
GRYNING 
SER MÄNNISKOR. 
SKAPAR MÖJLIGHETER.



Ett nära Gryning när 
behoven uppstår
Gryning Vård erbjuder ett brett, kundanpassat och 
flexibelt vårdutbud för barn, ungdomar och familjer 
i psykosocial utsatthet, personer med beroende-
problematik, för ungdomar och unga vuxna utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck samt personer 
utsatta för våld i nära relationer.  

Vi erbjuder insatser i hemmiljö, i jour- eller familje- 

hem och på behandlingshem vid våra drygt 25 olika 
enheter i Västra Götaland. 

Gryning ägs av de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland och dess medlemskommuner. Vi 
utvecklas kontinuerligt i dialog med kommunerna 
och erbjuder våra tjänster till alla kommuner över 
hela Sverige. 

VISION 
Kommunernas Gryning – gör nytta för människa och samhälle. 
Gryning är en erkänd samhällsaktör som bidrar till socialt hållbar utveckling. 
Gryning är en föregångare inom sitt område och gör skillnad för människor i behov av stöd. 

GRYNINGS SIGNUM 
Kunskap – Vi bygger vår verksamhet på kunskap. Alla medarbetare ska ha kompetens, erfarenhet och 
utbildning för sitt uppdrag. 

Kvalitet – Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. 
Vi har ett tydligt kvalitetsledningssystem och jobbar systematiskt med ständiga förbättringar. 

Delaktighet – Delaktighet är en nyckelfråga i Gryning och allt utvecklingsarbete sker med bred 
delaktighet från medarbetarna. Även klientarbetet kännetecknas av delaktighet för såväl klienten 
som socialtjänsten.   



Med uppdraget i  
centrum

5 SKÄL ATT ANLITA GRYNING
1.  Vi är kommunernas Gryning. 
 Allt eventuellt överskott går tillbaka och bidrar till att utveckla verksamheten.

2.  Vi har ett brett och specialiserat utbud av vård, omsorg och behandling, som vi skräddarsyr utifrån behov.

3.  Vi utvecklar verksamheten tillsammans med våra kunder och ägare utifrån deras behov.

4.  Vi använder beprövade metoder med brett stöd i forskning och praktik. 

5.  Vi drivs av engagerade, kunniga medarbetare som trivs på Gryning.

Gryning kompletterar kommunernas verksamhet 
med bredd och specialistkunskaper för att kunna 
leva upp till att vara Kommunernas Gryning. 

Genom vårt breda utbud av tjänster kan vi erbjuda 
skräddarsydda lösningar utifrån behov och hjälpa 
kommunerna i alla eller delar av vård- och behand-
lingsarbetet.

GRYNING HVB & LSS 
HVB med både bredd och spets och möjlighet att ta 
emot dygnet runt. I vård- och behandlingsutbudet 
finns akutinsatser, utredning, behandling, skydds-
boende, integrationsboende och LSS-boende för 
personer med neuropsykiatriska diagnoser och 
lindrig begåvningsnedsättning. Alltid med möjlig-
het till individanpassade lösningar. 

GRYNING LÄGENHETER & STÖD
Gryning erbjuder flexibla lägenhetslösningar som 
kan varieras utifrån behov av skydd och/eller 
utrednings- och behandlingsinsatser. 

FAMILJEHEM
Vi erbjuder konsulentstödda familjehem och  
jourhem i hela Västra Götaland. Vi har även mång-
årig specialistkompetens gällande hedersrelaterat 
våld och förtryck.

ÖPPENVÅRD – GRYNING HEMMA
Gryning erbjuder öppenvårdslösningar med  
behandling, utredning och stöd för barn, unga 
och familjer dygnet runt.

RÅDGIVNING & UTBILDNING
Vi erbjuder rådgivning genom vår placeringsfunktion 
samt genom våra erfarna medarbetare ute på enheterna. 
Som en service till kommunernas socialtjänst och 
skolor anordnar vi utbildningar och föreläsningar. 

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
Skyddsverksamhet för personer som utsätts  
eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Skyddsutredningar, skyddat boende, 
lägenhetsboende, familjehem samt utbildningar. 

BEROENDEVÅRD  
Gryning har kvalificerade medarbetare med mycket 
goda kunskaper kring beroendevård. Vid behov 
kan dessa kopplas in och komplettera flera av  
Grynings tjänster. 

SKYDDAT BOENDE 
Vi erbjuder skyddat boende i lägenheter för vuxna 
och familjer som är utsatta för våld i nära relatio-
ner. 



Strandgårdens boende med stöd är en del inom 
Enheten Strandgården som tar emot kvinnor som 
avslutat missbruksbehandling. Vi vänder oss till 
dem som behöver fortsatt stöd under begränsad tid 
samt kvinnor som avslutat kontraktsvård/vård- 
vistelse och behöver fortsatt stöd under en tid.

På enheten Strandgården tar vi emot kvinnor med 
alkohol-, läkemedels- och narkotikaberoende, gravida 
kvinnor med beroendeproblem samt kvinnor i 
pågående substitutionsbehandling. 

Genom Strandgårdens boende med stöd tar vi  
också emot kvinnor i lägenhetsboende, som har 
litet behov av stödinsatser, till exempel i väntan på 
eget boende i hemkommunen. Våra klienter kan 
placeras på boendet eller i våra lägenheter om det 
finns ett skyddsbehov.

Vi tar på uppdrag av socialtjänsten emot kvinnor 
som ska ha umgänge med barn och då behöver 
tillgång till personal.

Vi har sex platser på vårt boende och två platser i 
lägenhetsboende.

Vår huvuduppgift är att ge våra klienter stöd i vardagen 
för att så småningom klara sig på egen hand. Det 
handlar bland annat om:

• Stöd i att upprätthålla myndighetskontakter 
som tex socialtjänst, kriminalvård.

• Stöd i kontakt med arbete, praktik, skola.
• Stöd i struktur i vardagen som tex hjälp med  

planering, matlagning, städ, budget.
• Stöd i umgänge med barn.
• Stöd i sjukvårdskontakter.
• Kontroll av drogfrihet, nykterhet samt  

medicinering.

Boende med stöd |Beroendevård/missbruk
• Kvinnor från 21 år (även samkönade par)   
Förfrågningar kontorstid 0522-290 96
Förfrågningar utanför kontorstid 020-700 710 

Strandgårdens  
boende med stöd



Inför 2020 hade Gryning planerat att genomföra åtta 
frukostföreläsningar för socialtjänst vid ett antal stör-
re orter i Västra Götaland. Då satte corona-pandemin 
stopp för fysiska möten och vi fick helt enkelt tänka 
om – och tänka nytt. 

Lösningen blev att dela med oss av vår kunskap 
och erfarenhet till hela Sveriges socialtjänst i form 
av digitala frukostföreläsningar och en lite mer 
omfattande basutbildning. Resultatet – sju digitala 
frukostföreläsningar och en digital utbildning om 
hedersrelaterat våld och förtryck med samman-
lagt 1600 deltagare från fler än 120 kommuner och 
stadsdelar. 

Förutom de kostnadsfria föreläsningarna vi erbjud-
er socialtjänst, anordnar vi kontinuerligt föreläs-
ningar för jour- och familjehem och socialarbetare 
som en service till våra ägares medlemskommuner. 
Både digitalt och fysiskt. 

Hör av dig till oss på kommunikation@gryning.se 
om du vill ta del av våra föreläsningsinbjudningar. 

Digitala föreläsningar
- delad kunskap

Digitala föreläsningar som vi kostnadsfritt erbjudit 
Sveriges kommuner under 2020

• Skyddsutredningar Heder - tre tillfällen  
med 248, 159 respektive 221 anmälda från 76 
kommuner och stadsdelsförvaltningar (SDF) 
 

• Anknytning med Birkahemmet - två tillfällen  
160 och 384 anmälda från 103 kommuner och SDF  
 

• Haschavvänjningsprogrammet -  
103 anmälda från 49 kommuner och SDF 
 

• Umgänge med Grynings Öppenvård -  
137 anmälda från 52 kommuner och SDF 
 

• Basutbildning hedersrelaterat våld och 
förtryck - en utbildning á 4 tillfällen med 222 
anmälda från 79 kommuner och SDF

!  Kolla in våra föreläsningar på www.gryning.se  



20 ÅRS ERFARENHET SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan 2001 har Gryning erbjudit ett brett utbud av 
tjänster med hög kvalitet. Nu, 20 år senare, har vi en 
riktigt stabil grund att stå på. 

Vi har idag en unik erfarenhet, kunskap och kompetens 
som vi inte ger avkall på. Varje dag drivs vi av det 
samhällsnyttiga målet att generera medlemsnytta 
till de som äger oss, med utgångspunkt i varje 
kommuns behov. 

Vi tar emot klienter från hela landet med allt svårare 
och mer komplex problematik. Vi vet vilka kvalitativa
insatser vi ger och vad det både har betytt och 
betyder för många barn, ungdomar, unga vuxna 
och familjer. Vårt utbud kompletterar kommunernas 
egna verksamheter och vi får många gånger höra 
att vi genom vår bredd och spets, skräddarsyr  
lösningar utifrån klienterna och kommunernas 
enskilda behov på ett flexibelt och effektivt sätt. 

Gryning gick in i 2021 som ett bolag i ungefär 
samma storlek som under de första åren 2001-2007. 
Vi följer såväl samhällsutvecklingen som våra 

medlemskommuners behov och efter en enorm 
efterfrågan i mitten av 10-talet är det nu andra 
förutsättningar, inte minst på grund av den  
pågående pandemin.

Grynings medarbetare har en sällsynt ”kämpar- 
kraft” som genom åren fört oss framåt som bolag 
och gjort stor nytta för de barn, unga och vuxna 
som varit placerade i Gryning. 

Under detta år kan vi med stolthet se tillbaka på de 
gångna 20 åren och känna att vi fortfarande är ett 
bolag som gestaltar det vi vill ska vara unikt  
för Gryning – ett bolag som, genom engagemang, 
kunskap och kompetens gör stor samhällsnytta!

Katarina Ahlqvist, Grynings VD



Ett omtumlande år med stort fokus på pandemin, 
vilket påverkat både vårt och kommunernas sätt att 
arbeta och agera under året.

KUND OCH KLIENT
Antalet klientinsatser har minskat jämfört med 
föregående år och uppgår till 1472 (1762). Den 
generella efterfrågan har minskat successivt under 
årets tre första kvartal för att stabiliseras något 
under fjärde kvartalet.

44 procent av Grynings klienter har under året varit 
i åldrarna 13–21 år och 36 procent var barn under 12 
år. Detta innebär att barn under 12 år legat kvar på 
samma nivå medan åldersgruppen 13-21 år minskat  
med tre procentenheter i jämförelse med året 
innan. 

Under året har 1140 klienter skrivits ut. I 78 procent 
av dessa ärenden har uppdraget bedömts som 
fullföljt vid utskrivning. Detta är en ökning med 
fyra procent gentemot föregående år. En succesiv 
ökning går att tyda över tid. 

KVALITETS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE
Gryning bedriver ett kontinuerligt förbättrings- 
arbete med fokus på kvalitet och utveckling i verk-
samheterna. Under 2020 pågår ett utvecklings- 
arbete för att mer systematiskt arbeta med placerade 
barn och ungas hälsa. Målet är att alla barn som får 
insatser inom Gryning ska ha en plan för att uppnå 
långsiktig hälsa. En arbetsgrupp har under 2020 
arbetat med uppdraget att hitta arbetssätt och  
metoder för en säkrare och mer tillförlitlig egen-
vård och läkemedelshantering på Grynings enheter. 
Ett annat område inom kvalitetsutveckling är 
enheternas arbete utifrån Socialstyrelsens utbild- 
ningspaket ”Omsorg, gränssättning och vålds- 
förebyggande arbete” som genomförts under året.

Ett skolprojekt har implementerats under året.  
Projektet syftar till att i samverkan med skolan  
säkra en obruten skolgång för placerade barn och 
unga i Grynings verksamhet. 

EKONOMI
Under verksamhetsår 2020 har beläggningen och 
därmed försäljningsintäkterna minskat under 
framförallt andra och tredje kvartalet för att  
stabiliseras under sista kvartalet. 

Årets resultat uppgår efter skatt till -42 310 
(-946) tkr och rörelsemarginalen uppgår till 
-12,8 (+0,02) procent. 

Den totala försäljningen 2020 uppgick till 331 317 
tkr, vilket är en minskning med 23,7 procent  
jämfört med 2019 års försäljning om 434 359  tkr. 

UTSIKTER FÖR 2021
Efter att 2019 redovisat ett postivt rörelseresultat 
har försäljningsminskningen om 103 042 tkr 2020 
medfört att bolaget uppvisar ett underskott om 42 
310 tkr för verksamhetsåret. 

Bolaget har genom avvecklingar och åtstramningar 
anpassat kostnadsnivån till att möta den minskade 
efterfrågan och bedömer att vidtagna åtgärder ger 
bolaget goda förutsättningar att uppnå en balanserad 
ekonomi 2021. 

Trots de ekonomiska utmaningarna 2020 är  
Grynings finansiella ställning fortsatt stabil. Budgeten 
för 2021 innebär ett överskott om 102 tkr och en 
omsättning på 315 995 tkr. 

2020
                     

RÖRELSERESULTAT, TKR  

4,4
av 5

NKI (Nöjd Kund-Index)

96%
av Grynings kunder kan  

tänka sig att använda bolagets  
tjänster igen

1472
klientinsatser 2020

FÖRSÄLJNING 2020
ANDEL PER VERKSAMHETSOMRÅDE

LSS
3,6%

UNGDOM
31,1%

EHRV*
9,9%

BEROENDEVÅRD
4,1%

INTEGRATIONSBOENDE
2,9%

FAMILJEHEM
12,9%

BARN & FAMILJ
35,6%

*Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.   

’16: 1 179 ’17:  -21 266   ’18: -27 632 ’19: 74 ’20: -42 351



Insatser SiS-mailet

Under 2019-2020 tog Gryning emot fler än 60  
ungdomar direkt ifrån SiS-placering. 

Vi erbjuder ett utslussningspaket där vi jobbar  
aktivt med kommunerna för att kunna förkorta 
tiden på låsta institutioner. En sammanhållen  
förändringsprocess är avgörande för en fortsatt 
positiv utveckling. Vi har stor erfarenhet av utma-
ningen i övergången från en mer låst SiS-placering.

Hos oss får ni en särskild kontakt med SiS-kompetens 
som utgör ett kvalificerat stöd för socialsekreteraren 
under hela arbetsgången.

Vi erbjuder:
• Kvalificerad rådgivande expertis inför eller  

under en SiS-placering
• Långsiktig utslussning där vi redan under 

SiS-placeringen kan påbörja en planering för 
tiden efter SiS

• Utifrån SiS aktuella behandlingsplan anpassar 
vi vår insats för att bibehålla en kontinuitet i 
förändringsprocessen

Förstärkt stöd vid  
utsluss från SiS

• Vi erbjuder intensivt stöd i hemmiljön eller på 
mindre HVB-enheter

• Grynings insatser är kostnadsfria under 
SiS-placeringen.

Gryning har lång erfarenhet av att bemöta ungdomar 
som kommer från låsbar placering till vård i öppnare 
former.

• Flera enheter med riktade insatser gällande 
missbruk, kriminalitet, skolproblem, relations-
problem och/eller kombination av dessa.

• Riskbedömningar och insatser som bygger på 
evidensbaserad praktik och där vedertagna me-
toder som MI, HAP, MST, tejping är i fokus.

• Vid behov ombesörjer vi omplaceringar inom 
Gryning utan extra kostnad.

Ring vår placeringsfunktion nu för att prata med 
vår specialist med SiS-kompetens. 
 
📞 020-700 710 - öppet dygnet runt.



Vanessa fångade upp Christoffer vid en busshållplats 
på Redbergsplatsen där han satt ensam med en öl-
burk. Då hade de levt sina liv med droger och alkohol 
som ständiga följeslagare i över 25 år.

Psykisk ohälsa och ett alltför stort själsligt bagage att 
släpa på hade också varit en del av vardagen. Men 
kärleken till varandra och så småningom en liten 
Sam blev början till slutet på ett destruktivt liv och 
starten på en otrolig förändringsresa, där varje dag 
är en utmaning.

Vanessa och Christoffer, båda knappt 40 år, har ett 
större bagage än vad många orkar bära. Drog- och 
alkoholmissbruk började redan i de tidiga tonåren,  
i kombination med psykisk ohälsa.
– Jag har varit omhändertagen enligt LVU från det 
att jag var 12 till 21 år, säger Vanessa när vi träffas en 
av få kalla februaridagar med snöfall i Göteborg.
– När jag fick min dotter Olivia var jag ung, oför- 
beredd och helt enkelt inte där. Det blev till slut 
LVM för mig och hon har inte kunnat växa upp  
tillsammans med mig.

När Vanessa pratar om sin dotter går det ändå inte att 
ta miste på den uppriktiga stoltheten. Hon är glad att 
de har och alltid har haft tät och regelbunden kontakt. 

Olivia har haft det bra och nu hoppas Vanessa att 
Olivia inom en rimlig framtid kan flytta hem till henne 
och resten av familjen.

Men vi tar det från början. Några år efter att Vanessa 
och Christoffer möttes på Redbergsplatsen blir Vanessa 
gravid. De känner instinktivt att nu har de fått en 
andra chans att göra en förändring i sina liv. De har 
egentligen inget val. Med samma livsstil så kommer de 
inte kunna vara bra föräldrar till barnet. De kommer 
troligtvis inte kunna få behålla barnet överhuvudtaget.
– Det började med att vi kom till Haga Mödravårds-
team som är specialiserade när det gäller graviditet 
och droger, säger Christoffer.
– När förlossningen närmade sig tog vi kontakt med 
Grynings Birkahemmet, efter att vi undersökt olika 
alternativ på egen hand. Sedan var vi lite trägna att vi 
verkligen ville ha hjälp, vilket socialtjänsten beviljade.

Birkahemmet är ett HVB för gravida kvinnor och 
spädbarnsfamiljer. De har även jourhem kopplade 
till enheten och medarbetarna är experter på anknyt-
ningsteorin och barnets första år.
Lille Sam föddes en novemberdag och redan på BB 
inleddes samarbetet med Birkahemmet som hade 
medarbetare på plats under vissa tider. Efter tre veckor 
på BB kunde den lilla familjen flytta in till Birka-
hemmet.

Lång och envis färd  
mot ett drogfritt familjeliv

Det blev en jobbig tid för Christoffer som samtidigt 
genomgick ett avgiftningsprogram.
– Där och då insåg jag hur mycket Christoffer älskar 
oss och tror på oss, säger Vanessa.
– Det hade många gånger varit lättare för honom att 
dra men han gav inte upp. Sedan var personalen helt 
fantastiska och gjorde allt de kunde för att anpassa 
hans avgiftningsprogram med våra insatser för famil-
jen med bland annat samtalsterapi och samspelsöv-
ningar.

Efter åtta veckor var egentligen familjen klar för 
hemflytt men det fanns fortfarande några orosmoln 
och Vanessa menar att de som familj gick på lite 
stapplande ben. Det fanns helt enkelt en rädsla för 
hur det skulle gå fortsättningsvis.

Då kom Grynings öppenvård in i bilden och med 
Birkahemmets insatser som grund fortsatte de stödet 
till familjen i lägenhetsboende.
– Det var mycket praktisk hjälp i vardagen i stort som 
smått, säger Christoffer som till exempel fick hjälp 
med en yrkesutbildning.
– Den här tiden fick vi så många bra verktyg, fyller 
Vanessa i. Vi såg saker hos Sam tillsammans och i dag 
upptäcker vi och bemöter honom tillsammans. Vi 
lärde oss att tro på oss själva som människor, föräldrar 

och familj.

Vanessa menar också att hon har fått hjälp och ökad 
kunskap både om hur hon ska bemöta sin tonårs-
dotter och hur hon ska hantera den skam och skuld 
hon fortfarande känner för att hon inte kunde ta 
hand om henne.

Idag lever familjen utan stöd från Gryning men 
med kontinuerlig kontakt med socialtjänst och 
öppenvårdsmottagning. Christoffer har till exempel 
samtalskontakt vid en öppenvårdsmottagning varje 
vecka och Vanessa lämnar regelbundet drogtester och 
har även hon samtalskontakt. De skyndar långsamt 
men de planerar att Sam ska börja förskolan och att 
de ska komma igång med arbete och en vardag som 
liknar de allra flestas inom en ganska snar framtid.

De vet att de har en lång resa framför sig men nu 
har de också verktyg för vardagens utmaningar.
– Jag har slutat ursäkta, skylla på alla andra och lärt 
mig tro på mig själv, avslutar Vanessa.
– Det tog bara lite tid.

   (Samtliga namn har bytts ut)



Hagens behandlingshem är beläget i Halländska 
Kullavik, strax söder om Göteborg. Hagen är uppdelat 
i två avdelningar, Nederhuset och Överhuset, som 
båda erbjuder behandling med heldygnsomsorg, 
integrerad grundskola och kvalificerat familjearbete.  
Avdelningarna är åldersindelade och har målgrup-
perna nio till fjorton och 14-18 år. 

– På Hagen jobbar vi miljöterapeutiskt med tydlig 
struktur som upprätthålls av trovärdiga vuxna, 
förklarar Rikard Viberg, biträdande enhetschef på 
Hagen. Vi vuxna har som främsta mål att alla som 
bor hos oss skall känna sig trygga och säkra då vi 
vet att det är ett måste för att den unge skall våga 
anförtro sig åt oss som skall arbeta med den unges 
utveckling.

MSMT är ett strukturerat, målstyrt program för 
HVB-behandling av barn och ungdomar med bete-
endeproblematik. MSMT bygger på MST:s (Multi-
systemisk terapi) principer om behandlings- 
integritet och korta målstyrda behandlingsinsatser 
med fokus på ungdomens beteende samt miljöterapi. 
Genom att erbjuda en fast struktur med mål och 
trovärdiga relationer skapas den trygghet som 
behövs för att barnen och ungdomarna ska kunna 
växa och utvecklas. 

– Alla inblandade (Hagen, socialtjänst, ungdomen, 
vårdnadshavare, ungdomens nätverk) skall vara 

GRYNINGS MEDARBETARE - KORTA FAKTA 2020
• 348 tillsvidareanställda medarbetare
• 69 procent är kvinnor och 31 procent män
• Medelålder 46,8 år
• Andel med akademisk examen 57 procent
• 84 i HME, Hållbart medarbetarengagemang 

överens om målen vi sätter upp och de skall aldrig 
vara fler än tre, fortsätter Rikard. Målformulering är 
central i vår metod. S.M.A.R.T:a mål är av yttersta 
vikt. Alla skall enkelt kunna se när målen är nådda.

Specifika / Mätbara / Anpassade / Realistiska / 
Tidsavgränsade

– Det svårast i arbetet kan vara när man nått sina 
mål i ett ärende och klienten ändå inte kan flytta 
ut från institutionen av utomliggande skäl, säger 
Rikard. Att då hitta meningsfullhet och motivation 
kan vara klurigt. 

I slutet av behandlingstiden gör vi ett generalise-
ringsarbete för att få de uppnådda resultaten att 
bestå. Vi erbjuder även individuellt anpassad efter-
vård och utslussning i stödboende.

– I det multisystemiska arbetet har vi en stor  
medvetenhet om att det är ”där ute” i ”den verkliga 
världen” som det skall fungera och inte bara på 
Hagen. Just det roligaste med arbetet är att på nära 
håll få se unga människor och deras nätverk utvecklas 
och lyckas med sådant som tidigare varit knöligt 
att få till. 
 

Hagen i Kullavik- 
Multisystemisk miljöterapi

!  Läs mer om metoden MSMT på www.msmt.se  
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HVB & LSS

Bergiusgården – Ljungskile, 0705-14 55 03
⋅ HVB 16-21 år ⋅ Beroendevård/missbruk 
⋅ Behandling ⋅ Utredning ⋅ Öppenvård

Birkahemmet – Göteborg, 031-25 64 10
⋅⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB Spädbarn & föräldrar ⋅ Gravida mammor 
⋅ Utredningar ⋅ Jourhem för barn 0-3 år

Boda Familjecentrum - Borås, 033-41 28 40
⋅ HVB 0-12 år ⋅ Jourplacering 0-16 år ⋅ Akut 
⋅ Utredning ⋅ Behandling ⋅ Öppenvård
⋅ Ungdomsboende flickor 16-25

Claesborg - Skövde, 0500-48 78 50
⋅ Från 11 år ⋅ Boende neuropsykiatrisk funktionsneds. 
⋅ LSS ⋅ SoL ⋅ Behandling

Familjecentrum Fyrbodal - Vänersborg, 0705-25 19 82
⋅ HVB 0-12, Familjer, Gravida mammor ⋅ Öppenvård 
⋅ Utredningar ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende 

Hagen – Kullavik, 031-93 19 95
⋅ HVB 9-14 år – HVB 14-18 år 
⋅ Lägenhetsboende ⋅ Behandling

Kristinedal -Fengersfors, 0705-55 84 81
⋅ HVB 9-14 år med eller utan föräldrar 
⋅ Utredningar ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Lilla Torp - Göteborg, 031-707 31 73
⋅ Akut – Dygnet runt ⋅ HVB 12-21 år

Lyran - Örby, 0733-96 09 33
⋅ Lägenhetsboende 16-21 år

Ramnås - Borås, 070-780 22 31
⋅ HVB 15-19 år ⋅ Utredning ⋅ Lägenhetsboende 
⋅ Behandling

Solsidan - Skara, 0511-208 00
⋅ Akut – Dygnet runt ⋅ HVB 0-12 år med eller utan föräldrar 
⋅ Utredningar ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende 

Sparregården - Vänersborg, 0521-127 64
⋅ HVB 12-18 år ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Strandgården - Ljungskile, 0522-290 96
⋅ HVB kvinnor från 18 år ⋅ Beroendevård/missbruk 
⋅ Behandling

Strandgårdens boende med stöd – 070-299 73 05
⋅ Boende med stöd kvinnor från 21 år 
⋅ Beroendevård/missbruk

Södersåsen - Mariestad, 0501-109 42
⋅ HVB 14-19 år ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Behandling

Trollbacken - Kungälv, 0303-187 00
⋅ HVB  0-12 år & familj m barn 0-12 ⋅ Akut ⋅ Utredning 
⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Jour- och Familjehem
Jour- och Familjehem Göteborg, 031-40 54 30
⋅ Konsulentstödda jour- & familjehem 0-18 år

Jour- och Familjehem 
Vänersborg/Skövde, 0521-57 57 92
⋅ Konsulentstödda jour- & familjehem 0-18 år

Skyddsboende / Heder
Enheten för insatser mot hedersrelaterat 
våld och förtryck, EHRV - 0702-44 33 33
⋅ Personer utsatta för HRV & förtryck, även inom HBTQ-
spektret. Placering på institution, familjehem el lägenhet.
⋅ Akut ⋅ SoL ⋅ LVU ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Skyddat boende Våld i nära relationer  - 0702-44 33 33
⋅ Skyddsboende 18 år och uppåt, ensamma och förälder 
med barn.

Öppenvård
Förfrågningar Göteborg – 031-26 10 36

Familjecentrum Göteborg - Göteborg, 072-700 71 17 
⋅ Öppenvård ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Utredningar 
⋅ Behandling

Grynings familjeteam - Lidköping, 070-510 32 12
⋅ Öppenvård ⋅ Utredningar ⋅ Behandling

Götateamet - Göteborg, 031-26 10 36
⋅ Öppenvård 15-25 ⋅ Beroendevård/missbruk 
⋅ Behandling

MST-teamet - Göteborg, 0702-63 27 56
⋅ Öppenvård 12-17 år ⋅ Behandling

Resursteamet i Alingsås - Alingsås, 0736-14 76 87
⋅ Öppenvård 16-23 år ⋅ Träningslägenheter med stöd och 
behandling ⋅ Behandling

Resursteamet i Göteborg - Göteborg, 031-26 10 36
⋅ Öppenvård 16-23 år ⋅ Träningslägenheter med stöd och 
behandling ⋅ Behandling
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Placeringsfunktionen – 020-700 710
Ring dygnets alla timmar för förfrågan
och rådgivning.

Gryning finns i hela Västra Götaland 
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