter som sträcker sig över åren 2020–2021 och som 
inbegriper flera aktiviteter som kan bidra till att förbättra 
myndighetens rättighetsbaserade arbete. Exempelvis ska en 
metod för ett rättighetsbaserat arbetssätt tas fram och prövas vid 
några utvalda ungdomshem och LVM-hem. Alla beslut och 
åtgärder som rör barn ska utgå från ett barnrättsperspektiv och i 
första hand ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas. Vi 
fortsätter arbetet med att höja kompetensen om mänskliga 
rättigheter och den statliga värdegrunden i verksamheten.

VERKSAMHETSMÅL 

Vi bidrar till en hållbar miljö
Vi ska minska mängden avfall, skapa hållbara upphandlingsmetoder, 
minska förbrukningen av plast och engångsartiklar och kemikalier 
samt minska våra koldioxidutsläpp. Vi ska också gynna biologisk 
mångfald genom att öka andelen ekologiska livsmedel. Målet knyter 
an till Agenda 2030 och ska främja vårt systematiska hållbarhetsar
bete i enlighet med SiS miljöplan.

AKTIVITETER 

Planerat arbete i enlighet med SiS miljöplan 2020–2022
SiS miljöplan 2020–2022 är myndighetens styrdokument som 
samlar och vägleder arbetet med hur myndigheten bidrar till att 
minska sin påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar 
verksamhet. Miljömålen som är formulerade i miljöplanen har 
alla en koppling till ett eller flera globala mål i Agenda 2030. 
Planen efterlever förordning (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter. Några av de aktiviteter som är planerade 
under 2021 är fortsatt installation av laddstolpar och solceller för 
att möjliggöra nyttjandet av förnybara energikällor vid institutio-
nerna. SiS ska också enbart använda säkerhetsbestick i fiberför-
stärkt plast vilket går i linje med det EU-direktiv om förbud av 
försäljning av vissa engångsartiklar av plats. Ett av delmålen 
under 2021 är att öka antalet vegetariska måltider till två måltider 
per vecka. SiS har under en längre tid haft ”gröna” hyresavtal 
med hyresvärden Specialfastigheter och har påbörjat ett arbete 
för att påverka byggprocessen och materialval, i syfte att minska 
utsläppen i samband med renovering och nybyggnation.
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Med kvalitetsområde avses en specificerad del av SiS verksam-
het, för vilken myndigheten har definierat vad kvalitet är och 
vad verksamheten ska sträva mot att uppnå, kallat kvalitetsdefi-
nition. Till respektive kvalitetsdefinition kopplas mått och 
mätetal som visar vad som följs upp och vilka resultat som är 
viktiga för att säkerställa kvaliteten. Tillsammans representerar 
kvalitetsområdena en helhetssyn på SiS verksamhet.

SKOLANS KVALITETSOMRÅDE

I samband med att en ny styrmodell lanseras 2022 kommer även 
process och utformning av verksamhetsplanen för myndigheten 
framöver att förändras. Skolan är det första området som har tagit 
fram en kvalitetsdefinition och är därför det enda kvalitetsområ-
de som ingår i verksamhetsplanen redan 2021. Kvalitetsdefinitio-
nen styr skolans verksamhet under 2021 och följs upp enligt de 
mätetal som kopplas till de olika delarna i kvalitetsdefinitionen.

Skolans kvalitetsdefinition

LIKVÄRDIG UTBILDNING

Alla våra skolor säkerställer ungdomarnas rätt till god utbild-
ning genom att erbjuda skolgång som i omfattning, innehåll och 
kvalitet lever upp till krav enligt skolförfattningarna och vår 
pedagogiska idé.

VÄLPLANERAD UNDERVISNING I EN FLEXIBEL 

 LÄRMILJÖ

Vår undervisning är välplanerad och målinriktad samt grundar 
sig i tillitsfulla pedagogiska relationer och ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt. I en flexibel lärmiljö som är trygg och ger arbetsro 
motiverar och utmanar vi varje elev till att utveckla kunskaper, 
färdigheter, förmågor och demokratiska värderingar. Genom 
delaktighet och inflytande skapar vi ägarskap för elevernas 
lärande utifrån individuella behov och förutsättningar.

PROFESSIONELL ORGANISATION

I vår organisation utvecklar vi verksamheten systematiskt och 
utgår ifrån och förhåller oss aktivt till forskning och beprövad 
erfarenhet. Skolan samverkar med interna och externa parter för 
att motivera till utbildning och stödja varje elevs utveckling mot 
skolans mål. Verksamheten präglas av ett holistiskt och 
salutogent förhållningssätt. Våra medarbetare är professionella, 
arbetar kollegialt och har ett stort engagemang.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Vi arbetar med en obruten målinriktad skolgång och en stärkt 
skolidentitet genom att ge verktyg till ett livslångt lärande och 
vägledning till fortsatt utveckling.

KVALITETSOMRÅDEN

Mätetal kopplade till kvalitetsdefinitionen:

Likvärdig utbildning

– omfattning och innehåll

– Krav enligt skolförfattningarna

Välplanerad undervisning i en flexibel lärmiljö

– Välplanerad undervisning

– Tillitsfulla pedagogiska relationer

– Specialpedagogiskt förhållningssätt

– flexibel lärmiljö

– Trygghet och arbetsro

– utveckling av kunskaper, färdigheter, förmågor och demokratiska värderingar

Professionell organisation

– Systematisk utveckling av verksamheten

– Intern och extern samverkan

– Professionella medarbetare som arbetar kollegialt

Professionella medarbetare, kollegialt arbetssätt

– Livslångt lärande

– obruten och målinriktad skolgång

– Stark skolidentitet

– Livslångt lärande

– Vägledning till fortsatt utveckling
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Återrapporteringskrav 
och  regeringsuppdrag i 
 Regleringsbrev 2021

Beskrivning Rapportering

Verksamhetsutveckling Statens institutionsstyrelse ska redovisa de åtgärder som vidtagits under året 
och de resultat som har uppkommit under året som härrör från verksam-
hetsutveckling till följd av Statskontorets myndighetsanalys (2020:7). Vidare 
ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifie-
rats mot bakgrund av myndighetsanalysen, men där utvecklingsarbete ännu 
inte har inletts.

årsredovisning 2021

Kapacitetsutveckling Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har 
vidtagit inom verksamheten i syfte att uppnå ett effektivt utnyttjande av den 
befintliga platskapaciteten, samt redogöra för hur myndigheten har arbetat 
med att anpassa befintliga lokaler till verksamhetens långsiktiga behov.

årsredovisning 2021

Säkerhet och kontroll Statens institutionsstyrelse ska kortfattat och övergripande redovisa proces-
ser och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 
20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
stärka säkerhetsskyddet för personal, ungdomar och klienter. Av redovisning-
en ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft eller förväntas 
få.

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
förhindra insmuggling av narkotiska preparat till de särskilda ungdomshem-
men och LVM-hemmen. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de 
vidtagna åtgärderna haft eller förväntas få.

årsredovisning 2021

Eftervård och utslussning Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur och i vilken omfattning myndig-
heten arbetat med eftervårdsärenden inom ungdomsvården och missbruks-
vården. Av redovisningen ska även framgå hur samverkan med socialtjänsten 
samt hälso- och sjukvården vid uppföljning av klienterna sett ut efter det att 
vården vid Statens institutionsstyrelse avslutats samt vad som kan förbättrats 
och effektiviseras.

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur och i vilken omfattning myn-
digheten arbetar med att utveckla utslussningen från sluten ungdomsvård. 
Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetat med individuella 
verkställighetsplaner och andra konkreta åtgärder för att förbereda ungdo-
marna för tiden efter frigivning och minska risken för återfall.

årsredovisning 2021

Hållbart arbetsliv Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för 
att främja god hälsa och trygghet vid myndigheten, samt resultatet av dessa 
åtgärder. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgär-
derna har haft för sjukfrånvaron.

årsredovisning 2021

Agenda 2030 Statens institutionsstyrelse ska redovisa resultat från myndighetens verk-
samhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala må-
len för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som 
har bäring på myndighetens verksamhet. Myndigheten ska även redogöra 
för hur Agenda 2030 integreras i myndighetens verksamhet.

årsredovisning 2021

uppdrag om hedersrelaterat 
våld och förtryck och vålds-
före byggande arbete

Myndigheten ska utveckla kompetensen inom myndigheten om hedersre-
laterat våld och förtryck samt det våldsförebyggande arbetet bland pojkar, 
unga män och ungas partnerrelationer inklusive kunskap om destruktiva 
maskulinitetsnormer, där förebyggande och återfallsförebyggande insatser 
är en central del. I uppdraget ingår att öka myndighetens kunskaper om 
prostitution och människohandel. Arbetet ska ske i samverkan med Natio-
nella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länssty-
relsen östergötland.

uppdraget ska redovisas till 
regeringen (Socialdeparte-
mentet med kopia till Arbets-
marknadsdepartementet) 
senast den 31 mars 2022.

ÅTERRAPPORTERINGSKRAV I REGLERINGSBREVET 
OCH REGERINGSUPPDRAG



14 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2021   SIS VERKSAMHETSPLAN 2021 � 15

åTERRAPPoRTERINGSKRAV I REGLERINGSbREVET ocH REGERINGSuPPdRAG EKoNoMISKA föRuTSäTTNINGAR ocH PLATSER 2021

PLATSER
Inför varje nytt verksamhetsår tas beslut om antalet vårdplatser 
inom verksamheten. Vid låg beläggning eller till exempel 
skadegörelse kan platser tillfälligt stängas och vid hög belägg-
ning kan tillfälliga platser öppnas. SiS har flera olika tjänster 
och vården bedrivs både i öppna och mer låsbara former. Totalt 
för hela SiS är antalet planerade helårsplatser för 2021 fastställt 
till 1 098 stycken. Antalet platser har därmed minskat med 

19 stycken jämfört med 2020. Inom ungdomsvården minskar 
antalet planerade platser med totalt fem stycken. Minskning 
sker inom akutverksamheten med tio platser och behandlings-
verksamheten med fyra platser, medan utredningsverksam-
heten ökar med nio platser. Antalet platser för sluten ungdoms-
vård ökar med en plats. Inom missbruksvården minskar antalet 
platser med 15 stycken. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLATSER 2021

Antal planerade helårsplatser per tjänst

LVU LSU LVM

SiS tjänst flickor/pojkar flickor Pojkar Totalt flickor Pojkar Totalt Kvinnor Män Totalt

Akut  56 133 189    10 18 29

utredning 7 28 62 97       

behandling 3 162 219 384 3 66 69 128 203 331

Totalt 10 246 414 670 3 66 69 138 221 359

Antal planerade vårddygn för eftervård och 27 § -vård

LVU eftervård 27 § LVM

flickor/pojkar flickor Pojkar Totalt Kvinnor/män Kvinnor Män Totalt Totalt antal vårddygn 
utanför institution

1 460 460 1 920 14 608 24 592 39 200 41 120
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EKoNoMISKA föRuTSäTTNINGAR ocH PLATSER 2021

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Myndighetens ekonomiska förutsättningar styrs av finan-
siella villkor i regleringsbrevet. Finansieringsmodellen 
består av en blandfinansiering mellan anslag och avgifter för 
ungdomsvården och missbruksvården samt full anslagsfi-
nansiering för sluten ungdomsvård. Myndigheten beräknas 
gå in i 2021 med ett underskott på cirka 165 mnkr för den 
avgiftsbelagda verksamheten och ett anslagssparande på 
cirka 19 mnkr för den anslagsfinansierade verksamheten. 
Resultatet för 2021 förväntas uppgå till cirka 130 mnkr och 

myndighetens utgående balans förväntas bli ett anslagsspa-
rande på cirka 36 mnkr på anslagsdelen och ett underskott 
på cirka 70 mnkr på avgiftssidan.

Intäkter
Myndighetens intäkter budgeteras till 3 698 mnkr vilket 
motsvarar en ökning med 11 procent i förhållande till 2020. 
Anslaget ökar med 16 procent i förhållande till tilldelningen 
2020 och avgiftsintäkterna förväntas öka med cirka 8 procent 
till följd av högre avgiftstaxa 2021.

36 %

1 %

63 %

Anslag

Avgiftsintäkter

Övriga intäkter

Fördelning av SiS finansiering 2021

Översikt finansiering 2021 (mnkr)

Intäktstyp Budget 2021 Budget 2020 Förändring (mnkr) Förändring (%)

Anslag 1 347 1 157 190 16 %

Avgiftsintäkter 2 334 2 162 172 8 %

övriga intäkter 17 24 –7 –29 %

Intäkter totalt 3 698 3 343 355 11 %

Kostnader
Kostnaderna budgeteras till 3 548 mnkr, vilket är en ökning med 
215 mnkr, motsvarande 6 procent, jämfört med året innan. Inom 
kärnverksamheten ökar kostnaderna med 37 mnkr, vilket 
motsvarar 2 procent. Lokalkostnaderna ökar med 66 mnkr, eller 
15 procent, vilket beror på ökade hyreskostnader för nybyggna-
tioner samt investeringar för framtida kapacitetsökningar. 

Myndighetens overheadkostnader ökar med 111 mnkr. Främsta 
skälen till ökningen är etablering av en ny säkerhetsavdelning 
under 2021, förstärkning av huvudkontoret med tillsvidare och 
tidsbegränsade årsarbetskrafter samt ökade IT-kostnader för 
bland annat utveckling av ett nytt verksamhetsstöd för journal-
föring och dokumentation.
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EKoNoMISKA föRuTSäTTNINGAR ocH PLATSER 2021 EKoNoMISKA föRuTSäTTNINGAR ocH PLATSER 2021

Översikt budget 2021 (mnkr)

Budget 2021 Budget 2020 Förändring (mnkr) Förändring (%)

ungdomsvård syd 1 048 1 055 –7 –1 %

ungdomsvård norr 777 733 44 6 %

Missbruksvård 624 625 –1 0 %

Summa kärnverksamhet 2 449 2 412 37 2 %

Summa lokalkostnader 499 433 66 15 %

Huvudkontoret enheter 221 177 44 25 %

Verksamhetskontor 50 53 –3 –5 %

Projekt och gemensamma kostnader 188 131 57 44 %

fou-medel 15 13 2 16 %

IT-förvaltning och nyutveckling av system 126 115 11 9 %

Summa overhead myndighet 600 489 111 23 %

Totala kostnader 3 548 3 333 215 6 %

Investeringar
Budgeterade investeringar uppgår till 83 mnkr vilket är en 
ökning med 10 mnkr, motsvarande 14 procent, jämfört med 
föregående år. Ökningen avser investeringsbehov i lokaler, 
säkerhet och IT.

Investeringsbudget 2021 mnkr mnkr

Verksamhetsområden 15

Lokaler 59

IT relaterade investeringar 6

Inventarier och övrigt 3

Totala investeringar 83

69%

17 %

14 %

Summa kärnverksamhet

Summa lokalkostnader

Summa overhead myndighet

Fördelning av SiS budget 2021
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REGERINGSuPPdRAG ocH uPPföLJNING

Verksamhetsplanen följs upp tertialvis med utgångspunkt i 
målen och verksamhetens budget. Uppföljningen omfattar 
verksamhetens resultat, riskhantering och ekonomisk utveck-
ling. Den innehåller också olika nyckeltal. Därutöver följs 
åtgärder upp utifrån granskningar utförda av internrevisionen 
och tillsynsmyndigheter. Uppföljningen dokumenteras och 
resultaten behandlas i dialoger, först mellan institutioner och 
verksamhetsdirektör och därefter mellan verksamhetsdirektör/
avdelningschef på huvudkontoret och generaldirektören. 

Verksamheten följs också upp genom egenkontroller som 
institutionerna genomför inom den egna verksamheten. 
Egenkontrollerna innebär att verksamheten månadsvis genom-
för fastställda kontroller av verksamheten, analyserar resultatet 
och vid behov upprättar handlingsplaner och vidtar åtgärder. 
Vid behov eskaleras iakttagelser, avvikelser, identifierade brister 
och förbättringsåtgärder uppåt i organisationen.

UPPFÖLJNING 
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budGET SIS HuVudKoNToRREGERINGSuPPdRAG ocH uPPföLJNING

BUDGET SIS HUVUDKONTOR

Huvudkontoret ansvarar för övergripande frågor, samordning och normering och är ett stöd till verksamhetsområdena. Huvudkon-
toret är placerat i Stockholm. På huvudkontoret finns GD-kansliet, internrevisionen och sex avdelningar.

BUDGET
Totala kostnader för de respektive avdelningarna och enheterna på SiS huvudkontor.

Totala kostnader (tkr)

GD-enheter 20 147

– varav generaldirektören 7 570

– varav Gd kansliet 11 143

– varav intern revision 1 434

Avdelningen för planering och ekonomi 43 773

– varav avdelningskansli 3 301

– varav planeringsenheten 12 368

– varav placeringsenheten 12 267

– varav inköps- och upphandlingsenheten 7 848

– varav redovisningsenheten 7 989

Avdelningen för utveckling av vård och behandling 78 684

– varav avdelningskansli 2 295

– varav vård- och behandlingsenheten 20 180

– varav forsknings- och utvecklingsenheten 46 613

– varav enheten för verksamhetsstöd 9 596

IT-avdelningen 57 948

– varav kansliet för IT-utveckling och säkerhet 8 510

– varav IT-enheten 16 884

– varav enheten för växel och kontorsservice 10 561

– varav enheten för lokaler och miljö 13 707

– varav enheten för IT utveckling och förvaltning 8 286

Juridiska avdelningen 18 268

Kommunikationsavdelningen 24 622

– varav avdkansli kommunikation 6 915

– varav kommunikationsenheten 17 707

HR-avdelningen 60 132

– varav HR-kansliet 36 429

– varav enheten för arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö 12 296

– varav enheten för kompetensförsörjning 11 407

Säkerhetsavdelningen 17 050

IT förvaltning och nyutveckling av system 126 430

Centrala lokalkostnader 498 648

Summa 945 702
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SIS UNGDOMSVÅRD NORR BILAGA 1

20 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2021

bILAGA 1 bILAGA 1

BILAGA 1. BUDGET OCH PLATSER 2021

FÖRKORTNINGAR
Redovisar budget och planerade vårdplatser inom de tre verksamhetsområdena ungdomsvård norr, ungdomsvård söder och 
missbruksvården. Platserna i tabellerna avser helårsplatser på institutionerna.

Förklaringar till förkortningar och begrepp som förekommer i platstabellerna:
• Utr = utredning
• Beh = behandling
• MSI = Multisystemisk institutionsvård
• TFCO = Treatment Foster Care Oregon. Ett behandlingsprogram för unga med antisocialt och/eller kriminellt beteende.
• 27 § = Behandling i frivillig form, så kallad 27 §-vård, utanför LVM-hemmet.
• SiS tjänst som har beteckning (*) = tjänst för ungdomar och klienter med särskilda vårdbehov.
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VERKSAMHETSOMRÅDE UNGDOMSVÅRD NORR

Verksamhetsområdet för ungdomsvård norr bedriver individuellt anpassad tvångsvård för barn och 
ungdomar och verkställer sluten ungdomsvård. Inom verksamhetsområdet finns 10 institutioner. Till 
verksamhetsområdet finns ett verksamhetskontor vars uppgift är planering och uppföljning av 
verksamhet och budget och att samordna och stödja institutionerna i frågor om vård och behandling, 
skola, juridik, ekonomi, hälso- och sjukvård samt i personalfrågor. Verksamhetskontoret ansvarar 
även för intern granskning och kontroll, med särskilt fokus på rättssäkerhet. Verksamhetskontoret är 
placerat i Uppsala.

BUDGET
Total budget för verksamhetsområde ungdomsvård norr (tkr)

LVU LSU Eftervård Totalt

Intäkter av avgifter m.m. 714 000 714 000

Interna vårdintäkter 108 338 108 338

Totala intäkter 714 000 108 338 0 822 338

Personalkostnader 619 619 95 122 714 741

övriga driftskostnader 54 094 8 511 62 605

Totala kostnader 673 713 103 633 0 777 346

Investeringsram 3 220 3 220

Totala kostnader, intäkter och investeringsram för verksamhetskontoret och 
de respektive institutionerna inom ungdomsvård norr (tkr)

Totala intäkter* Totala kostnader Investeringsram

Verksamhetskontoret 52 17 782 500

bergsmansgården 31 907 32 501 100

bärby 133 311 126 060 300

Eknäs 72 674 66 296 200

folåsa 98 515 88 459 590

Johannisberg 118 931 107 900 770

Klarälvsgården 52 355 49 507 240

Rebecka 61 953 65 332 0

Sundbo 95 754 99 419 80

Tysslinge 108 145 97 618 220

Vemyra 48 792 44 254 220

Summa* 822 390 795 128 3 220

* Varav 108 338 tkr är interna LSU intäkter
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SIS UNGDOMSVÅRD NORR BILAGA 1

PLANERADE HELÅRSPLATSER

Totalt planerade helårsplatser inom verksamhetsområdet
Tjänstetyp Avdelningstyp Platser 

flickor
Platser 
pojkar

Platser 
totalt

Vårddygn

LVu Akut (låst) Låsbar 9 61 70 22 470

LVu Akut* Låsbar 4 18 22 7 062

LVu utr (låst) Låsbar 15 28 43 13 803

LVu beh (låst) Låsbar 64 50 114 36 594

LVu beh (öppen) öppen 16 10 26 8 346

LSu-vård* Sluten 2 2 642

LSu-vård öppen 9 9 2 889

LSu-vård Sluten 32 32 10 272

Totalt 108 210 318 102 078

PLANERADE HELÅRSPLATSER PÅ DE RESPEKTIVE INSTITUTIONERNA

SIS UNGDOMSHEM BERGSMANSGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

20410 ålängen Låsbar LVu beh (låst) flickor 8 2 568

20411 Villan Låsbar LVu beh (öppen) flickor 6 1 926

Totalt 14 4 494

SIS UNGDOMSHEM BÄRBY
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen erbjuder behandling av unga sexualförö-
vare. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov. Institutionen har platser avsedda för pojkar som 
dömts till sluten ungdomsvård.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

21410 Höjden Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 7 2 247

21411 Tunet Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

21412 Garanten Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 1 321

21413 bågen öppen LVu beh (öppen) Pojkar 2 642

21414 Sirius Primär Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

21415 Sirius intag och motivation Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 10 3 210

21417 Klockbacka Låsbar LVu Akut* Pojkar 7 2 247

41410 Höjden, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 1 321

41412 Garanten, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 6 1 926

41413 bågen, LSu öppen LSu-vård Pojkar 2 642

41417 Klockbacka, LSu Sluten LSu-vård* Pojkar 1 321

Totalt 51 16 371
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SIS UNGDOMSHEM EKNÄS
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

21110 ängsgård Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 6 1 926

öppen LVu beh (öppen) Pojkar 2 642

21111 äppelgård Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 8 2 568

21112 Södra Mistelgård Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 6 1 926

21113 Norra Mistelgård Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 6 1 926

Totalt 28 8 988

SIS UNGDOMSHEM FOLÅSA
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

20910 Röda stugan Låsbar LVu utr (låst) flickor*** 8 2 568

20920 Allén** öppen LVu beh (öppen) flickor*** 5 1 605

Låsbar LVu beh (låst) flickor*** 2 642

20925 Villan Låsbar LVu beh (låst) flickor 8 2 568

20930 Västan Låsbar LVu beh (låst) flickor 7 2 247

20935 östan Låsbar LVu beh (låst) flickor 8 2 568

Totalt 38 12 198

** Avdelning Allén bedriver låsbar behandlingsverksamhet verksamhet fram till 30 april och öppen behandlingsverksamhet från 1 maj.
*** Konvertering till flickor kommer att ske under första halvåret.

SIS UNGDOMSHEM JOHANNISBERG
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Skolpliktiga flickor med särskilda vårdbehov.  
Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har i uppdrag att ta emot utvisningsdömda 
pojkar. Institutionen har platser avsedda för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

20110 älven Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 2 642

Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 5 1 605

20111 Havet*** Låsbar LVu beh (låst) flickor 7 2 247

20113 dammen Låsbar LVu Akut (låst) flickor 1 321

Låsbar LVu utr (låst) flickor 3 963

Låsbar LVu Akut* flickor 2 642

20114 Lillån Låsbar LVu beh (låst) flickor 6 1 926

20115 Grynnan** öppen LVu beh (öppen) Pojkar 1 321

Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 3 963

20116 fjärden Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

40112 forsen LSu Sluten LSu-vård Pojkar 7 2 247

Totalt 44 14 124

** Avdelning Grynnan bedriver låsbar behandlingsverksamhet verksamhet fram till 31 augusti och öppen behandlingsverksamhet från 1 september.
*** Avdelning Havet har uppdraget att ta emot icke skolplikta flickor fram till 31 augusti.
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SIS UNGDOMSHEM KLARÄLVSGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

24310 Visten (MSI) Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

24311 örten (MSI) Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 9 2 889

24320 Saltus** öppen LVu beh (öppen) Pojkar 5 1 605

Totalt 21 6 741

** Avdelning Saltus ingår i ett pilotprojekt 2021. Öppna platser får resursförstärkning motsvarande låsbara platser. Under tiden pilotprojektet pågår kommer antalet platser på 
avdelning Saltus att uppgå till 6 stycken.

SIS UNGDOMSHEM REBECKA
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för 
ungdomar med särskilda vårdbehov.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

24610 Saga Låsbar LVu beh (låst) flickor 7 2 247

24613 freja Låsbar LVu Akut (låst) flickor 2 642

Låsbar LVu Akut* flickor 4 1 284

24615 Högantorp Låsbar LVu utr (låst) flickor 7 2 247

24616 Motivations-avdelning** öppen LVu beh (öppen) flickor 5 1 605

Totalt 25 8 025

** Motivationsavdelning ingår i ett pilotprojekt 2021. Öppna platser får resursförstärkning motsvarande låsbara platser.

SIS UNGDOMSHEM SUNDBO
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för 
ungdomar med särskilda vårdbehov. Institutionen har platser avsedda för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

20610 Strandgården Låsbar LVu Akut* Pojkar 7 2 247

20611 Sjögården Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 2 642

Låsbar LVu Akut* Pojkar 2 642

20615 Persbo Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 1 321

40610 Strandgården, LSu Sluten LSu-vård* Pojkar 1 321

40611 Sjögården, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 1 321

40612 Nygård LSu Sluten LSu-vård Pojkar 8 2 568

40613 Räddnings-tjänsten, LSu öppen LSu-vård Pojkar 4 1 284

40614 Wengen, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 6 1 926

40615 Persbo, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 6 1 926

Totalt 38 12 198
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SIS UNGDOMSHEM TYSSLINGE
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING**  AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

20710 castor Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 7 2 247

20711 Pollux Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 7 2 247

20712 Taurus Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 7 2 247

20713 Leo Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 7 2 247

20714 Scorpio Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 7 2 247

20715 Libra Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 6 1 926

Totalt 41 13 161

** Två avdelningar kommer under året att omvandlas till LSU avdelningar.

SIS UNGDOMSHEM VEMYRA
Beskrivning av uppdrag**

Skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

20310 utsikten Låsbar LVu beh (låst) flickor 7 2 247

20311 Hagegården Låsbar LVu Akut (låst) flickor 7 2 247

20312 Insikten Låsbar LVu beh (låst) flickor 4 1 284

Totalt 18 5 778

** Omställningen från icke skolplikiga till skolpliktiga sker under verksamhetsåret.
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VERKSAMHETSOMRÅDE UNGDOMSVÅRD SÖDER

Verksamhetsområdet för ungdomsvård söder bedriver individuellt anpassad tvångsvård för barn och 
ungdomar och verkställer sluten ungdomsvård. Inom verksamhetsområdet finns 12 institutioner. Till 
verksamhetsområdet finns ett verksamhetskontor vars uppgift är planering och uppföljning av 
verksamhet och budget och att samordna och stödja institutionerna i frågor om vård och behandling, 
skola, juridik, ekonomi, hälso- och sjukvård samt i personalfrågor. Verksamhetskontoret ansvarar 
även för intern granskning och kontroll, med särskilt fokus på rättssäkerhet. Verksamhetskontoret är 
placerat i Göteborg.

BUDGET
Total budget för verksamhetsområde ungdomsvård söder (tkr) 

LVU LSU Eftervård Totalt

Intäkter av avgifter m.m. 1 027 778 5 498 1 033 276

Interna vårdintäkter 68 887 68 887

Totala intäkter 1 027 778 68 887 5 498 1 102 163

Personalkostnader 889 932 57 141 4 749 951 822

övriga driftskostnader 90 704 4 421 749 95 874

Totala kostnader 980 636 61 562 5 498 1 047 696

Investeringsram 5 740 5 740

Totala kostnader, intäkter och investeringsram för verksamhetskontoret 
och de respektive institutionerna inom ungdomsvård söder (tkr) 

Totala intäkter* Totala kostnader Investeringsram

Verksamhetskontoret 90 18 463 50

brättegården 94 214 88 590 400

fagared 155 332 143 078 1 010

Hässleholm 93 227 90 698 700

Ljungaskog 84 905 81 002 530

Ljungbacken 120 311 109 418 750

Långanäs 95 754 92 359 610

Margretelund 98 804 95 985 800

Nereby 96 878 106 756 0

Ryds brunn 49 209 47 585 350

Råby 127 405 115 364 0

Stigby 86 125 76 841 540

Summa* 1 102 253 1 066 139 5 740

* Varav 68 887 tkr är interna LSU intäkter.
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PLANERADE HELÅRSPLATSER UNGDOMSVÅRD SÖDER

Totalt planerade helårsplatser inom verksamhetsområdet 
Tjänstetyp Avdelningstyp Platser flickor 

och pojkar
Platser 
flickor

Platser 
pojkar

Platser 
totalt

Vårddygn

LVu Akut (låst) Låsbar 41 45 86 27 606

LVu Akut* Låsbar 2 9 11 3 531

LVu utr (låst) Låsbar 7 13 33 53 17 013

LVu utr (låst)* Låsbar 1 1 321

LVu beh (öppen) öppen 3 10 33 46 14 766

LVu beh (låst) Låsbar 60 114 174 55 854

LVu beh Kullen Låsbar 4 4 1 284

LVu beh* Låsbar 8 12 20 6 420

LSu-vård öppen 2 2 642

LSu-vård Sluten 3 20 23 7 383

LSu-vård* Sluten 1 1 321

LVu E-vård Eftervård 1 920

Totalt 10 141 270 421 137 061

PLANERADE HELÅRSPLATSER PÅ DE RESPEKTIVE INSTITUTIONERNA

SIS UNGDOMSHEM BRÄTTEGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har platser 
avsedda för flickor som dömts till sluten ungdomsvård.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22210 frida Låsbar LVu beh (låst) flickor 5 1 605

22211 Höjden Låsbar LVu Akut (låst) flickor 4 1 284

Låsbar LVu utr (låst) flickor 3 963

22212 Kullen Låsbar LVu beh Trollebo/Kullen flickor 4 1 284

22214 Viken Låsbar LVu beh (låst) flickor 7 2 247

22216 birger Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

42210 frida, LSu Sluten LSu-vård flickor 2 642

Totalt 32 10 272
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SIS UNGDOMSHEM FAGARED
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för 
ungdomar med särskilda vårdbehov och har platser avsedda för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

21912 Sjöstugan Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

21913 Granliden Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 3 963

Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 5 1 605

21915 backen Låsbar LVu Akut* Pojkar 4 1 284

21917 fyren Låsbar LVu beh* Pojkar 7 2 247

21918 Västergård Låsbar LVu beh (låst) flickor 8 2 568

21919 östergård Låsbar LVu Akut (låst) flickor 8 2 568

21920 falkgatan öppen LVu beh (öppen) Pojkar 4 1 284

41910 Ekliden, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 7 2 247

41915 backen, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 5 1 605

Sluten LSu-vård* Pojkar 1 321

Totalt 59 18 939

SIS UNGDOMSHEM HÄSSLEHOLM
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen erbjuder Tfco 
(Treatment foster care oregon).

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22815 Hovdala Låsbar LVu utr (låst) flickor och pojkar 7 2 247

22816 ängadal Låsbar LVu beh (låst) flickor 7 2 247

22817 Laxbro Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

22818 Sörby Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

22819 Vedema Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 3 963

22821 Torsjö Låsbar LVu beh (öppen) flickor och pojkar 3 963

22820 Tfco Eftervård LVu Eftervård flickor och pojkar 1 460

Totalt** 34 12 374

** Platserna är beräknade för helår 2021. T.o.m. 31 augusti har Hässleholm 28 platser och fr.o.m.  1 september 40 platser.
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SIS UNGDOMSHEM LJUNGASKOG
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt missbruk och självskadeproblem. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för 
ungdomar med särskilda vårdbehov.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22910 Ekhaga Låsbar LVu beh (låst) flickor 4 1 284

Låsbar LVu beh* flickor 3 963

22911 Nyhaga Låsbar LVu beh (låst) flickor 5 1 605

Låsbar LVu beh* flickor 3 963

22912 Solbacken Låsbar LVu Akut (låst) flickor 4 1 284

Låsbar LVu utr (låst) flickor 3 963

22914 Ljunghaga öppen LVu beh (öppen) flickor 4 1 284

22913 björkhaga Låsbar LVu Akut (låst) flickor 7 2 247

Totalt 33 10 593

SIS UNGDOMSHEM LJUNGBACKEN
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22410 Tryggö Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

22411 Hälsö Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

22412 Valö Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

22413 Tjärnö öppen LVu beh (öppen) Pojkar 7 2 247

22417 Sydkoster Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 7 2 247

22419 Nordkoster Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 7 2 247

22420 Hållö Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 5 1 605

Totalt 47 15 087

SIS UNGDOMSHEM LÅNGANÄS
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård 
för ungdomar med särskilda vårdbehov.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22610 Slottet Låsbar LVu utr (låst) flickor 7 2 247

22611 Slätten Låsbar LVu beh (låst) flickor 6 1 926

Låsbar LVu beh* flickor 1 321

22612 brostugan öppen LVu beh (öppen) flickor 6 1 926

22613 änglagård Låsbar LVu beh (låst) flickor 6 1 926

Låsbar LVu beh* flickor 1 321

22614 Torpet Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

Låsbar LVu beh* Pojkar 1 321

22618 Tegelbacken öppen LVu beh (öppen) Pojkar 4 1 284

Totalt 39 12 519



BILAGA 1 SIS UNGDOMSVÅRD SÖDER

30 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2021

SIS UNGDOMSVÅRD SÖDER BILAGA 1

  SIS VERKSAMHETSPLAN 2021 � 31

SIS UNGDOMSHEM MARGRETELUND
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård 
för ungdomar med särskilda vårdbehov.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22310 Kinnebäck Låsbar LVu beh (låst) flickor 7 2 247

22311 Täppan Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 6 1 926

Låsbar LVu Akut* Pojkar 2 642

22314 utsikten, utsluss öppen LVu beh (öppen) Pojkar 5 1 605

22315 Videbäck Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 7 2 247

22317 Arnhem Låsbar LVu Akut (låst) flickor 5 1 605

Låsbar LVu Akut* flickor 1 321

22318 Arnbacken Låsbar LVu Akut (låst) flickor 5 1 605

Låsbar LVu Akut* flickor 1 321

Totalt 39 12 519

SIS UNGDOMSHEM NEREBY
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga och icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva 
vård för ungdomar med särskilda vårdbehov.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22010 Hällen Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 3 963

Låsbar LVu Akut* Pojkar 1 321

Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 4 1 284

22011 Trappan Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 3 963

Låsbar LVu beh* Pojkar 3 963

22012 Snäckan öppen LVu beh (öppen) Pojkar 6 1 926

22014 Kornhall Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

22112 Kompassen** Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 3 963

Låsbar LVu utr* Pojkar 1 321

22115 Stjärnan** Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 6 1 926

Låsbar LVu beh* Pojkar 1 321

Totalt 38 12 198

** Avdelning Kompassen och avdelning Stjärnan på Björkbacken bedriver verksamhet under Nerebys regi.
** Platserna på avdelning Kompassen är beräknade för helår 2021. T.o.m. april är avdelningen stängt och fr.o.m. maj har avdelningen 7 platser.
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SIS UNGDOMSHEM RYDS BRUNN
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

23912 Tallbacken Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 7 2 247

23914 Societeten öppen LVu beh (öppen) Pojkar 7 2 247

23916 Källan Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 7 2 247

Totalt 21 6 741

SIS UNGDOMSHEM RÅBY
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt missbruk och kriminalitet. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård 
för ungdomar med särskilda vårdbehov och har platser för pojkar och flickor dömda till sluten ungdomsvård.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

23110 onsjögården Låsbar LVu Akut (låst) flickor 8 2 568

23112 oxiegården Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 7 2 247

Låsbar LVu Akut* Pojkar 2 642

23113 frostagården Låsbar LVu beh (låst) flickor 5 1 605

23115 Albogården Låsbar LVu utr (låst) Pojkar 7 2 247

23119 Malinsro Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 8 2 568

43111 åsbogården, LSu Sluten LSu-vård Pojkar 8 2 568

43113 frostagården Sluten LSu-vård flickor 1 321

43118 Rönnebergsgården, LSu öppen LSu-vård Pojkar 2 642

Totalt 48 15 408

SIS UNGDOMSHEM STIGBY
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

22710 Södergård Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 6 1 926

22711 Västergård Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 6 1 926

22712 Eftervård Eftervård LVu Eftervård Pojkar 460

22713 Norrgård Låsbar LVu Akut (låst) Pojkar 9 2 889

22714 östergård Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 5 1 605

22715 Eken Låsbar LVu beh (låst) Pojkar 5 1 605

Totalt 31 10 411
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VERKSAMHETSOMRÅDE MISSBRUKSVÅRD

Verksamhetsområdet för missbruksvården bedriver tvångsvård enligt LVM. LVM-tiden ska innehålla 
omvårdnadsåtgärder, motiverande och behandlande insatser samt samverkan med socialtjänsten och 
andra vårdgivare för att planera insatser efter utskrivning. Inom verksamhetsområdet finns 11 institu-
tioner. Till verksamhetsområdet finns ett verksamhetskontor vars uppgift är planering och uppfölj-
ning av verksamhet och budget och att samordna och stödja institutionerna i frågor om vård- och 
behandling, juridik, ekonomi, hälso- och sjukvård samt i personalfrågor. Verksamhetskontoret ansva-
rar även för intern granskning och kontroll, med särskilt fokus på rättssäkerhet. Verksamhetskontoret 
är placerat i Stockholm.

BUDGET
Total budget för verksamhetsområde missbruksvård (tkr) 

tkr

Intäkter av avgifter m.m. 602 928

Interna vårdintäkter

Totala intäkter 602 928

Personalkostnader 560 247

övriga driftskostnader 63 303

Totala kostnader 623 550

Investeringsram 4 034

Totala kostnader, intäkter och investeringsram för verksamhetskontoret och de respektive institutionerna 
inom missbruksvården (tkr)

Totala intäkter Totala kostnader Investeringsram

Verksamhetskontoret 35 15 345 1 579

fortunagården 31 835 31 520 0

Gudhemsgården 75 240 83 688 55

Hessleby 55 243 59 094 400

Hornö 66 947 77 783 400

Lunden 80 725 85 242 600

Rebecka/Ekebylund 59 056 56 532 100

Renforsen 20 600 23 520 0

Runnagården 66 210 75 699 350

Rällsögården 45 345 44 037 0

älvgården 44 075 42 583 0

östfora 57 183 43 852 550

Summa 602 494 638 895 4 034
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PLANERADE HELÅRSPLATSER

Totalt planerade helårsplatser inom verksamhetsområdet
SiS-tjänst Avdelningstyp Platser  kvinnor Platser män Platser totalt Vårddygn

LVM Akut Låsbar 10 14 24 7 704

LVM Akut öppen 0 4 4 1 284

LVM beh (låst) Låsbar 76 102 178 57 138

LVM beh (öppen) öppen 38 80 118 37 878

LVM beh* Låsbar 14 16 30 9 630

LVM beh* öppen 0 5 5 1 605

27 §-vård 39 200

Totalt 138 221 359 154 439

PLANERADE HELÅRSPLATSER PÅ DE RESPEKTIVE INSTITUTIONERNA

SIS LVM-HEM FORTUNAGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

32010 Kastanjelid Låsbar LVM Akut Kvinnor 1 321

Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 10 3 210

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 0

32011 Enelid öppen LVM beh (öppen) Kvinnor 8 2 568

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 2 000

Totalt 19 8 099

SIS LVM-HEM GUDHEMSGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/
våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelsassisterad 
behandling och opioidmissbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

31810 Avdelning 1 Låsbar LVM beh (låst) Män 7 2 247

Låsbar LVM beh* Män 1 321

31811 Avdelning 3 öppen LVM beh (öppen) Män 8 2 568

31813 Avdelning 4 Låsbar LVM beh (låst) Män 6 1 926

Låsbar LVM beh* Män 2 642

31814 Intagnings-avdelning Låsbar LVM Akut Män 3 963

Låsbar LVM beh (låst) Män 8 2 568

Låsbar LVM beh* Män 4 1 284

31815 Avdelning 2 Låsbar LVM beh (låst) Män 5 1 605

Låsbar LVM beh* Män 1 321

31827 27 § 27 § LVM beh 27 § Män 4 500

Totalt 45 18 945



BILAGA 1 SIS MISSBRUKSVÅRD

34 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2021

SIS MISSBRUKSVÅRD BILAGA 1

  SIS VERKSAMHETSPLAN 2021 � 35

SIS LVM-HEM HESSLEBY
Beskrivning av uppdrag

Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande 
beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Institutionen har 
särskild kompetens för medicinsk omvårdnad.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

31910 Midgård Låsbar LVM beh (låst) Män 7 2 247

31913 birka öppen LVM Akut Män 1 321

öppen LVM beh (öppen) Män 5 1 605

öppen LVM beh* Män 3 963

31914 Aros Låsbar LVM beh (låst) Män 9 2 889

Låsbar LVM Akut Män 1 321

31916 frigg, Ask och freja öppen LVM beh (öppen) Män 5 1 605

öppen LVM beh* Män 2 642

31927 27 § 27 § LVM beh 27 § Män 3 400

Totalt 33 13 993

SIS LVM-HEM HORNÖ
Beskrivning av uppdrag

Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande 
beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med 
läkemedelsassisterad behandling och opioidmissbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

31211 Avdelning 1 intag Låsbar LVM Akut Män 2 642

Låsbar LVM beh (låst) Män 3 963

Låsbar LVM beh* Män 4 1 284

31212 Avdelning 3 Låsbar LVM Akut Män 1 321

Låsbar LVM beh (låst) Män 7 2 247

Låsbar LVM beh* Män 1 321

31213 Avdelning 2 uppgård Låsbar LVM beh (låst) Män 7 2 247

Låsbar LVM beh* Män 2 642

31214 Avdelning 4 Storgård, låsbar Låsbar LVM beh (låst) Män 8 2 568

Låsbar LVM beh* Män 1 321

31215 Avdelning 4 Storgård, öppen öppen LVM beh (öppen) Män 4 1 284

31227 27 § 27 § LVM beh 27 § Män 4 100

Totalt 40 16 940
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SIS LVM-HEM LUNDEN
Beskrivning av uppdrag

Kvinnor och män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykiskt ohälsa samt med 
 utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

32410 Rinnebäck Låsbar LVM Akut Kvinnor 1 321

Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 4 1 284

Låsbar LVM beh* Kvinnor 7 2 247

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 1 375

32411 Hill Låsbar LVM Akut Kvinnor 1 321

Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 15 4 815

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 1 433

32412 Karlsvik, låsbar Låsbar LVM Akut Män 1 321

Låsbar LVM beh (låst) Män 7 2 247

27 § LVM beh 27 § Män 817

32413 Karlsvik, öppen öppen LVM beh (öppen) Män 8 2 568

27 § LVM beh 27 § Män 1 375

32416 ängen öppen LVM beh (öppen) Kvinnor 4 1 284

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 500

Totalt 48 20 908

SIS LVM-HEM REBECKA/EKEBYLUND
Beskrivning av uppdrag

Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

31110 Eira Låsbar LVM Akut Kvinnor 3 963

Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 12 3 852

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 2 150

31410 Intagning/ avgiftning Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 8 2 568

31411 behandlings-avdelning öppen LVM beh (öppen) Kvinnor 12 3 852

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 2 150

Totalt 35 15 535

SIS LVM-HEM RENFORSEN
Beskrivning av uppdrag

Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

30310 Sluten avdelning Låsbar LVM Akut Kvinnor 1 321

Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 3 963

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 1 000

30311 Manlig avdelning öppen LVM beh (öppen) Kvinnor 8 2 568

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 1 000

Totalt 12 5 852
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SIS LVM-HEM RUNNAGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykisk ohälsa samt med utagerande 
beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med 
 läkemedelsassisterad behandling och opioidmissbruk.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

30911 Avdelning 2 Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 7 2 247

30912 Avdelning 3 Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 9 2 889

30914 Avdelning 5 öppen LVM beh (öppen) Kvinnor 6 1 926

27 § LVM beh 27 § Kvinnor 3 000

30915 Avdelning 1 Låsbar LVM Akut Kvinnor 3 963

Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 6 1 926

30916 Avdelning 4 Låsbar LVM beh (låst) Kvinnor 2 642

Låsbar LVM beh* Kvinnor 7 2 247

Totalt 40 15 840

SIS LVM-HEM RÄLLSÖGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

30810 Nygården Låsbar LVM beh (låst) Män 10 3 210

27 § LVM beh 27 § Män 1 500

30812 Mellangården öppen LVM beh (öppen) Män 10 3 210

27 § LVM beh 27 § Män 1 500

30813 Västergården Låsbar LVM Akut Män 3 963

Låsbar LVM beh (låst) Män 4 1 284

Totalt 27 11 667

SIS LVM-HEM ÄLVGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

30710 Mottagningsenhet Låsbar LVM Akut Män 3 963

Låsbar LVM beh (låst) Män 5 1 605

30714 Thulegården öppen LVM beh (öppen) Män 9 2 889

30715 dalhem Låsbar LVM beh (låst) Män 9 2 889

30727 27 § 27 § LVM beh 27 § Män 3 500

Totalt 26 11 846
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SIS LVM-HEM ÖSTFORA
Beskrivning av uppdrag

Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Institutionen har särskild kompetens för medicinsk 
omvårdnad.

Planerade platser

KST/AVDELNING AVDELNINGSTYP TJÄNSTETYP MÅLGRUPP PLATSER VÅRDDYGN

32511 Avgiftningsenhet öppen LVM Akut Män 3 963

öppen LVM beh (öppen) Män 9 2 889

27 § LVM beh 27 § Män 700

32513 Motivationsavdelning öppen LVM beh (öppen) Män 22 7 062

27 § LVM beh 27 § Män 3 200

Totalt 34 14 814
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