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1.Verksamheten
Beskrivning av verksamheten

1:1 Kort om SIB omsorg
Vår målgrupp
SIB omsorg jobbar med HVB-hem och Stödboende för ungdomar.
Vår inriktning på HVB hemmet är främst Pojkar från 13 år till och med 19 år som
utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom destruktivt och
normbrytande beteende. Pojkarna kan ha relationsproblematik och isolera sig socialt.
Det destruktiva beteendet kan vara i form av att pojkarna utsätter sig för
destruktiva miljöer och situationer där det finns risk för missbruk, droger och
kriminalitet. Pojkarna kan ha svårigheter med att hitta sin identitet samt upprätthålla
och skapa goda relationer. Pojkarna kan ha utagerande beteenden som ofta leder till
konflikter med andra. Pojkarna lyssnar ofta inte på de vuxnas gränssättning och har
svårigheter att hantera sociala kontakter och sociala färdigheter. Pojkarna kan skolka
eller i förekommande fall ha svårt att få skolan att fungera.
Var vi finns
SIB omsorg är verksam i Linköping (Östergötland). HVB hemmet och stödlägenheter
ligger med närhet till skolor, affär, vårdcentral, BVC, tandvård och kollektivtrafik.

1:2 Vision och mål
Vision: “Tillsammans skapar vi hållbar och långsiktig förändring”
Verksamhetens vision syftar till att både uppmuntra och stötta
individens arbete till personlig utveckling och förändring. Visionen pekar även på
verksamhetens ambition att ligga ett steg före och bidra till positiv
samhällsutveckling.
Vårt mål är att med hjälp av personal med hög kompetens, evidensbaserade
metoder och vår samlade erfarenhet skapa en miljö där barnen får möjlighet att
förändra och påverka sin egen situation till en för dem bättre och fungerande
livssituation.
Vi strävar efter att den unge ska må och fungera bättre genom att bl.a. med hjälp
av KBT och MI förändra destruktiva beteenden, förbättra uppfattningen om sig själv
och sin omgivning. Vi kartlägger tanke- och handlingsmönster och strävar efter att
ersätta dysfunktionella mönster och beteenden med funktionella.

1:3 Övergripande verksamhetsmål
Vår vision “Tillsammans skapar vi hållbar och långsiktig förändring. ”
Viktiga delmål för att nå det övergripande målet
● Tillhandahålla boende och stödinsatser som behövs för att ungdomen ska
känna sig delaktigt i behandlingen.
● Ge individen ökad insikt och kunskap om sin problematik och bakomliggande
faktorer för att kunna nå de optimala resultaten av behandlingen.
● Ge kunskap och insikt om andras och egna beteenden vilka bidrar till
att förstå och avgöra tillit och förebild.
● Bidra till att öka individens medvetenhet om och strategi kring problematiken
för att kunna hantera sina känslor och kunna förebygga framtida återfall i
missbruk eller destruktiva beteenden.

1:4 Processer och rutiner
Varje år görs en riskanalys där vi väger in de förändringar som skett under året och
som påverkar verksamheten. Vi går igenom våra processer och rutiner och
uppdaterar det som behöver uppdateras.
● Rutin för frågor innan placering görs - följs för att vi ska kunna förbereda oss
för att möta de som kommer på ett bra sätt.
● Rutin för lämplighets- och riskbedömning som ska göras inför inskrivning.
● Rutin för hämtning - beskriver hur hämtning ska genomföras.
● Rutin för inskrivningssamtal – där den placerades förutsättningar kartläggs
och genomförandeplanen diskuteras.
● Process för placering – en planering där hela vistelsetiden beskrivs
i olika etapper med beskrivningar av vad vi gör, vilka behandlings
metoder vi använder i olika skeden och vilka försvårande omständigheter
som kan finnas. Denna utgör sedan genomförandeplanen.
● Rutin för möte med skola beskriver hur vi genomför möten med
rektor, mentor och vår personal inför skolstart.
● Rutin för tystnadsplikt - beskriver hur vi hanterar sekretess.
● Rutin för dokumentation och uppföljning - beskriver vad som ska ingå i
månadsrapporterna, och hur vi följer upp varje ärende.
● Rutin för Lex Sarah-anmälan - beskriver när och hur en Lex Sarah-anmälan
ska göras.
● Rutin vid avvikande händelse - beskriver hur vi rapporterar avvikelser och hur
de hanteras.
● Rutin för synpunkter och klagomål.
● Rutin för en säker vistelse för barn och hur vi ska beakta barnperspektivet.
● Rutin för tryggt umgänge.
● Rutin för utslussning till egen lägenhet - beskriver hur utslussning sker.
● Rutin för utskrivningssamtal med utvärdering - används när en placering
ska avslutas.

● Rutin för dokumentation, uppföljning och utvärdering – hur vi följer upp att
vi har gjort det har sagt att vi ska göra.
● Rutin för jour och beredskap.
● Policy vid diskriminering och trakasserier.
● Konflikthantering.
● Arbetsmiljö skyddsrond.
● Psykosocial arbetsmiljöskyddsrond.
● Rutin för säker IT-användning med dataskyddspolicy.
● Hantering av medtagna mobiltelefoner, plattor och laptops.
● Rutin för hantering av begränsningsåtgärder.

1:5 Dokumentation
Dokumentationen är ett viktigt verktyg som hjälper oss att kunna genomföra och
följa upp våra insatser på ett optimalt sätt. Vi baserar dokumentation och
mötesformer på BBIC. Vi dokumenterar systematiskt för att kunna redovisa den
unges situation och framsteg till våra uppdragsgivare. Vi använder också
systematisk bedömning för att kunna mäta förändringar och framsteg hos de
placerade ungdomarna och förbättra vår verksamhet.
Vi dokumenterar dagligen det som skett. Utmärkande händelser
och den utveckling som sker över tid lägger vi extra vikt vid. Denna
dokumentation kommer socialtjänsten tillhanda i form av månadsrapporter.
Vi dokumenterar den gångna veckan och kommande veckas planering i
minnesanteckningar från våra veckomöten. Vi dokumenterar avvikelser enligt Rutin
vid avvikande händelse och anmäler missförhållanden enligt Rutin för Lex Sarahanmälan.
För dokumentationen använder vi SecuraNova journalsystem, ett processorienterat
dokumentationssystem som stöder kraven i GDPR på en säker hantering av känsliga
personuppgifter.

1:6 Klientens inflytande
Vi redovisar för uppdragsgivaren var den placerade ungdomen befinner sig i den
planering vi gemensamt gjort upp och hur vi kan ta nästa steg framåt.
Den placerade ungdomen får information om sina rättigheter, hur de kan lämna
synpunkter och klagomål och var de kan vända sig om de upplever att de inte får
sina behov tillgodosedda.

1:7 Skolgång
Att ungdomen kommer in i skola snarast möjligt har hög prioritet då det
ger en känsla av ett normalt liv och det är viktigt att ungdomen klarar sin skolgång
utan att ha missat alltför mycket. Vi är medvetna om hur viktig en lyckad skolgång
är för att lyckas i resten av livet och att det är en av de bästa förebyggande
åtgärder man kan vidta. Vi strävar därför efter att ungdomen ska få en god och
trygg skolgång.

2. Arbetssättet och metoder
Relationen mellan behandlare och ungdom är alltid vårt främsta verktyg. Därför utgår
vi från ett lågaffektivt och respektfullt bemötande och erbjuder behandling utifrån
Art, KBT, MI och miljöterapi. Vi är specialiserade på pojkar från destruktiva
machokulturer eller hederskontext men väljer medvetet att inte enbart ta in den
målgruppen då vi ser att en blandad grupp ger stora fördelar i behandlingsarbetet.
I boendet hjälps personal och ungdomarna åt med alla sysslor för att skapa en trygg
och lugn boendemiljö med naturlig struktur. Vi tror på ett litet familjärt sammanhang
med hög personaltäthet där man utgår från individens behov och förutsättningar.
I personalgruppen finns språkkompetens och kulturell mångfald.

2:1 KBT och miljöterapi
KBT och miljöterapi Är grunden för vårt behandlingsarbete. Vår KBT-terapeut
samarbetar med övrig behandlingspersonal. För att den terapeutiska behandlingen
ska bli bestående så är målsättningen att all personal får handledning av KBTterapeuten. Vi vill undvika institutionell prägel. Varje ungdom ska bli sedd utifrån sina
egna förutsättningar och behov genom att vi skapar trygghet och behandlar den
enskilde med respekt oavsett vilka behov eller förutsättningar som den unge har.
Utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) arbetar klienten tillsammans med terapeuten
för att skapa individuella strategier och verktyg som är anpassade för just klientens
aktuella problematik. Målet är att klienten bättre ska kunna hantera problematiska
situationer, tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med motiverande och jagstärkande inslag med hjälp av motiverande samtal (MI) och ett lösningsfokuserat
arbetssätt.

2:2 Missbruk
Det finns kunskaper hos personalen att bemöta och arbeta med ungdomar som har
missbrukat och som behöver behandling i för att kunna fortsätta vara nyktra och
drogfria och bibehålla det över tid.
Vi har utbildat personal för att ta urinprov vid behov, i enlighet med de krav som
Socialstyrelsen ställer. Vi har nära samarbete med Beroendecentrum i Linköping.

2:3 Kriminalitet
Vi har kompetens för att ta emot ungdomar som lämnat ett kriminellt leverne eller
kriminell kontext. Vi erbjuder stöd enligt metoden “Ett nytt vägval” samt
motivation att hitta den rätta vägen för en bättre livsstil.
Vi har erfarenhet av att skydda ungdomar från kriminella nätverk eller under
tex vittnesprocesser.

2:4 Hälsa
Vi strävar efter att alla placerade ska träffa läkare för allmän somatisk och
psykiatrisk hälsogenomgång, läkemedelsgenomgång och uppföljning. Vid behov
hjälper vi även till med kontakt för tandvård, och psykologi.

2:5 Läkemedel
Vi har en sjuksköterska på plats som ansvarar för delegering av medicin.
All personal har gått på utbildning för att kunna hantera delegerad medicin.
Många som bor hos oss behöver olika typer av läkemedel och vi har god kunskap
kring effekterna av de vanligaste läkemedlen vid psykiska ohälsa och missbruk.

2:6 Gymkort och fysisk aktivitet
Under tiden hos oss erbjuder vi klienten gymkort samt att personal följer med och
tränar under en tid i början för att uppmuntra till fysisk aktivitet.
Vid efterfrågan har även personal ordnat enklare träning ute i trädgården eller inne i
lokalerna för att uppmuntra till fysisk aktivitet.

2:7 Bemanning
Vi har dygnet runt bemanning. På dagtid är bemanningen är 3–4 personer och till
natten är 2 sovande personer eller vakna vid behov.

3. Stödboende
STÖDBOENDE FÖR POJKAR OCH FLICKOR 16-20 ÅR.
Vi tar emot Ungdomar med till exempel psykisk ohälsa, trauma, missbruk,
kriminalitet, ensamkommande och i behov av skydd. Vi har kompetens inom
missbruk och kriminalitet, HBTQ-frågor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld
etc. Verksamheten har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) att
bedriva stödboende.
SIB omsorg erbjuder stödboende i lägenheter i olika storlekar. De flesta
lägenheterna finns i Östergötland, främst Linköping men även i Norrköping och
Stockholm. Samtliga boenden är helt drogfria. Närhet till skolor och aktiviteter
ser vi som en nyckelfaktor för att placeringen ska bli lyckad. Därför ser vi också till
att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med
caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur med mera.
Utgångspunkten för arbetet med ungdomarna är att alla människor har förmågan
att fatta egna beslut, men man kan behöva hjälp i olika faser av livet. Vi arbetar
utifrån ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att vi går bredvid snarare än tar
över i de situationer som känns främmande eller där ungdomarna är osäkra. Vi vill ge
våra ungdomar positiva erfarenheter av arbete och utbildning så att de sedan kunna
bo på egen hand utan stöd.

Stödboende guidar ungdomar till självständighet
Stödboende är en lösning när man inte kan bo i HVB, och kanske är i behov av
att komma ifrån hämmande familjemönster, gruppkonstellationer eller ett
begynnande destruktivt leverne.
De mål SIB omsorg arbetar mot sätts alltid upp tillsammans med ungdomens
själv, ansvariga socialsekreterare och eventuell vårdnadshavare. SIB omsorg
arbetar målinriktat enligt den vårdplan och genomförandeplan som tagits fram
tillsammans med de unge, vårdnadshavare och socialtjänsten.
SIB omsorg långsiktiga mål är alltid att våra ungdomar på sikt ska kunna skapa sig
ett självständigt liv utan inblandning från socialtjänsten. Vår verksamhet föddes ur
en vilja att erbjuda ett tryggt boende med ett professionellt engagerat
stöd för ungdomar.

4. Ramavtal
Vi har Ramavtal med dessa kommuner:
Ale kommun

Hjo kommun

Nykvarns kommun

Tibro kommun

Aneby kommun

Hultsfreds kommun

Nyköping kommun

Tidaholms kommun

Arvidsjaurs kommun

Håbo kommun

Nässjö kommun

Tierps kommun

Arvika kommun

Härjedalens kommun

Ockelbo kommun

Timrå kommun

Avesta kommun

Härnösands kommun

Olofströms kommun

Torsby kommun

Bengtsfors kommun

Högsby kommun

Oskarshamns kommun

Tranemo kommun

Bergs kommun

Jönköping kommun

Ovanåkers kommun

Tranås kommun

Bjurholm kommun

Kalix kommun

Oxelösund kommun

Trollhättans stad

Bollebygds kommun

Kalmar kommun

Pajala kommun

Trosa kommun

Borgholms kommun

Karlsborgs kommun

Piteås kommun

Täbys kommun

Borås stad

Karlskoga kommun

Ragunda kommun

Töreboda kommun

Botkyrka kommun

Karlskrona kommun

Robertsfors kommun

Umeå kommun

Bräcke kommun

Karlstad kommun

Ronneby kommun

Uppsala kommun

Dals-Eds kommun

Katrineholm kommun

Rättviks kommun

Vadstena kommun

Danderyd kommun

Kils kommun

Salems kommun

Vaggeryds kommun

Degerfors kommun

Knivsta kommun

Sjöbo kommun

Valdemarsviks kommun

Edas kommun

Kungälv kommun

Skinnskattebergs kommun

Vallentuna kommun

Emmaboda kommun

Lerums kommun

Skövde kommun

Vetlanda kommun

Enköpings kommun

Lidingö stad

Smedjebackens kommun

Vimmerby kommun

Eskilstuna kommun

Lidköpings kommun

Sollefteå kommun

Vindeln kommun

Essunga kommun

Ludvikas kommun

Sollentunas kommun

Vingåker kommun

Fagersta kommun

Luleå kommun

Solna stad

Vårgårda kommun

Falköpings kommun

Lycksele kommun

Sotenäs kommun

Vänersborgs kommun

Falun kommun

Lysekils kommun

Storsfors kommun

Vännäs kommun

Filipstad kommun

Malung-Sälens kommun

Storumans kommun

Värnamo kommun

Flens kommun

Mariestads kommun

Strängnäs kommun

Västerviks kommun

Forshaga kommun

Marks kommun

Strömstads kommun

Ånge kommun

Gagnefs kommun

Melleruds kommun

Sundbyberg kommun

Åre kommun

Gnesta kommun

Motala kommun

Sundsvalls kommun

Åtvidaberg kommun

Grums kommun

Mullsjö kommun

Sunne kommun

Älvkarlebys kommun

Gullspångs kommun

Munkedals kommun

Svenljunga kommun

Öckerö kommun

Gävle kommun

Mönsterås kommun

Säffles kommun

Ödeshögs kommun

Habo kommun

Mönsterås kommun

Säters kommun

Örnsköldsviks kommun

Hagfors kommun

Mörbylånga kommun

Sävsjö kommun

Östersunds kommun

Hammarö kommun

Nordmalings kommun

Söderköpings kommun

Österåkers kommun

Heby kommun

Norrköpings kommun

Södertäljes kommun

Östhammars kommun

Hedemora kommun

Norrtälje Kommun

Sölvesborgs kommun

Överkalix kommun

Herrljunga kommun

Nybro kommun

Tanums kommun

Övertorneå kommun

5. Personalens kompetens och utbildning
Personalens kompetens
Vår personal har följande relevanta utbildningar och yrkeserfarenheter:

Ghodrat Taheri (Huvudman)
.
.
.
.

Socialt arbete och social omsorg, Linköpings universitet 180HP.
Socialrätt, Malmö universitet
Pedagogik och tolkutbildning på Statens Invandrarverk
Ekonomi, Teheran universitet

Ali Ghamari (Föreståndare, verksamhetschef)
Akademisk Meriterna mer än 200HP.
ART, KBT, Socialrätt G1N och vetenskaplig metod, kommunikation metod och motiverat
samtal, Handikapp och samhälle, det professionella samtalet i vård, omsorg och social arbete,
Dramakommunikation, ADB 1, utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa, och med mera...
- 1996-2021 Socialtjänsten i Linköping, omsorgskontoret.

David Carl Sundell (Utredning, KBT)
Socionom Linköpings Universitet.
-

2020-02- pågående Skolkurator 20% Björkö friskola
2018-01- pågående Skolkurator 20% Ålidenskolan i Flen
2019- pågående 40% Sib vård och omsorg AB
2016-2019 LSS-boende Koalan Gruppbostad AB

Ceylan Turgut (Behandlare, Kontaktperson, medlevare)
Pågående Pedagogutbildning, 5 års erfarenhet inom HVB verksamhet med sammamålgrupp.
- 2021- Pågående Sib Vård och Omsorg AB
- 2014-2019 Polstjärnan HVB AB
- 1999-2014 Eget Företag

Linda Fransson (Behandlare, Kontaktperson, medlevare)
.
.
.
.

Beteendevetare- Fil.kand. examen
Pedagogik- Arbetslivspedagogik
Neuropsykologi- Hjärnan och medvetandet
Socialpsykologi- Gruppdynamik

- 2019-2021 Elevassistent på Växjö internationella Grundskola
- 2018-2019 Elevassistent på Hovsagaskolan i Växjö kommun
- 2017-2018 Stödassistent på Snälltåget.
- 2014-2017 Omvårdare på äldreboendet Midgård, Personlig assistent inom Humana
Assistans.
- 2012/1-2012/12 Nystartsjobb på Öjaby skola i Växjö.

Liban Mohammed Ali (Behandlare, medlevare, schema ansvarig)
Pågående utbildning i behandlingsassistent. Har kurser i MI, motiverande samtal,
lösningsfokus, Repuls:Tanke-Känsla-beteende, HLR: Hjärt-lungrädning, PTSD:Posttraumatisk
stressyndrom, Unga som förändringsaktörer, Cope:Community Parent Education.
-

2007-2009 Målaricompaniet AB
2010-2011 Aktivitetsledare, Malmöstad
2011-2019 Malmöstad, Fältsekreterare, Brobyggare, Målgrupp 14-26 år.
2016Gyminstruktör

Parvin Mohammadian (Placeringskoordinator, Behandlare)
Humanistisk Socialpedagog
-

2019-2021
2017-2019
2015-2017
2012-2015

Behandlingsassistent Nytida HVB AB
Behandlingsassistent Vision Omsorg AB
Behandlingsassistent Polstjärna AB
Eget företag

Karl Hedby (Sjuksköterska)
Karl Hedby är konsult från VisionL, som hanterar medesin till våra klienter.
Han är på plats två dagar i veckan.

Faramarz Shafabakhsh (HVB Morfar)
Har flera årig erfarenhet av HVB med samma målgrupp.
Social Arbete, delta i aktivitet.

Språkkunskaper:
Svenska.
Arabiska.
Persiska.
Dari.
Turkiska.
Somaliska.
Engelska.
Kurdiska.

flytande i tal och skrift
flytande i tal och skrift
flytande i tal och skrift
flytande i tal och skrift
flytande i tal och skrift
flytande i tal och skrift
flytande i tal och skrift
flytande i tal och skrift

6. Prissättning
Prissättning HVB

Prissättning Stödboende

Dygnspris 2900: Akutplacering 5000: -

Dygnspris 1500: Akutplacering 2900: -

Tveka inte att kontakta oss för att få veta mera…
Kontakta:

Parvin Mohammadian
Placeringsansvarig
parvin@sibomsorg.se
072-402 77 64
Sib vård & omsorg AB

