
Sjögården
Utredningshem för ungdomar  

och deras familjer



Vision
Sjögårdens vision är att fler unga ska få möjlighet att växa upp under trygga för-
hållanden i sitt befintliga nätverk som finns kvar under ungdomens hela uppväxt.

Signs of Safety
För att uppnå visionen arbetar vi utifrån Signs of Safety som är en modell för  
ett lösningsfokuserat och strukturerat barnskyddsarbete. 

Särskild vikt läggs inom Signs of Safety vid:
• Ungdomens trygghet i framtiden
• Det ungdomen gör bra
• Det föräldrarna gör bra i sitt föräldraskap
• Att göra ungdomens situation ”pratbar”
• Att involvera ungdomens och familjens nätverk
• Att utforska ungdomens målbild
• Att ungdomar och familjer är expert på sin egen situation och vet vilka  

lösningar som fungerar för dem 

Personal
Sjögården har tillgång till behandlingspersonal (socionomer och behandlings-
pedagoger) dygnet runt. Vi har manlig och kvinnlig personal i olika åldrar med 
olika kulturell och språklig kompetens. Vid behov finns möjlighet till psyko-
logbedömning och neuropsykiatrisk utredning genom någon av de erfarna 
psykologer och läkare vi samarbetar med. 

Sjögården är ett HVB-hem för ungdomar 13–17 år och 
deras familjer i natursköna Svärdsjö utanför Falun i 
Dalarna. Sjögården erbjuder ett helt nytt sätt att arbeta 
med ungdomar genom att föräldrar och nätverk involve-
ras i arbetet och erbjuds möjlighet att bo med ungdomen 
under placeringstiden. Placeringstiden varierar vanligen 
mellan 3–6 månader. 



Utredning 
De tre första månaderna utgörs av en kartläggning gällande ungdomens behov 
och nätverkets förutsättningar. Utredningen utgår från socialtjänstens oros- 
teman och frågeställningar. Utredningens genomförande planeras i samråd 
med socialtjänst, ungdom och föräldrar med fokus på: 

1.  Ungdomens behov av omsorg och säkerhet (oro – styrkor, skydd)
2.  Förälderns omsorgsförmåga (oro – styrkor, skydd)
3.  Familjens nätverk (förekomst av trygga, stödjande personer, resurser, skydd)

Utredningen utgår från Signs of Safetys fyra grundläggande frågeställningar: 
•  Vad är vi oroliga för – framtida risk om ingen förändring sker
•  Vad fungerar bra – styrkor, skydd
•  Vad behöver hända – säkerhetsmål
• Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk (vår största oro om 

ingen förändring sker) och säkerhetsmål (ungdomen är helt trygg i sin vardag) 

Förändringsarbete 
Vi fokuserar på att tillsammans med ungdom, föräldrar och nätverk hitta 
lösningar för att ungdomen ska må bra och ha en fungerande vardag efter tiden 
hos oss. Arbetet utgår från det som behöver förändras utifrån de mål som for-
mulerats under utredningen. Tillsammans med familjen går vi från ”framtida 
risk” till ”säkerhetsmål”.  Vi fokuserar på att stärka det som fungerar och hitta 
strategier för det som oroar. Det lösningsfokuserade förhållningssättet är cen-
tralt, liksom tron på att varje individ och familj kan skapa förändringar om de 
ges förutsättningar.

Säkerhetsplanering 
Tillsammans med ungdom, föräldrar och nätverk gör vi en säkerhetsplanering 
enligt Signs of Safety och skapar en plan för att ungdomen ska vara trygg och 
få sina behov tillgodosedda. En färdig säkerhetsplan innehåller beskrivningar 
av hur vardagen runt ungdomen ska fungera och vem som gör vad. Arbetet 
genomförs strukturerat i flera steg där ett viktigt inslag är att säkerställa att 
ungdomen själv, föräldrarna och det närmaste nätverket förstår oron för den unge. 

Utslussning 
Vi planerar utslussning i samråd med socialtjänst, ungdom och föräldrar för 
att säkerställa att ungdomen successivt i sin egen takt slussas ut i en trygg och 
fungerande vardag med boende, sysselsättning och fritid. 
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Kontakt
För mer information och förfrågan om plats, kontakta:

Malin Gnospelius, Föreståndare 
023-666 07 71, malin.gnospelius@landa.se

Sjögården 
Höganäsgården 1, 790 23 Svärdsjö  

023-666 07 90, sjogarden@landa.se 


