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GENERALdIREKTöRENS föRoRd

GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD

Varje dag innebär en utmaning för oss inom SiS. De uppdrag vi 
har inom ungdomsvården och vården av vuxna missbrukare 
kräver att vi arbetar professionellt och med god etik. Det finns 
inte precis några lugna stunder. De senaste åren har vardagen 
präglats av en hög efterfrågan på våra tjänster. Vi har mött nya 
målgrupper med komplicerade behov som inte kunnat till -  
godoses genom några snabba och enkla lösningar.

Under 2019 kan vi äntligen se resultat av vårt gedigna 
arbete med att utveckla en standardavdelning. Vår nya 
avdelningstyp öppnar på flera ungdomshem och LVM-hem. 
Det innebär ett värdefullt platstillskott och bättre förutsätt-
ningar att möta socialtjänstens behov. Att bygga är en sak och 
att erbjuda verksamhet en annan. Under året satsar vi därför 
på olika sätt för att rekrytera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens när vi nu växer.

Att vi kunnat ta fram ett standardiserat koncept innebär att 
vi också kan tillgodose växlande behov i moderna lokaler. 
Standardavdelningen har arbetats fram internt i nära samver-
kan med medarbetare och forskare inom vårdarkitektur för att 
passa just SiS och våra ungdomars och klienters behov. Att 
arbeta med standardiserade lösningar är en rejäl effektivisering 
av våra fysiska förutsättningar, men när det gäller verksamhet-
ens innehåll är det individuella perspektivet fortsatt vår led - 
stjärna.

Det är lätt att fokusera på våra nya fina avdelningar – men 
vi får inte glömma vårt befintliga bestånd. Det kommer att 
krävas en del åtgärder även här framöver.

Parallellt med utbyggnaden arbetar vi ambitiöst för att 
utveckla innehållet i vår verksamhet. Vi har nya behov och 
förutsättningar att möta. Så även under detta år. Vår satsning 
SiS 2020 går in i ett nytt skede. För ungdomsvårdens del 
innebär det att vi under året prövar en modell med systematisk 
och kunskapsbaserad målgruppsbedömning av de ungdomar 
som placeras på våra akutavdelningar. Det förutsätter nära 
samverkan med kommunernas socialtjänst och att alla 
inblandade redan från placeringsbeslutet arbetar på ett mer 
strukturerat sätt. Ambitionen är att få bättre anpassade 
insatser. Vinsterna är många, inte minst för ungdomarna. 

Inom LVM-vården innebär SiS 2020 ett mer enhetligt sätt 
att arbeta. Inom gruppen vuxna missbrukare har vi de senaste 
åren märkt av att antalet yngre ökar, liksom andelen med 
psykisk samsjuklighet och det är en utmaning att möta deras 
behov.

Det kan vara svårt när vår verksamhet granskas och 
bedöms. Framför allt när rapporteringen i media fokuserar på 
händelser som vi inte själva är stolta över och måste bli bättre 

på. I en komplex verksamhet med ett svårt uppdrag måste 
man lära sig av misstagen men också av alla de goda exempel 
som finns. 

För att möta både våra dagliga utmaningar och de mer 
långsiktiga har vi fem områden som är särskilt viktiga:

• Vi ska vara rätt dimensionerade och utformade  
för vår verksamhet.

• Vi ska ge individuellt anpassad vård som leder  
till förändring.

• Vi ska ha en trygg och säker vård- och arbetsmiljö.
• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.
• Vi ska genom systematiskt kvalitetsarbete förbättra  

vår verksamhet.

Detta är områden där vi formulerat mål som genomsyrar 
hela vår organisation och som är viktiga för myndighetens 
utveckling och för att vi ska klara vårt uppdrag. 

SiS värdeord är respekt, omtanke och tydlighet. Det ska 
märkas när vi nu fullgör vårt viktiga samhällsuppdrag.

Jan-Eric Josefsson
Tf generaldirektör



2 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2019

oM SIS 

OM SIS 

VÅRT UPPDRAG
Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad 
tvångsvård med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Vi ansvarar också för verkställig-
heten av sluten ungdomsvård enligt lag (1998:603) om verk- 
ställighet av sluten ungdomsvård (LSU), efter dom i domstol.  
Vi kan också ta emot ungdomar och klienter för frivillig vård 
enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Placeringen sker på 
socialtjänstens uppdrag och efter beslut i förvaltningsrätt. 

Vårt uppdrag är att ge de ungdomar och vuxna som vårdas 
hos oss bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv 
utan missbruk och kriminalitet. Vi ansvarar för planering, 
ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och 
LVM-hemmen som avses i 12 § LVU samt i 22 och 23 §§ LVM, 
anvisning av platser till hemmen, ekonomisk styrning, 
resultatuppföljning och kontroll samt för metodutveckling, 
forskning, uppföljning av vårdresultat och utvecklingsarbete. 

Vi ska genom samverkan med andra myndigheter och 
övriga aktörer verka för att brukarna får en sammanhållen vård. 
Hälso- och sjukvård ingår i vårt uppdrag vad gäller elev hälsan, 
men vi bedriver också viss annan hälso- och sjukvård. 

Ungdomsvård på särskilda ungdomshem
På våra särskilda ungdomshem tar vi emot ungdomar upp till 20 
år för vård enligt LVU. En majoritet av de ungdomar som placeras 
hos oss uppvisar psykosociala problem som till exempel ut-  
agerande eller antisocialt beteende, har upprepad kriminalitet 
och missbruk, och ofta även omfattande problem i skolan. Drygt 
30 procent av de ungdomar som kommer till oss är flickor.

Vi har 23 särskilda ungdomshem med närmare 750 platser 
för akutplacering, utredningsplacering och behandlingsplacering. 

SiS akuttjänst består av avgränsade vård- och omsorgs-
insatser med syfte att avbryta ett socialt nedbrytande beteende 
och skapa förutsättningar för socialtjänstens vidare planering. 
Utredningstjänsten består av omfattande utredningsinsatser 
för att identifiera risk- och skyddsfaktorer och bedöma 
behovet av fortsatta behandlingsinsatser. Behandlingstjänsten 
består av vård- och behandlingsinsatser för att stärka ung-
domarnas förutsättningar utanför institutionsmiljön. 

Den vård och behandling vi ger ska bestå av individuellt 
anpassade behandlingsinsatser som även innefattar skola samt 
hälso- och sjukvård. Vården bedrivs i första hand på låsbara 
avdelningar men även på avdelningar med öppna platser. Vissa 
institutioner har särskilda uppdrag och bedriver behandling 
enligt särskilda metoder. 

Vi arbetar för att de metoder som används i behandlingsar-
betet ska vara kunskapsbaserade, de ska i så stor utsträckning 
som möjligt ha stöd i forskningen och vara väl beprövade på 
en relevant målgrupp. Det ska även finnas en tydlig koppling 
mellan ungdomens problem och de insatser eller metoder som 
man väljer att arbeta med. Vi har en egen utbildningsorganisa-
tion för de metoder som används mest frekvent. 

Våra ungdomshem har skolverksamhet för vilken SiS är 
huvudman. SiS skolor omfattas i princip av samma regler som 
skolväsendet, med ett fåtal undantag. Vi arbetar med kommunerna 
för att få en så sammanhållen skolgång som möjligt för ung -  
domarna. Det finns en central timplan för SiS skolor enligt vilken 
vi ska erbjuda 23 timmar undervisning i veckan motsvarande 
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

Missbruksvård på LVM-hem
På våra LVM-hem vårdar vi kvinnor och män med stöd av LVM. 
De som placeras på LVM-hemmen har ett allvarligt missbruk 
och många har också en omfattande problematik utöver 
missbruket, till exempel kriminalitet, fysisk och psykisk ohälsa, 
osäker boendesituation, problem med familj, försörjning och 
sysselsättning. Klienternas ålder kan variera från 18 till 80 år. 
Ungefär 30 procent av våra klienter är kvinnor.

Vi har elva LVM-hem med närmare 400 platser för absti-
nensbehandling och motivationsarbete. Vården inleds med 
hälso- och sjukvårdsinsatser för att skapa drogfrihet. I många 
fall ingår hälso- och sjukvårdsinsatser i hela vistelsen. 
Insatserna är motiverande, återfallspreventiva och behandlan-
de och tillsammans med klient, socialtjänst och andra 
vårdgivare planerar vi för fortsatta insatser efter utskrivning. 
LVM-vården får pågå i högst sex månader och syftet är att 
genom behövliga insatser motivera missbrukaren att medver-
ka till fortsatt behandling och stöd i frivillig form.

De behandlingsmetoder som används inom LVM-vården 
ska vara kunskapsbaserade, de ska i så stor utsträckning som 
möjligt ha stöd i forskningen och vara väl beprövade på en 
relevant målgrupp. Det ska finnas en tydlig koppling mellan 
klientens problem och de insatser eller metoder som man 
väljer att arbeta med. Vi har en egen utbildningsorganisation 
för de metoder som används mest frekvent. 
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Sluten ungdomsvård
Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15 till 17 
år kan av domstol bli dömda till sluten ungdomsvård istället för 
fängelse, enligt LSU. Det är ett tidsbestämt straff som ung-
domarna avtjänar på speciella platser på våra ungdomshem. 
Den maximala strafftiden är fyra år.

Kommunernas socialtjänst har det övergripande ansvaret 
för de ungdomar som har blivit dömda till sluten ungdoms-
vård. Vi bestämmer i samråd med socialtjänsten på vilket av 
våra ungdomshem den dömde ska bli placerad och hur man 
ska planera och genomföra tiden hos oss. 

Enligt LSU ska ungdomen få vård och behandling med 
fokus på det kriminella beteendet.

VÅR VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ
Vår vision är Plats för förändring. Detta ger uttryck för att vi 
erbjuder en plats där flickor och pojkar samt kvinnor och män 
ska ges goda förutsättningar för förändring. Plats för förändring 
är en ledstjärna för verksamhetens inriktning och organisation 
på lång sikt. 

Till visionen har vi en verksamhetsidé som beskriver vad vi 
gör, för vem, hur och varför. Den beskriver med andra ord 
ramverket för vårt arbete, medan visionen beskriver vad vi ska 
uppnå inom dessa ramar.

Vi bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer 
sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger vi 
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. 
Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.

VÅRA ETISKA VÄRDEN
Våra etiska värderingar ska genomsyra all vår verksamhet och 
hur vi utför vårt arbete. Vi utgår från att alla människor har lika 
värde och arbetar för att, så långt det är möjlig, respektera 
individens självbestämmande och integritet. Vi är särskilt obser-
vanta och medkännande när det gäller människor i utsatta och 
svåra livssituationer. Respekt, omtanke och tydlighet är grund-
stommen för hur vi bemöter ungdomar, klienter och varandra, 
vilket bidrar till trygghet för dem vi vårdar och till en bra och 
trygg arbetsmiljö för oss.

BARNRÄTTS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet ska ingå som en 
integrerad del i vår verksamhet. Detta betyder att verksamheten 
ska vara utformad så att den utgår från flickors och pojkars, 
kvinnors och mäns villkor och behov, och inför beslut eller 
andra åtgärder som rör barn ska vi i första hand beakta vad som 
bedöms vara barnets bästa. Vi ska i vår verksamhet även utgå 
från ett brukarperspektiv. Dessa utgångspunkter ska alltid 
beaktas och tas hänsyn till vid planeringen och uppföljningen 
av verksamheten.
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* Ungdomshemmet har särskilda platser avsatta för sluten ungdomsvård.

InternrevisionGD-kansli

SiS UNGDOMSVÅRD NORR
(Kontor i Uppsala)

SiS ungdomshem Bergsmansgården
SiS ungdomshem Bärby*
SiS ungdomshem Eknäs
SiS ungdomshem Folåsa
SiS ungdomshem Johannisberg*
SiS ungdomshem Klarälvsgården
SiS ungdomshem Lövsta
SiS ungdomshem Rebecka
SiS ungdomshem Sundbo*
SiS ungdomshem Tysslinge
SiS ungdomshem Vemyra

SiS UNGDOMSVÅRD SÖDER
(Kontor i Göteborg)

SiS ungdomshem Björkbacken
SiS ungdomshem Brättegården*
SiS ungdomshem Fagared*
SiS ungdomshem Hässleholm
SiS ungdomshem Ljungbacken
SiS ungdomshem Ljungaskog
SiS ungdomshem Långanäs
SiS ungdomshem Margretelund
SiS ungdomshem Nereby
SiS ungdomshem Ryds brunn
SiS ungdomshem Råby*
SiS ungdomshem Stigby

SiS MISSBRUKSVÅRD 
(Kontor i Stockholm)  

SiS LVM-hem Fortunagården
SiS LVM-hem Gudhemsgården
SiS LVM-hem Hessleby
SiS LVM-hem Hornö
SiS LVM-hem Lunden
SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund
SiS LVM-hem Renforsen
SiS LVM-hem Runnagården
SiS LVM-hem Rällsögården
SiS LVM-hem Älvgården
SiS LVM-hem Östfora

HUVUDKONTORET

Avdelningen för planering och 
ekonomi
Avdelningen för utveckling av  
vård och behandling
Avdelningen för lokaler och IT
Juridiska avdelningen
Kommunikationsavdelningen
HR-avdelningen

GENERALDIREKTÖR 

VÅR ORGANISATION
SiS är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att myndigheten 
leds av en myndighetschef, generaldirektör, som ansvarar för 
myndighetens verksamhet. Myndigheten har ett insynsråd, 
vars medlemmar utses av regeringen. 

SiS är indelat i tre verksamhetsområden: SiS ungdomsvård 
norr, SiS ungdomsvård söder och SiS missbruksvård. Varje 

verksamhetsområde har ett kontor som ansvarar för planering 
och uppföljning av verksamheten och som stödjer institu-
tionerna. Huvudkontoret ansvarar för övergripande frågor, 
samordning och normering och är ett stöd till verksamhets-
områdena. Vid huvudkontoret finns också en internrevision. 
Generaldirektören har till sitt stöd en ledningsgrupp som 
består av verksamhetsdirektörerna och avdelningsdirektörerna.
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PLANERING FÖR 2019

MÅL
Vid planeringen av ett verksamhetsår är den strategiska planen 
en av utgångspunkterna. SiS strategiska plan för 2019–2021 
(Dnr. 1.1.3-971-2018) består av fem strategiska mål och 
innehåller de målsättningar som vi ska prioritera för treårs-
perioden för att säkerställa att vi gör rätt saker för att klara vårt 
uppdrag och nå vår vision Plats för förändring. 

Som en del av styrningen mot de strategiska målen har vi 
tagit fram verksamhetsmål för 2019. Verksamhetsmålen 
beskriver det tillstånd som SiS ska befinna sig i vid slutet av 
året. Alla har planerat för, och ska arbeta med, aktiviteter som 
bidrar till uppfyllelsen av SiS mål. 

VÅRA VÄSENTLIGA RISKER
Av förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 
framgår att SiS ska analysera, åtgärda, följa upp och dokumen-
tera de risker som kan utgöra hinder för våra möjligheter att 
kunna fullgöra en uppgift och nå myndighetens uppdrag. SiS 
riskanalys omfattar de uppgifter, uppdrag och mål som framgår 
av SiS instruktion och regleringsbrev. 

Generaldirektören har fastställt SiS myndighetsgemen-
samma väsentliga risker för 2019. Åtgärder för att hantera  
dessa risker ska genomföras på verksamhetskontor, institutioner 
och på huvudkontorets avdelningar och enheter. Syftet med 
åtgärderna är att reducera eller eliminera riskerna så att 
uppgifter och mål kan uppfyllas. Då våra mål och risker ofta är 
olika sidor av samma sak är de åtgärder vi genomför för att 
reducera våra risker många gånger samma aktiviteter som 
bidrar till att vi uppnår våra mål.

SiS strategiska mål för 2019-2021 med tillhörande verksamhetsmål för 2019
Strategiskt mål 2019-2021 Verksamhetsmål 2019

Vi är rätt dimensionerade och utformade för vår verksamhet. • Vi anvisar plats omedelbart för ungdomar och klienter  
som behöver placeras akut.

Vi ger individuellt anpassad vård som leder till förändring. • Ungdomar och klienter har en behandlingsplan inom rätt tid.
• Våra metoder i behandlingen är kunskapsbaserade.
• Vi har ett högt deltagande i skolundervisningen.

Vi har en trygg och säker vård- och arbetsmiljö. • Vi har en god förmåga att förhindra självmordsförsök.
• Våra institutioner är drogfria.
• Alla nyanställda får en normerad introduktion.
• Alla medarbetare i ungdoms- och klientnära verksamheter  

kan förebygga och hantera hot- och våldssituationer.
• Sjuktalen har minskat.
• Vi bemöter alla med respekt, omtanke och tydlighet.

Vi är en attraktiv arbetsgivare. • Vi rekryterar och behåller medarbetare med rätt kompetens.

Vårt systematiska kvalitetsarbete förbättrar vår verksamhet. • Vi har utvecklat vårt ledningssystem.

SiS väsentliga, myndighetsgemensamma, risker 2019
Risk Riskhantering

Att vi inte klarar att bereda plats omedelbart. Reducera

Att vi inte lyckas rekrytera, introducera och behålla  
medarbetare med rätt kompetens.

Reducera

Att vi inte förmår säkerställa att ungdomar och klienter  
får rätt insatser och ett bemötande enligt våra värdeord.

Reducera

Att vi inte kan ge våra medarbetare tillräckligt stöd,  
vägledning och utbildning.

Reducera

Att vi inte kan redovisa våra insatser på ett sätt som ger rätt  
förutsättningar för att styra och kommunicera vårt resultat.

Eliminera
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UTMANINGAR OCH PLANERADE PRIORITERINGAR 
I VERKSAMHETEN 2019
Nedan redovisas utmaningar och målsättningar för de strate-
giska målen 2019–2021 samt våra planerade prioriteringar för 
2019. 

VI ÄR RÄTT DIMENSIONERADE OCH UTFORMADE 
FÖR VÅR VERKSAMHET 
Att ha bristande tillgång på platser innebär att vi har svårigheter 
att uppfylla vårt uppdrag, men även minskade möjligheter att 
differentiera vården utifrån ålder och vårdbehov, vilket är av 
central betydelse för att ge adekvat vård till flickor, pojkar, 
kvinnor och män. Från och med 1 oktober 2018 är det lagstad-
gat att SiS omedelbart ska anvisa plats för ungdomar och 
klienter som behöver placeras akut (LVU 12 § och LVM 25 §).  
Vi behöver säkerställa att vi omedelbart kan ta emot dessa 
ungdomar och klienter trots hög efterfrågan på våra tjänster 
och att vi ibland behöver stänga platser på grund av slitage, 
skade görelse eller upplopp. Vi behöver dock också arbeta för att 
snarast möjligt kunna anvisa lämpliga platser även till de som 
inte behöver placeras akut. 

Liksom tidigare år kommer även 2019 att innebära ett 
intensivt arbete för att utöka och anpassa vår kapacitet utifrån 
efterfrågan. Under 2019 kommer vi att öppna nya platser på 
ungdomshemmen Folåsa och Ljungbacken samt på LVM- 
hemmet Gudhemsgården. Att uppnå rätt dimension och 
utformning för vårt uppdrag är både ett långsiktigt arbete med 
att bygga helt nya avdelningar och institutioner, och ett arbete 
i det kortare perspektivet med att hela tiden på bästa sätt 
organisera, bemanna och belägga de platser vi har i dagsläget. 
Som en del i att möjliggöra att de platser vi har nyttjas 
optimalt och att vi kan ha en god genomströmning av 
ungdomar och klienter på institutionerna kommer vi att 
fortsätta utveckla rutinerna med socialtjänsten. Detta för att 
kunna ha en god framförhållning och planering av ungdomar-
nas och klienternas placeringar utifrån deras individuella 
behandlings- och vårdbehov, men även för att minimera tiden 
på institutionen och tidigt planera för utskrivning. 

All om- och utbyggnad görs med myndighetsgemensamma 
standarder som grund och som gäller både utformning av 
lokaler, teknisk säkerhet och utemiljöer. Detta skapar inte bara 
förutsättningar för en trygg och säker vård, utan även kortare 
byggtider och lägre kostnader. De myndighetsgemensamma 
standarderna gäller såväl lokaler för boende som andra typer 
av lokaler, exempelvis skolbyggnader.

Förutom att öka kapaciteten och flexibiliteten inom 
ungdomsvården och missbruksvården kommer vi under 2019 
att fortsätta arbetet med att utveckla den tekniska infrastruk-

turen och IT-plattformen för att kunna stödja hela myndighet-
ens olika verksamheter. Vi måste också arbeta med att åtgärda 
våra befintliga lokaler så de upprätthåller en god standard.

Det är av största vikt att vi hushållar väl med myndighetens 
resurser. Resurserna ska användas till de prioriterade områden 
som bidrar till att vi kan utföra vårt kärnuppdrag. Vi arbetar för 
en ekonomi i balans och organisationen måste löpande 
anpassas efter budget. Detta innebär till exempel att effektivt 
styra personalresurser mellan avdelningar och optimera 
schemaläggningarna, men även att vidareutveckla stöd för 
budgetering och ekonomiska uppföljningar och att, som 
nämnts ovan, standardisera våra institutionslokaler.

VI GER INDIVIDUELLT ANPASSAD VÅRD SOM  
LEDER TILL FÖRÄNDRING
De olika utmaningarna som finns i vår verksamhet ställer inte 
bara höga krav på oss när det gäller kompetens och inriktning 
på vården och behandlingen, utan även att vi måste kunna vara 
flexibla med behandlingsinnehållet utifrån den enskildas 
behov. Vår målsättning är att den individuellt anpassade tvångs-
vård och behandling som vi ger de ungdomar och klienter som 
vårdas hos oss ska ge dem bättre förutsättningar för ett socialt 
fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Alla ungdomar 
har också rätt att få skolundervisning. 

Under 2019 ska vi fortsätta arbeta för att den vård och 
behandling vi ger består av individuellt anpassade behand-
lingsplaner, inklusive skola och hälso- och sjukvård, och att 
behandlingsplaneringen utgår från våra riktlinjer. Insatser 
inom detta arbete är att säkerställa rutiner och arbetsprocesser 
för att upprätta, genomföra och följa upp behandlingsplaner-
na, samt att det vid institutionerna finns tillräcklig kompetens 
och rätt organisation för att genomföra behandlingsplanerna.

Det har de senaste åren framkommit att flickor upplever en 
större otrygghet på ungdomshemmen jämfört med pojkarna. 
Flickorna har större psykisk ohälsa, vårdas ofta i vård i 
enskildhet och har mer självskadebeteende än pojkarna. Att vi 
nu ser tecken på att vi har allt svårare att vårda flickor och att 
de utsätts för mer tvångsåtgärder är problem som vi tar på 
stort allvar. Vi måste säkerställa att det inte finns omotiverade 
skillnader i vården och tryggheten som har med kön att göra. 
Vi arbetar med att ta fram fakta om de bakomliggande 
orsakerna för att kunna göra en analys och handlingsplan och 
under 2019 kommer vi skapa forum där de ungdomshem som 
tar emot flickor kan utbyta erfarenheter och stötta varandra. 
Utifrån den kunskap som finns i ungdomsvården om flickors 
självskadebeteende ska vi också identifiera metoder för hur vi 
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inom missbruksvården bör bemöta de vuxna kvinnor som har 
liknande problematik.

Vi arbetar med att främja en trygg och säker sexualitet och 
god reproduktiv hälsa för ungdomar och klienter. En viktig del 
i detta arbete är målgruppsanpassade utbildningsinsatser. 
Utbildningar riktade till personal som är verksamma inom 
behandling, hälso- och sjukvård och skola på ungdomshem-
men och LVM-hemmen startar 2019. Delar av denna utbild-
ning kommer att ledas av personal från Riksförbundet för 
sexuell upplysning (RFSU).

Under 2019 ska vi i vår skolverksamhet arbeta för att öka 
såväl den erbjudna undervisningstiden som ungdomarnas vilja 
och förmåga att delta i undervisningen. Vi utvecklar kvaliteten 
i utbildningens innehåll genom att vi planerar och genomför 
insatser utifrån en systematisk uppföljning av elevernas 
upplevelse av god undervisning, engagemang och tro på den 
egna förmågan att lyckas i studierna. 

Från 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk 
lag. I vår verksamhet ska det barnrättsliga perspektivet beaktas 
både för barn som är placerade på våra ungdomshem och för 
barn som har anhöriga (syskon eller föräldrar) på något av 
våra ungdomshem eller LVM-hem. Som en del av förberedel-
serna inför tillämpningen av barnkonventionen tar vi fram 
stöd och vägledning för bedömning av barnets bästa.

Projekt SiS 2020
Det finns ett behov av att utveckla såväl ungdomsvården som 
missbruksvården. Under perioden 2017–2020 pågår därför 
projektet SiS 2020 med syftet att bättre matcha vården utifrån 
ungdomarnas och klienternas komplexa behov. Inom ungdoms-
vården finns flera vetenskapliga utvärderingar som stödjer vårt 
utvecklingsarbete mot en mer differentierad och specialiserad 
vård. SiS 2020 syftar till att se över de organisa toriska förutsätt-
ningarna för att bättre kunna matcha ung domarnas behov och 
utreda hur arbete på hemmaplan kan bli en integrerad del av 
behandlingen. Inom missbruksvården syftar SiS 2020 till att 
uppnå en mer kunskapsbaserad och likvärdig vård. 

Under 2019 kommer SiS 2020 Ungdom att inleda ett pilot-  
försök för att prova och utvärdera ett kunskapsbaserat och 
systematiskt arbetssätt för målgruppsbedömning. Vi ska inom 
detta delprojekt utveckla och följa upp ett förfarande där 
risk- och skyddsfaktorer och särskilda behov värderas. Mål- 
gruppsbedömningen ska ske i ett inledande skede av akut-
placeringen och resultera i en rekommendation till socialtjänsten 
av den enskildas insatsbehov för bästa varaktiga effekt. Pilot-  
försöket sker på fem av våra ungdomshem: Johannisberg, 
Tysslinge, Råby, Ljungaskog och Nereby, och i samverkan med 

1 Med hot och våld inom SiS menas fysiskt våld och försök till eller hot om skada mot annan person inom institutionens verksamhet. Begreppet hot och våld inkluderar 
handlingar som verbal aggression, hot om fysisk eller sexuell skada, faktiska fysiska eller sexuella övergrepp, eller annat beteende som avser att skapa rädsla eller 
begränsa någon annan.

Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och sex kommuner 
som deltar med kunskap om det kommunala perspektivet. 

Ytterligare ett pilotförsök ska ske under 2019 inom ramen 
för SiS 2020 Ungdom. Detta pilotförsök ska genomföras på 
avdelningen Kullen vid ungdomshemmet Brättegården och 
syftar till att bättre kunna möta behoven hos behandlings-
placerade ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar, med eventuell annan psykiatrisk samsjuklighet och 
kraftigt utagerande beteende. Försöket sker i samarbete 
mellan huvudkontoret, verksamhetskontoret för ungdomsvård 
söder och Brättegården. 

SiS 2020 Missbruksvård ska under 2019 arbeta med att 
införa ett gemensamt introduktionsprogram för nyanställd 
personal på institutionerna. Några institutioner ska också 
prova en ny organisation för att stärka hur vi bland annat 
genomför introduktion och utbildning av personal, utredning 
av klienter, metoder för vård och behandling samt samord-
ningen med socialtjänsten.

Nytt klientadministrativt journalsystem
Alla insatser som vi ger våra ungdomar och klienter ska 
dokumenteras och följas upp så att både vi och ungdomen eller 
klienten kan vara trygga med att den vård och behandling vi ger 
är rättssäker, kunskapsbaserad, jämställd och av god kvalitet. 
För att kunna sammanställa och detaljerat följa behandlings-
insatser på individnivå utvecklar vi ständigt våra dokumenta-
tionssystem. 

Vi startade under 2018 ett stort utvecklingsprojekt med syfte 
att införa ett nytt modernt verksamhetsstöd som effektiviserar 
platsanvisning och klientadministration, kvalitetssäkrar 
behandlingsplanering, beslut, journalföring och uppföljning av 
verksamheten samt stödjer faktureringsprocessen. Verksam-
hetsstödet ska göra dokumentationsarbetet effektivare och 
mer rättssäkert och vara flexibelt för att möta SiS framtida 
behov. Den första versionen av systemet är planerad att vara i 
drift under 2020.

VI HAR EN TRYGG OCH SÄKER VÅRD- OCH  
ARBETSMILJÖ 
Hot och våld1, eller risken för att bli utsatt för hot och våld, är ett 
allvarligt vård- och arbetsmiljöproblem. Vår målsättning är att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och insatserna för att 
förebygga hot- och våldssituationer ska ge en trygg och hållbar 
arbetsmiljö och förutsättningar för en säker vård. Att säkerställa 
en säker arbetsmiljö ingår också som en del i vår målsättning att 
fortsätta få ner sjuktalen.
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En stor del av vår verksamhet bedrivs i lokaler där ungdomar 
och klienter är inlåsta, vilket ställer höga krav på lokalernas 
utformning och tekniska utrustning, bland annat ur ett 
säkerhetsperspektiv. Hot- och våldssituationer riktade mot 
både personal och intagna är vanligt förekommande, och även 
anlagda bränder på institutionerna är ett stort problem. Att 
lösa skyddsfrågan är en stor utmaning för oss och ett systema-
tiskt risk- och säkerhetsarbete är något som vi behöver arbeta 
med hela tiden ur olika aspekter, både materiella och personella. 

Att ge ändamålsenlig introduktion till nyanställda, samt 
konti nuerligt stöd och vidareutbildning till befintlig personal, 
är av stor vikt för att personalen ska ha rätt förutsättningar för 
att göra ett bra arbete. En god introduktion är också viktigt för 
att, speciellt om arbetet är ungdoms- och klientnära, i så stor 
ut sträckning som möjligt kunna undvika allvarliga händelser och 
brister i arbetsmiljön. Vi har som mål för 2019 att så långt det är 
möjligt och utifrån våra olika verksamheter, börja normera 
introduktionerna utifrån innehåll, upplägg och omfattning. 

Att kunna förebygga hot- och våldssituationer, men även på 
bästa sätt kunna hantera dessa situationer om de ändå sker,  
är viktigt för en trygg och säker vård- och arbetsmiljö. Det är 
viktigt att vi arbetar med ungdomarnas och klienternas 
trygghetsplaner, som innehåller information om hur en ungdom 
eller klient vill bli bemött i en situation där våld uppstår, eller 
kan uppstå, för att därmed minska risken för att situationen 
eskalerar eller går överstyr. Alla anställda i de ungdoms- och 
klientnära verksamheterna ska också årligen delta vid ett 
utbildningstillfälle och fyra övningstillfällen i konflikthante-
ringsprogrammet No Power No Lose (NPNL). NPNL-program-
met ger personalen kunskap om och träning i att hantera 
situationer som kan innebära en ökad risk för att upptrappning 
och våld ska uppstå, exempelvis regelkonflikt, problembeteen-
de, negativa besked, bråk mellan klienter och medicin- eller 
drogsökande situationer. Vi behöver säkerställa att all personal 
kontinuerligt genomför sin utbildning inom NPNL.

Försök till självmord eller fullbordat självmord är en mycket 
allvarlig händelse och krissituation som vi måste ha en god 
förmåga att kunna förhindra. Riktlinjerna för självmords-
prevention ska vara kända och följas och behandlings-
personalen ska vara utbildad i att kunna förhindra självmord. 
Under 2019 ska vi uppdatera och utveckla rutinerna inom 
området. Alla händelser som avser självmordsförsök ska noga 
utredas och följas upp. 

Att kunna hålla institutionerna helt fria från drogförekomst 
är en förutsättning för god vård och behandling och för att 
undvika otrygghet. Att säkerställa rutinerna för det drogföre-
byggande arbetet och minska förekomsten av droger genom 
till exempel ökad kunskap om visitationer, smuggelsätt och 
nya typer av droger, fortsätter vara en prioriterad uppgift även 
under 2019. Vi ska också fortsätta utforma byggnader och 

lokaler så att de i så stor utsträckning som möjligt försvårar 
droginförsel, samt se till att vi kan mäta drogförekomsten på 
institutionerna. 

Att arbeta inom SiS och tvångsvården innebär stora 
utmaningar och ställer särskilt höga krav på alla medarbetare 
vad gäller bemötande och förmågan att handla och förhålla sig 
etiskt korrekt. För att säkerställa att etikområdet hålls levande 
och att hela myndigheten genomsyras av ett bemötande som 
präglas av våra värdeord respekt, omtanke och tydlighet, måste 
vi kontinuerligt samtala om bemötandefrågor och SiS värde-
grund, både med ungdomarna, klienterna och med varandra. 
Synpunkter från exempelvis ungdomsråd och klientråd, samt 
olika enkäter och undersökningar, ska vi följa upp för att skapa 
en trygg miljö för dem vi vårdar och för oss själva. Det är också 
viktigt att vi regelbundet på arbetsplatserna diskuterar olika 
frågeställningar om den professionella rollen och återkopplar 
på vårt eget agerande och bemötande. Under 2019 gör vi 
ytterligare satsningar på etikverksamheten genom att avsätta 
resurser för att kunna stödja institutionerna i frågor som bland 
annat rör jämställdhet, diskriminering och bemötande. 

VI ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
Vår verksamhet är beroende av medarbetarnas kompetens och 
personliga lämplighet för att säkerställa god vård och behand-
ling med hög rättssäkerhet för våra ungdomar och klienter.  
Vår målsättning är att genom tydlighet och delaktighet vara en 
jämlik och inkluderande arbetsplats som främjar ett öppet 
arbetsklimat och engagemang hos medarbetarna. 

Vi ska under 2019 fortsätta säkerställa att vi arbetar effektivt 
och långsiktigt med kompetensförsörjningen inom hela 
myndigheten. För att kunna säkra att vi är rätt bemannade 
både vad gäller antal medarbetare och rätt kompetens arbetar 
vi strategiskt med rekrytering, utbildning och individuell 
utveckling. Detta är viktigt eftersom vi utökar vår verksamhet 
och då även ökar behovet av att anställa fler medarbetare.  
Men det är också viktigt att kunna behålla befintlig personal. 

Vi ska under 2019 fortsätta med projektet Attraktiv 
arbetsgivare. Projektets målsättning är att öka kunskapen om 
SiS och att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens. Projektet arbetar fortsatt med kampanjen Det 
gäller livet, men även med marknadsföring i olika medier, 
blanda annat genom rekryteringsfilmer. SiS webbplats ska ge 
en rättvisande och allsidig bild av verksamheten och man ska 
förstå vad SiS är för arbetsplats. 

Ett annat projekt som vi också ska arbeta vidare med 2019 
är Hållbart arbetsliv. Ett stort fokus i projektet är hur vi kan 
anpassa arbetstider och schemaläggningar så att de bidrar till 
en effektiv verksamhet med kvalitet och samtidigt ger 
för utsättningar för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv för alla 
medarbetare inom SiS.



8 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2019   SIS VERKSAMHETSPLAN 2019 � 9

UTMANINGAR ocH PLANERAdE PRIoRITERINGARI VERKSAMHETEN 2019 UTMANINGAR ocH PLANERAdE PRIoRITERINGARI VERKSAMHETEN 2019 

Vi kommer också att fortsätta med insatser för att säkerställa 
och validera kompetensen hos de behandlingsassistenter som 
saknar formell behörighet enligt våra riktlinjer.

Lokaler och teknik ska vara dimensionerade och anpassade 
efter våra olika verksamheter men de är också viktiga för en 
attraktiv arbetsplats. Vi ska under 2019 vidta åtgärder för att 
säkerställa att IT-miljön förblir stabil, säker och funktionell  
så att den underlättar det dagliga arbetet för alla inom SiS.  
De nya lokalerna ska vi utforma och färdigställa enligt de krav 
som ställs på vården, skolan och arbetsmiljön men de ska 
också vara trivsamma att vistas i. 

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE  
FÖRBÄTTRAR VÅR VERKSAMHET 
För att kunna säkerställa kunskap, förutsättningar och rätts-
säkerhet inom verksamheten, och att vi fullgör vår skyldighet 
inom den offentliga förvaltningen, måste våra rutiner och 
riktlinjer vara aktuella utifrån gällande lagar och krav. 

För 2019 kommer vi bland annat att arbeta med de nya 
bestämmelserna i patientsäkerhetslagen, nya lagen om 
beräkning av strafftid i den slutna ungdomsvården, ändringarna 
i förordning om intern styrning och kontroll, kravet på 
elektronisk fakturering och att barnkonventionen blir svensk 
lag den 1 januari 2020.  Vi har också planerat flera aktiviteter 
inom arkiv och registratur.

Vi ska fortsätta att regelbundet genomföra och följa upp 
våra egenkontroller som syftar till att uppmärksamma och 
åtgärda brister i den enskilda ungdomens eller klientens  
trygghet, rättssäkerhet och delaktighet.

Genom att följa upp vår arbetsmiljö, våra olika avtal, 
klagomål och synpunkter kan vi vidta insatser för att löpande 
utveckla verksamheten och dess kvalitet.

Utveckling av SiS ledningssystem
Det finns flera regelverk, styrsignaler och behov hos våra 
intressenter som påverkar vår verksamhet. Detta innebär 
utmaningar vad gäller styrning och ledning. För att tydliggöra 
myndighetens styrsignaler utifrån vad som styr och reglerar vår 
verksamhet samt skapa strukturer för att på ett systematiskt 
sätt planera, leda, följa upp och förbättra verksamheten och 
dess kvalitet påbörjade vi 2018 ett arbete med att utveckla SiS 
ledningssystem och styrmodell. Vissa delar av ledningssystemet 
ska också läggas in i IT-stödet Hypergene. Under 2019 kommer 
projektet att driftsätta Hypergene som stöd för planerings- och 
uppföljningsprocesserna, tydliggöra styrmodellen för SiS samt 
börja utveckla kvalitetsbegreppet och våra arbetsprocesser för 
att förbättra verksamheten och dess kvalitet.
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Antal planerade helårsplatser per tjänst

LVU LSU LVM

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

Akut  61 173 234    15 32 47

Utredning 9 24 55 88

Behandling 4 108 229 341 2 66 68 109 235 344

Totalt 13 193 457 663 2 66 68 124 267 391

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

2 000 1 100 2 113 5 213 1 350 11 687 26 663 39 700 44 913

PLATSER
Inför varje nytt verksamhetsår tar vi beslut om antalet vårdplat-
ser inom verksamheten. Vid låg beläggning eller till exempel 
skadegörelse kan platser tillfälligt stängas och vid hög belägg-
ning kan tillfälliga platser öppnas. 

Vi har flera olika tjänster inom SiS och platserna kan vara 
öppna eller låsta. Efterfrågan är störst på låsbara platser, vilka 
kräver hög säkerhet.

I bilaga 1 redovisar vi de planerade vårdplatser som är 
beslutade för respektive institution 2019. Samtliga platser är 
budgeterade med ett intäktskrav som motsvarar en beläggning 
på 88 procent, vilket innebär 321 vårddygn per plats.

Totalt för hela SiS är antalet planerade helårsplatser för 
2019 fastställt till 1 122 stycken. Det är totalt 17 stycken fler än 
2018. Inom ungdomsvården ökar antalet planerade platser 
med totalt fyra stycken. Ökningen sker inom akutverksam-
heten med 17 platser, medan utrednings- och behandlings-
verksamheten minskar med 12 platser respektive en plats. 
Antalet platser för sluten ungdomsvård ökar med tio nya 
platser och missbruksvården ökar med tre nya platser, varav en 
akutplats och två behandlingsplatser. 

Vi bedriver också eftervård för ungdomar som har vårdats enligt 
LVU samt vård i annan form enligt 27 § LVM för vuxna. Dessa 
verksamheter planeras i vårddygn. Antalet planerade efter-

vårdsdygn enligt LVU är 590 färre jämfört med föregående år 
medan antalet planerade vårddygn för 27 § LVM är detsamma 
som 2018.
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Våra ekonomiska förutsättningar styrs av finansiella villkor i 
regleringsbrevet. Finansieringsmodellen består av en blandfi-
nansiering mellan anslag och avgifter för ungdomsvården och 
missbruksvården samt full anslagsfinansiering för sluten 
ungdomsvård. Vi beräknas gå in i 2019 med ett underskott på 
cirka 55 mnkr för den avgiftsfinansierade verksamheten och ett 
anslagssparande på cirka 33 mnkr för den anslagsfinansierade 
andelen. Vårt resultat för 2019 förväntas uppgå till cirka 90 mnkr 
och myndighetens utgående balans förväntas bli ett överskott 
på anslagsdelen och ett nollresultat på avgiftsdelen.

Vår stora utmaning 2019 är att det finns behov av för-
bättringsåtgärder i flera av våra institutionsbyggnader. Detta 
kan påverka vår kapacitet och därmed avgiftsintäkterna. 

Bedömningen är att vi kommer ha ett anslagssparande 
på cirka 34 mnkr vid ingången av 2020. Anslagssparandet 
är av avgörande betydelse för att vi ska kunna skapa en 
kapacitetsökning 2020–2021 då investeringsbehovet och 
utökningen av antalet platser kommer att medföra väsent-
ligt ökade kostnader i verksamheten.

Intäkter
Våra intäkter budgeteras till 3 210 mnkr vilket motsvarar en 
ökning med 7 procent i förhållande till 2018. Anslaget ökar 
med 5 procent i förhållande till tilldelningen 2018 och 
avgiftsintäkterna förväntas öka med cirka 8 procent till följd 
av utökat antal platser och högre avgiftstaxa 2019.

Övriga intäkter

Avgiftsintäkter

Anslag

35 %

1 %

64 %

Fördelning av SiS finansiering 2019

Översikt finansiering 2019 (mnkr)

Intäktstyp Budget 2019 Budget 2018 Förändring i mnkr Förändring i %

Anslag 1 132 1 083 49 5 %

Avgiftsintäkter 2 054 1 897 157 8 %

övriga intäkter 24 21 1 14 %

Intäkter totalt 3 210 3 001 207 7 %

Kostnader
Kostnaderna budgeteras till 3 120 mnkr, vilket är en ökning med 
203 mnkr eller 7 procent jämfört med året innan. Inom kärnverk-
samheten ökar kostnaderna med 112 mnkr eller 5 procent till 
följd av fler planerade platser och ökade kostnader för utbyggnad 
av nya avdelningar. Lokalkostnaderna ökar med 52 mnkr eller  
17 procent, vilket beror på ökade hyreskostnader för utökad 

kapacitet samt investeringar för framtida kapacitetsökningar. 
Myndighetens overheadkostnader ökar med 39 mnkr. Främsta 
skälen till ökningen är utveckling av ett nytt verksamhetsstöd för 
journalföring och dokumentation, etablering av paviljonger med 
öppna platser på vissa institutioner, samt annat utvecklings-
arbete inom vården såsom projekt SiS 2020. 
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Översikt budget 2019 (mnkr)

Budget 2019 Budget 2018 Förändring mnkr Förändring i %

Ungdomsvård syd 956 900 56 6 %

Ungdomsvård norr 741 709 32 5 %

Missbruksvård 627 603 24 4 %

Summa kärnverksamhet 2 324 2 212 112 5 %

Summa lokalkostnader 356 304 52 17 %

Huvudkontoret enheter 146 128 18 14 %

Verksamhetskontor 46 32 14 44 %

Projekt och gemensamma kostnader 143 91 52 57 %

foU-medel 15 29 -14 -48 %

IT-förvaltning och nyutveckling av system 90 121 -31 -26 %

Summa overhead myndighet 440 401 39 10 %

Totala kostnader 3 120 2 917 203 7 %

Investeringar
Budgeterade investeringar uppgår till 60 mnkr vilket är en 
ökning med 3 mnkr, eller 5 procent, jämfört med föregående år. 
Ökningen avser investeringsbehov i lokaler, säkerhet och IT för 
att utöka kapaciteten och därmed skapa nya platser.

Översikt investeringsbudget 2019 mnkr

mnkr

Verksamhetsområden 15

Lokaler 43

IT förvaltning 2

Totala investeringar 60

Overhead myndighet

Lokalkostnader

Kärnverksamhet

75 %

14 %

11 %

Fördelning av SiS budget 2019

EKoNoMISKA föRUTSäTTNINGAR ocH PLATSER  föR VERKSAMHETSåRET 2019
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REGERINGSUPPdRAG ocH UPPföLJNING

Beredskapsjobb
SiS ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur 
myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer 
vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, 
inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen 
ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

REGERINGSUPPDRAG

EKoNoMISKA föRUTSäTTNINGAR ocH PLATSER  föR VERKSAMHETSåRET 2019

Efter varje tertial genomför och dokumenterar vi strukturerade 
dialoger där bland annat resultatet av planerade aktiviteter för 
måluppfyllelse och riskhantering, samt ekonomin följs upp. 
Dialoger genomförs först mellan institutioner och verksamhets-
direktör och därefter mellan verksamhetsområden/huvud-
kontorets avdelningar och generaldirektören. På det sättet utgör 
verksamhetsplanen ett centralt dokument hela året. Vid 
generaldirektörens dialoger redovisar varje verksamhetsområde 
även en analys av ett antal verksamhetsnära och myndighets-
gemensamma nyckeltal för uppföljning av läget inom området. 

Under 2019 kommer vi också fortsätta lägga särskilt fokus 
på att med vår myndighetsgemensamma egenkontroll följa 
ungdomarnas och klienternas upplevelse av trygghet, rätts-
säkerhet, delaktighet och bemötande. Att regelbundet följa 

upp hur den enskilda upplever sin trygghet och delaktighet är 
särskilt viktigt då vården inom SiS i princip alltid bedrivs mot 
den enskildas vilja och i de flesta fall på låsta avdelningar. 
Brister i bemötandet är också viktigt att följa upp då det kan få 
konsekvenser för den enskildas trygghet och möjlighet att 
påverka sin situation och vardag. Rättssäkerheten måste vara i 
fokus eftersom vi har rätt att använda ingripande befogenheter 
mot den enskilda ungdomen eller klienten. Institutionerna 
genomför denna egenkontroll varje månad och verksamhets-
direktörerna ger därefter i SiS centrala ledningsgrupp en 
sammanfattande redovisning av respektive verksamhets-
områdes egenkontroller, eventuellt identifierade brister och 
vidtagna förbättringsåtgärder.

UPPFÖLJNING
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UPPföLJNING
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UPPföLJNING BILAGoR

BILAGOR
1. Budget och platser
2. Vårdavgifter
3. Beslutade FoU- och forskningsprojekt
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BILAGA 1

BILAGA 1. BUDGET OCH PLATSER 

I denna bilaga redovisar vi budget och planerade vårdplatser inom de tre verksamhetsområdena 
ungdomsvård norr, ungdomsvård söder och missbruksvården, samt budgeten för huvudkontoret. 
Platserna i tabellerna avser helårsplatser på institutionerna.

Förklaringar till förkortningar och begrepp som förekommer i platstabellerna:

• Utr = utredning
• Beh = behandling
• MultifunC = Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö. Behandlingsmodellen 

omfattar hela behandlingsförloppet, från inledande utredning till avslutande eftervård. 
• 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.



16 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2019   SIS VERKSAMHETSPLAN 2019 � 17

SIS UNGDOMSVÅRD NORR BILAGA 1BILAGA 1

VERKSAMHETSOMRÅDE UNGDOMSVÅRD NORR

Verksamhetsområdet för ungdomsvård norr bedriver individuellt anpassad tvångsvård för barn och 
ungdomar och verkställer sluten ungdomsvård. Inom verksamhetsområdet finns 11 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. 609 999  3 370 613 369

Interna vårdintäkter  91 613  91 613

Totala intäkter 609 999 91 613 3 370 704 982

Personalkostnader 583 345 86 718 2 448 672 511

övriga driftskostnader 57 199 10 263 1 052 68 513

Totala kostnader 640 543 96 981 3 500 741 024

     

Investeringsram 4 595   4 595

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

Totala intäkter Totala kostnader Investeringsram

Verksamhetskontoret 48 15 945 0

Johannisberg 67 256 71 109 230

Vemyra 40 253 41 908 555

Bergsmansgården 27 308 30 499 0

Sundbo 88 543 97 285 300

Tysslinge 90 811 89 319 100

folåsa 65 489 68 068 700

Eknäs 57 825 59 393 200

Bärby 112 635 117 777 700

Lövsta 59 902 63 070 870

Klarälvsgården 42 733 44 027 690

Rebecka LVU 52 227 58 569 250

Summa 705 030* 756 969 4 595

* Varav 91 613 tkr är interna LSU intäkter
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PLANERADE HELÅRSPLATSER

Totalt planerade helårsplatser inom verksamhetsområdet
SiS-tjänst Avdelningstyp Platser 

flickor
Platser 
pojkar

Platser 
totalt

Vårddygn

LVU Akut (låst) Låsbar 19 85 104 33 384

LVU Akut* Låsbar 4 21 25 8 025

LVU Utr (låst) Låsbar 9 29 38 12 198

LVU Beh (låst) Låsbar 27 67 94 30 174

LVU Beh (öppen) öppen 11 6 17 5 457

LVU Beh (öppen utsluss) öppen 0 0 0 0

LSU-vård* Sluten 0 2 2 642

LSU-vård öppen 0 7 7 2 247

LSU-vård Sluten 0 34 34 10 914

LVU E-vård Eftervård 963

Totalt  70 251 321 104 004

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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

20410 ålängan 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 sexual-
förövare. 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 SiS-tjänst 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

21416 Sirius eftervård Eftervård LVU Eftervård Pojkar 963

21417 Klockbacka Låsbar LVU Akut* Pojkar 6 1 926

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 50 17 013
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SIS UNGDOMSVÅRD NORR BILAGA 1

SIS UNGDOMSHEM EKNÄS
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

21110 ängsgård Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 6 1 926

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 26 8 346

SIS UNGDOMSHEM FOLÅSA
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga och icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

20910 Röda stugan Låsbar LVU Utr (låst) Pojkar 8 2 568

20920 Allén Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 8 2 568

20925 Villan Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 8 2 568

20930 Västan Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 3 963

20935 östan Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 2 642

Totalt 29* 9 309

*Platserna är beräknade för helår 2019. T.o.m augusti har Folåsa 24 platser och fr.o.m. september 38 platser.

SIS UNGDOMSHEM JOHANNISBERG
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. 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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

20110 Akut Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 2 642

Låsbar LVU Utr (låst) Pojkar 5 1 605

20111 Behandling Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 4 1 284

20112 Utredning Låsbar LVU Utr (låst) Pojkar 1 321

20113 Avdelning 1 (Sävast) Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 4 1 284

Låsbar LVU Utr (låst) Pojkar 2 642

20114 Avdelning 2 (Sävast) Låsbar LVU Akut (låst) flickor 4 1 284

Låsbar LVU Utr (låst) flickor 2 642

40111 LSU Behandling Sluten LSU-vård Pojkar 3 963

40112 LSU Mottagning/Utredning Sluten LSU-vård Pojkar 3 963

Totalt 30 9 630
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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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

24310 Visten Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 7 2 247

24311 örten Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 9 2 889

24320 Saltus öppen LVU Beh (öppen) Pojkar 4 1 284

Totalt 20 6 420

SIS UNGDOMSHEM LÖVSTA
Beskrivning av uppdrag

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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

21510 Linden Låsbar LVU Akut* Pojkar 4 1 284

Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 3 963

21511 Tallhöjden Låsbar LVU Akut (låst) flickor 6 1 926

Låsbar LVU Akut (låst) flickor 1 321

21512 Kastanjen Låsbar LVU Akut* Pojkar 2 642

Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 4 1 284

21515 åsen Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 7 2 247

Totalt 27 8 667

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 SiS-tjänst 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 Motivationsavdelning öppen LVU Beh (öppen) flickor 5 1 605

Totalt 25 8 025
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SIS UNGDOMSVÅRD NORR BILAGA 1

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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

20610 Aspen Låsbar LVU Akut* Pojkar 9 2 889

20611 Sjögården Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 4 1 284

20615 Persbo Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 1 321

40610 Aspen, 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 Räddningstjänsten, LSU öppen LSU-vård Pojkar 5 1 605

40614 Wengren, LSU Sluten LSU-vård Pojkar 6 1 926

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

Totalt 41 13 161

SIS UNGDOMSHEM TYSSLINGE
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. 

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

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

20711 Pollux Låsbar LVU Akut (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

SIS UNGDOMSHEM VEMYRA
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.  

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

20310 Utsikten Låsbar LVU Beh (låst) flickor 7 2 247

20311 Hagegården Låsbar LVU Akut (låst) flickor 6 1 926

20312 Insikten Låsbar LVU Beh (låst) flickor 5 1 605

Totalt 18 5 778
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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. 852 018  10 355 862 373

Interna vårdintäkter  54 731  54 731

Totala intäkter 852 018 54 731 10 355 917 104

Personalkostnader 805 279 49 890 6 541 861 710

övriga driftskostnader 88 151 5 536 816 94 503

Totala kostnader 893 430 55 426 7 357 956 213

     

Investeringsram 5 430   5 430

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

Totala intäkter Totala kostnader Investeringsram

Verksamhetskontoret 47 16 163 375

fagared 129 074 132 666 370

Nereby 65 920 71 583 340

Björkbacken 40 746 44 725 500

Brättegården 83 725 87 438 755

Margretelund 81 150 80 618 375

Ljungbacken 94 253 96 026 700

Långanäs 101 357 107 584 850

Stigby 67 652 66 288 490

Hässleholm 43 802 49 039 0

Ljungaskog 60 284 65 811 375

Råby 107 123 110 664 300

Ryds brunn 42 019 43 771 0

Summa 917 151* 972 376 5 430

* Varav 54 731 tkr är interna LSU intäkter
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PLANERADE HELÅRSPLATSER

Totalt planerade helårsplatser inom verksamhetsområdet 
SiS-tjänst Avdelningstyp Platser flickor 

och pojkar
Platser 
flickor

Platser 
pojkar

Platser 
totalt

Vårddygn

LVU Akut (låst) Låsbar  0 35 59 94 30 174

LVU Akut* Låsbar  0 3 8 11 3 531

LVU Utr (låst) Låsbar 5 15 26 46 14 766

LVU Utr (öppen) öppen 4 0 0 4 1 284

LVU Beh (öppen) öppen  0 12 27 39 12 519

LVU Beh (öppen utsluss) öppen  0 0 5 5 1 605

LVU Beh (låst) Låsbar  0 39 105 144 46 224

LVU Beh Multifunc Låsbar  0 6 9 15 4 815

LVU Beh Trollebo/Kullen Låsbar 4  5  0 9 2 889

LVU Beh* Låsbar  0 8 10 18 5 778

LSU-vård öppen  0 0 2 2 642

LSU-vård Sluten 0 2 20 22 7 062

LSU-vård* Sluten  0 0 1 1 321

LVU E-vård Eftervård  0 0  0 0 2 550

LVU E-vård Multifunc Eftervård  0 0  0 0 1 700

Totalt  13 125 272 410 135 860

Planerade helårsplatser på de respektive institutionerna

SIS UNGDOMSHEM BJÖRKBACKEN
Beskrivning av uppdrag

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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

22110 östan öppen LVU Beh (öppen) flickor 6 1 926

22111 Västan Låsbar LVU Beh (låst) flickor 5 1 605

Låsbar LVU Beh* flickor 1 321

22112 Kompassen Låsbar LVU Akut (låst) flickor 5 1 605

Låsbar LVU Akut* flickor 1 321

Låsbar LVU Utr (låst) flickor 2 642

Totalt 20 6 420



BILAGA 1 SIS UNGDOMSVÅRD SÖDER

24 � SIS VERKSAMHETSPLAN 2019

SIS UNGDOMSHEM BRÄTTEGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk. Institutionen erbjuder behandling  
enligt Multifunc för flickor i åldern 14–20 år och har platser avsedda för flickor som dömts till sluten ungdomsvård. 

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

22210 frida Låsbar LVU Beh (låst) flickor 6 1 926

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 5 1 605

22214 Viken Låsbar LVU Beh (låst) flickor 6 1 926

22216 Stranden Multifunc Låsbar LVU Beh Multifunc flickor 6 1 926

22220 Eftervård Eftervård LVU Eftervård Multifunc flickor 1 100

42216 Stranden, LSU Sluten LSU-vård flickor 2 642

Totalt 32 11 372

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 SiS-tjänst 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) Pojkar 8 2 568

21919 östergård Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 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 pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen erbjuder Tfco  
(Treatment foster care oregon).

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

22810 A (UH) Låsbar LVU Utr (låst) flickor och pojkar 5 1 605

22811 c (UH) öppen LVU Utr (öppen) flickor och pojkar 4 1 284

22812 Perstorp Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 9 2 889

22820 Tfco Eftervård LVU Eftervård flickor och pojkar 2 000

Totalt 18 7 778
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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 SiS-tjänst 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

22913 Björkhaga Låsbar LVU Akut (låst) flickor 5 1 605

Totalt 27 8 667

SIS UNGDOMSHEM LJUNGBACKEN
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. 

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

22410 Höjden Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 9 2 889

22411 Gläntan Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 7 2 247

22412 Valö Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 6 1 926

22417 Sydkoster Låsbar LVU Utr (låst) Pojkar 6 1 926

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

22420 Eken Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 7 2 247

Totalt 42* 13 482

*Platserna är beräknade för helår 2019. T.o.m. februari har Ljungbacken 30 platser och fr.o.m. mars 44 platser.

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 SiS-tjänst 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 7 2 247

22614 Torpet Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 8 2 568

22618 Tegelbacken öppen LVU Beh (öppen) Pojkar 4 1 284

22619 Trollebo Låsbar LVU Beh Trollebo/Kullen flickor och pojkar 4 1 284

Totalt 43 13 803
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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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

22310 Kinnebäck Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 7 2 247

22311 Täppan Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 8 2 568

22314 Utsikten, utsluss öppen LVU Beh (öppen 
utsluss)

Pojkar 5 1 605

22315 Videbäck Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 2 642

Låsbar LVU Utr (låst) Pojkar 5 1 605

22317 Arnhem Låsbar LVU Akut (låst) flickor 9 2 889

Låsbar LVU Akut (låst)* flickor 2 642

Totalt 38 12 198

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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

22010 Hällen Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 4 1 284

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

22013 Gläntan öppen LVU Beh (öppen) Pojkar 6 1 926

22014 Kornhall Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 7 2 247

Totalt 33 10 593

SIS UNGDOMSHEM RYDS BRUNN
Beskrivning av uppdrag

Skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst 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
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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 dömda till sluten ungdomsvård. Institutionen erbjuder behandling enligt 
Multifunc för pojkar i åldern 14–20 år. 

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

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

23112 oxiegården Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 9 2 889

23113 frostagården Låsbar LVU Akut (låst) Pojkar 2 642

Låsbar LVU Akut* Pojkar 4 1 284

23115 Albogården Låsbar LVU Utr (låst) Pojkar 6 1 926

23119 Multifunc Råby Låsbar LVU Beh Multifunc Pojkar 9 2 889

23120 Eftervård Eftervård LVU Eftervård Mult-
ifunc

Pojkar 600

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

43118 Rönnebergsgården, LSU öppen LSU-vård Pojkar 2 642

Totalt 48 16 008

SIS UNGDOMSHEM STIGBY
Beskrivning av uppdrag

Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. 

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

22710 Södergård Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 10 3 210

22711 Västergård Låsbar LVU Beh (låst) Pojkar 10 3 210

22712 Eftervård Eftervård LVU Eftervård Pojkar 550

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

Totalt 29 9 859
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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 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, juridik, ekonomi, hälso- och sjukvård samt i personalfrågor. Verksamhetskontoret 
ansvarar även för intern granskning och kontroll, med särskilt fokus på rättssäkerhet. Verksamhets-
kontoret är placerat i Stockholm.

BUDGET
Total budget för verksamhetsområde missbruksvård (tkr) 

tkr

Intäkter av avgifter m.m. 601 086

Interna vårdintäkter  

Totala intäkter 601 086

Personalkostnader 553 031

övriga driftskostnader 73 992

Totala kostnader 627 023

  

Investeringsram 5 237

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

Totala intäkter Totala kostnader Investeringsram

Verksamhetskontoret 47 13 890 797

Renforsen 28 387 28 511 0

älvgården 53 836 54 451 0

Rällsögården 65 013 62 197 350

Runnagården 63 798 71 998 0

Rebecka/Ekebylund 53 683 52 869 50

Hornö 60 901 71 876 800

Gudhemsgården 65 307 76 418 400

Hessleby 53 935 57 996 835

fortunagården 29 894 29 883 530

Lunden 73 990 79 450 975

östfora 52 341 41 373 500

Summa 601 133 640 912 5 237
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PLANERADE HELÅRSPLATSER

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

LVM Akut Låsbar 15 27 42 13 482

LVM Akut öppen 0 5 5 1 605

LVM Beh (låst) Låsbar 69 114 183 58 743

LVM Beh (öppen) öppen 28 101 129 41 409

LVM Beh* Låsbar 12 16 28 8 988

LVM Beh* öppen 0  4 4 1 284

27 §-vård 39 700

Totalt 124 267 391 165 211

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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

32010 Kastanjelid Låsbar LVM Akut Kvinnor 2 642

Låsbar LVM Beh (låst) Kvinnor 9 2 889

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 2 500

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

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 700

Totalt 19 9 299

SIS LVM-HEM GUDHEMSGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

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

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

31810 Avdelning 1 Låsbar LVM Beh (låst) Män 8 2 568

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

31813 Avdelning 4 Låsbar LVM Beh (låst) Män 5 1 605

31814 Intagningsavdelning Låsbar LVM Akut Män 6 1 926

Låsbar LVM Beh (låst) Män 5 1 605

Låsbar LVM Beh* Män 5 1 605

31815 Avdelning 2 Låsbar LVM Beh (låst) Män 3 963

Låsbar LVM Beh* Män 3 963

31827 27 § 27 § LVM Beh 27 § Män 3 400

Totalt 43** 17 203

**Platserna är beräknade för helår 2019. T.o.m. februari har Gudhemsgården 35 platser och fr.o.m. mars 45 platser.
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SIS LVM-HEM HESSLEBY
Beskrivning av uppdrag

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

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

31910 Midgård Låsbar LVM Akut Män 1 321

Låsbar LVM Beh (låst) Män 6 1 926

Låsbar LVM Beh* Män 1 321

31913 Birka öppen LVM Akut Män 2 642

öppen LVM Beh (öppen) Män 5 1 605

öppen LVM Beh* Män 2 642

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

31916 frigg, Ask och freja öppen LVM Beh (öppen) Män 7 2 247

öppen LVM Beh* Män 2 642

31927 27 § 27 § LVM Beh 27 § Män 3 500

Totalt 35 14 735

SIS LVM-HEM HORNÖ
Beskrivning av uppdrag

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

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst 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 6 1 926

Låsbar LVM Beh* Män 2 642

31213 Avdelning 2 Uppgård Låsbar LVM Beh (låst) Män 8 2 568

Låsbar LVM Beh* Män 1 321

31214 Avdelning 4 Storgård, låsbar Låsbar LVM Beh (låst) Män 9 2 889

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

31227 27 § 27 § LVM Beh 27 § Män 3 600

Totalt 40 16 440
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SIS LVM-HEM LUNDEN
Beskrivning av uppdrag

Kvinnor och män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i behov av medicinsk omvårdnad och med psykisk ohälsa. Institutionen kan 
ta emot kvinnor med psykisk ohälsa samt med utagerande och våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med 
särskilda vårdbehov. 

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

32410 Rinnebäck Låsbar LVM Akut Kvinnor 3 963

Låsbar LVM Beh (låst) Kvinnor 3 963

Låsbar LVM Beh* Kvinnor 6 1 926

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 1 125

32411 Hill Låsbar LVM Akut Kvinnor 2 642

Låsbar LVM Beh (låst) Kvinnor 8 2 568

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 938

32412 Karlsvik, låsbar Låsbar LVM Akut Män 1 321

Låsbar LVM Beh (låst) Män 7 2 247

27 § LVM Beh 27 § Män 750

32413 Karlsvik, öppen öppen LVM Beh (öppen) Män 12 3 852

27 § LVM Beh 27 § Män 1 125

32414 Höje Låsbar LVM Beh (låst) Kvinnor 6 1 926

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 562

Totalt 48 19 908

SIS LVM-HEM REBECKA/EKEBYLUND
Beskrivning av uppdrag

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

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

31110 Eira Låsbar LVM Akut Kvinnor 4 1 284

Låsbar LVM Beh (låst) Kvinnor 11 3 531

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 1 634

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

31411 Behandlingsavdelning öppen LVM Beh (öppen) Kvinnor 12 3 852

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 2 166

Totalt 35 15 035

SIS LVM-HEM RENFORSEN
Beskrivning av uppdrag

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

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

30310 Sluten avdelning Låsbar LVM Akut Män 3 963

Låsbar LVM Beh (låst) Män 7 2 247

27 § LVM Beh 27 § Män 1 350

30311 Manlig avdelning öppen LVM Beh (öppen) Män 8 2 568

27 § LVM Beh 27 § Män 1 350

Totalt 18 8 478
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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 och 
våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. 

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst 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 8 2 568

27 § LVM Beh 27 § Kvinnor 3 000

30915 Avdelning 1 Låsbar LVM Akut Kvinnor 4 1 284

Låsbar LVM Beh (låst) Kvinnor 6 1 926

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

Låsbar LVM Beh* Kvinnor 6 1 926

Totalt 42 16 482

SIS LVM-HEM RÄLLSÖGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

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

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

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

27 § LVM Beh 27 § Män 500

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

27 § LVM Beh 27 § Män 1 750

30813 Västergården Låsbar LVM Akut Män 7 2 247

30814 Södergården Låsbar LVM Beh (låst) Män 8 2 568

27 § LVM Beh 27 § Män 500

30815 östergården öppen LVM Beh (öppen) Män 7 2 247

27 § LVM Beh 27 § Män 1 750

Totalt 42 17 982

SIS LVM-HEM ÄLVGÅRDEN
Beskrivning av uppdrag

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

Planerade platser

Kst/Avdelning Avdelningstyp SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

30710 Mottagningsenhet Låsbar LVM Akut Män 3 963

Låsbar LVM Beh (låst) Män 5 1 605

30712 Ytternora Låsbar LVM (Akut) Män 3 963

Låsbar LVM Beh (låst) Män 6 1 926

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 4 000

Totalt 35 15 235
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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 SiS-tjänst Målgrupp Platser Vårddygn

32511 Avgiftningsenhet öppen LVM Akut Män 3 963

öppen LVM Beh (öppen) Män 9 2 889

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

27 § LVM Beh 27 § Män 3 500

Totalt 34 14 414
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SIS HUVUDKONTOR

Huvudkontoret ansvarar för övergripande frågor, samordning och normering och är ett stöd till 
verksamhetsområdena. Huvudkontoret 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 (tkr) 

Totala kostnader

GD-kansli 4 026

Internrevision 1 679

Avdelningen för planering och ekonomi
– varav avdelningskansli
– varav planeringsenheten
– varav placeringsenheten
– varav inköps- och upphandlingsenheten
– varav redovisningsenheten

31 975
2 494
9 114
9 692
5 202
5 473

Avdelningen för utveckling av vård och behandling
– varav avdelningskansli
– varav vård- och behandlingsenheten
– varav forsknings- och utvecklingsenheten

64 011
1 821

22 446
39 744

IT-avdelningen
– varav kansliet för IT-utveckling och säkerhet
– varav IT-enheten
– varav enheten för växel och kontorsservice
– varav enheten för lokaler och miljö

46 379
7 628

13 320
15 007
10 424

Juridiska avdelningen 8 663

Kommunikationsavdelningen 16 354

HR-avdelningen
– varav HR-kansliet
– varav enheten för arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö
– varav enheten för kompetensförsörjning

54 396
40 459

8 614
5 323

Summa 227 483
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BILAGA 2.  VÅRDAVGIFTER

Ungdomsvården 2019 2018

Akutverksamhet 3 § LVU, öppen avd. 6 900 6 500

Akutverksamhet, låsbar avd. 6 900 6 500

Utredningsverksamhet 3 § LVU, öppen avd. 6 000 5 900

Utredningsverksamhet, låsbar avd. 6 900 6 600

Behandlingsverksamhet 3 § LVU, öppen avd. 4 800 4 700

Behandlingsverksamhet, låsbar avd. 7 000 6 200

Behandlingsverksamhet vid avd. Trollebo vid SiS ungdomshem Långanäs/avd. 
Kullen vid SiS ungdomshem Brättegården

12 900 12 600

Akutverksamhet 2 § LVU, öppen avd. 6 900 6 500

Utredningsverksamhet 2 § LVU, öppen avd. 6 000 5 900

Behandlingsverksamhet 2 § LVU, öppen avd. 4 800 4 700

Eftervård Multifunc 2 200 2 100

Eftervård LVU full kostnadstäckning full kostnadstäckning

Missbruksvården 2019 2018

Akutverksamhet, vård med stöd av 13 § LVM, låsbar avd. 4 550 4 400

Behandlingsverksamhet, vård med stöd av 4 § LVM, låsbar avd. 4 550 4 400

Behandlingsverksamhet, vård med stöd av 4 § LVM, öppen avd. 4 550 4 400

Behandlingsverksamhet med stöd av SoL, öppen avd. 4 550 4 400

Vård med stöd av 27§ LVM 670 670
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INTERNA FOU-PROJEKT, UTVECKLINGSPROJEKT 

Sökande  Beskrivning Beslutat belopp (kr)

SiS verksamhetskontor missbruksvård Projektledartjänst för SiS Missbruksvård 2020 429 000

SiS verksamhetskontor ungdomsvård söder Uppdrag vid krishantering på institution/avdelning inom  
verksamhetsområde ungdomsvård söder

930 000

SiS huvudkontor fortsatt arbete med implementering av LSU-riktlinjer
fortsatt arbete med verkställighets- och behandlingsplanering, 
LSU och LVU, samt dokumentation

88 000

SiS huvudkontor dBT:s färdighetsträning och behandlarfärdigheter – pilotprojekt 
på SiS ungdomshem Vemyra

432 000

SiS huvudkontor Pilotstudie behandlingsprogrammet PULS (Problemlösning 
Umgänge Livsmål Självkontroll)

75 000

SiS huvudkontor Bedömning och behandling av ungdomar som begår sexuella 
övergrepp

182 000

SiS huvudkontor Transforming care, Traumamedveten omsorg (TMo) 120 000

SiS huvudkontor Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö 778 000

SiS huvudkontor Kunskapsutveckling i samverkan 2019 350 000

SiS huvudkontor Metodutvecklare med inriktning skolutveckling 796 000

SiS huvudkontor Etik- och värdegrundsarbete på några utvalda ungdomshem 500 000

Summa utvecklingsprojekt huvudkontoret och verksamhetskontoren 4 680 000

SiS LVM-hem Gudhemsgården AdL i fokus 330 000

SiS ungdomshem fagared Behandlings- och dokumentationsstödjande funktion för avdel-
ning Västergården

310 300

SiS ungdomshem Stigby och Långanäs Stärka metoder och kunskaper om social- och praktisk färdig-
hetsträning för ungdomar i vardagen på avdelningen

604 000

Summa utvecklingsprojekt institutioner 1 244 300

Utvecklingsprojekt totalt 5 924 300
  

BILAGA 3. BESLUTADE FOU OCH FORSKNINGSPROJEKT 
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INTERNA FOU-PROJEKT, UTBILDNINGSPROJEKT

Sökande  Beskrivning Beslutat belopp (kr)

SiS huvudkontor Att möta självskadebeteende 75 000

SiS huvudkontor Gruppledarutbildning plus två boosterdagar i Komet  
(föräldraträningsprogram)

60 000

SiS huvudkontor Nätverksarbete bas – fokus nätverkskarta 140 000

SiS huvudkontor Kompetensutveckling för psykologer 190 000

SiS huvudkontor Utbildningar i strukturerade beslutsstöd 540 000

SiS huvudkontor fördjupningskurs i beroendelära för utredningsansvariga 152 000

SiS huvudkontor AcT, Acceptance and comittment Therapy 170 000

SiS huvudkontor Beroendelära 75 000

SiS huvudkontor återfallspreventation 500 000

SiS huvudkontor Specialistutbildning för psykologer i suicidalitet 150 000

SiS huvudkontor KBT – grundutbildning 190 000

SiS huvudkontor Kompetensutbyte om missbruk i ungdomsvården 40 000

SiS huvudkontor ART – inom SiS 1 077 000

SiS huvudkontor foU-dag 2019 140 000

SiS huvudkontor Etik 2019 20 000

SiS huvudkontor fortsättning på fördjupad utredning av personlighet,  
beroende och psykostillstånd

60 000

Utbildningsprojekt totalt 3 579 000

EXTERNA FORSKNINGSPROJEKT, FORTSÄTTNINGSPROJEKT

Sökande  Beskrivning Beslutat belopp (kr)

Tove Pettersson, Stockholms universitet Användning av SiS trygghetsplan för konflikthantering inom 
social tvångsvård

700 000

Helle Wijk, Göteborgs universitet den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom 
de särskilda ungdomshemmen

1 200 000

Anette Skårner, Göteborgs universitet Allierad eller alienerad? om hur samspelet mellan klienter, 
anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vård

830 000

Anders Ledberg, Stockholms universitet Räddar tvångsvården liv? dödlighet och vårdens tillgänglighet  
i samband med vård enligt LVM eller LPT

1 660 000

Totalt 4 390 000

EXTERNA FORSKNINGSPROJEKT, NYA PROJEKT

Sökande  Beskrivning Beslutat belopp (kr)

Niklas Långström, Karolinska institutet återfallsreducerande insats för unga som begått sexuella  
övergrepp: Implementering och initial validering

1 500 000

Totalt 1 500 000
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