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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 
verksamheter i Västra Götaland. 

Gryning ägs av de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland och dess medlemskommuner. 
Vi utvecklas kontinuerligt i dialog med kommu-
nerna och erbjuder våra tjänster till Sveriges alla 
kommuner.

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.



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 och kunniga medarbetare som trivs på Gryning.

Skräddarsydda 
lösningar
Genom ett brett utbud av tjänster kan Gryning erbju-
da skräddarsydda lösningar utifrån behov och hjälpa 
kommunerna i alla eller delar av vård- och behand-
lingsarbetet.

Vi kompletterar kommunernas verksamhet med 
både bredd och specialistkunskap inom ett stort 
antal områden för att kunna leva upp till att vara 
Kommunernas Gryning. 

GRYNING HVB & LSS 
Vi erbjuder dygnet runt-vård på HVB med både 
bredd och spets kopplat till målgrupp och vårdbe-
hov.  I vård- och behandlingsutbudet finns akut, 
utredning, behandling, skyddsboende samt inte-
grationsboende och LSS-boende för personer med 
neuropsykiatriska diagnoser och lindrig begåvnings-
nedsättning. Allt med möjlighet till individanpas-
sade lösningar. 

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

FAMILJEHEM
Vi erbjuder konsulentstödda och utbildade jour- 
och familjehem i hela Västra Götaland. 

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 enheter-
na. Vi anordnar utbildningar och föreläsningar för 
socialtjänst, studenter samt jour- och familjehem. 

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 goda 
kunskaper kring beroendevård. Vid behov kan 
dessa kopplas in och komplettera flera av  
Grynings tjänster. 

SKYDDAT BOENDE 
Vi erbjuder skyddat boende för vuxna och familjer 
som är utsatta för våld i nära relationer.



Kontakta våra enheter direkt för rådgivning eller 
förfrågan. Är du osäker på vilken enhet du bör vända 
dig till kan du alltid kontakta vår placeringsfunktion 
på 020-700 710. De svarar dygnet runt. 

Genom placeringsfunktionen, som fungerar som en 
samordnande funktion i Gryning, både dagtid samt 
akut dygnet runt, kan du som arbetar i socialtjänst 
få snabb och professionell hjälp med ditt ärende. 

Vårt mål är att hålla ihop, skräddarsy och samordna 
en förfrågan tills det att en placering kan möjlig- 
göras. 

Placera i Gryning - direkt eller  
genom placeringsfunktionen

Vi erbjuder också dygnet runt-lösningar för akuta 
situationer. Gryning har ett brett utbud av verk-
samheter som kan samverka för att möjliggöra 
skräddarsydda lösningar utifrån behov. 

Vid akuta situationer kan du under kvällar, nätter 
och helger också vända dig direkt till de enheter 
som tar emot dygnet runt.

Ring placeringsfunktionen på 020-700 710
öppet alla dagar, dygnet runt! 

📞

BARN OCH FAMILJ

Birkahemmet  
       Birkagatan 3, Göteborg 
       031-25 64 10
       malin.johannesson@gryning.se

Akut – Dygnet runt • HVB Spädbarn & föräldrar
Gravida • Utredningar • Jourhem för barn 0-3 år

Målgruppen på Birkahemmet är spädbarn och 
föräldrar som är i behov av stöd och hjälp under 
första levnadsåret samt spädbarnsfamiljer där det 
bedöms föreligga ett skyddsbehov. 

Boda Familjecentrum 
       Solvarvsgatan 77, Borås 
       0730-68 00 26      
       majlinda.bunjaku@gryning.se

HVB 0-12 år • Jourplacering 0-16 år • Öppenvård
Akut Ensamma barn 0-16 år • Utredning  
Behandling • Ungdomsboende flickor 16-25 

Boda familjecentrum tar emot barn, tonåringar 
och familjer på uppdrag av socialtjänsten för 
utredning och behandling enligt SoL och LVU.

AKUT 



BARN OCH FAMILJ

Familjecentrum Fyrbodal 
       Sparregatan 7, Vänersborg 
       0521-71 13 46 
       veronica.sanmartin@gryning.se

Akut – Dygnet runt • HVB Ensamplacerade 0-12, 
Familjer, Gravida • Lägenhetsboende • Öppenvård 
Utredningar • Behandling

Familjecentrum Fyrbodal tar emot familjer med 
barn, ensamplacerade barn i åldern 0-12 år samt 
blivande mammor. 

Kristinedal 
       Krisitnedal, Fengersfors 
       0532-78 47 30     
       ingela.knape@gryning.se

HVB 9-14 år • Familjer med barn 0-14 år (samt 
medföljande äldre syskon) • Utredningar
Behandling • Lägenhetsboende

Kristinedals barn- och familjeverksamhet tar 
emot familjer med barn (0-14 år) och ensam- 
placerade barn 9-14 år.

Solsidan 
       Sturegatan 11, Skara 
       0511-208 00
       majlinda.bunjaku@gryning.se

Akut – Dygnet runt • HVB 0-12 år med eller utan 
föräldrar • Lägenhetsboende • Utredningar 
Behandling 

Solsidan tar emot barn 0-12 år tillsammans med 
eller utan föräldrar. Vid syskonplacering kan vi 
även ta emot äldre barn.

Trollbacken 
       Olserödsgatan 67, Kungälv 
       0303-187 00    
       malin.johannesson@gryning.se

Akut – Dygnet runt • HVB 0-12 år med eller utan 
föräldrar • Lägenhetsboende • Utredningar 
Behandling 

Trollbacken tar emot ensamplacerade barn mel-
lan 1 och 12 år, ofta akut. På vår andra avdelning 
tar vi emot familjer med barn 0-12 år.

UNGDOM

Bergiusgården 
       Begius väg 4 , Ljungskile 
       0705-14 55 03
       ylva.jungebring@gryning.se

HVB 16-21 år • Beroendevård/missbruk
Behandling • Utredning • Öppenvård

Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 16-21 år 
med missbruksproblematik avseende alkohol och 
droger. Heldygnsomsorg med vaken natt.  
Ungdomarna placeras enligt SoL eller LVU.

Hagen 
       Kullaviks konvaljväg 16, Kullavik
       031-93 19 95
       camilla.strandborg@gryning.se

HVB 9-14 år & HVB 14-18 år • Behandling
Lägenhetsboende 16-20 år

Hagens två hus, Nederhuset och Överhuset  
erbjuder heldygnsomsorg, kommunal skola i 
närområdet och kvalificerat familjearbete för 
barn 9-14 år och ungdomar 14-18 år.

Lilla Torp  
      Iskällareliden 6, Göteborg 
       031-707 31 73
       ylva.jungebring@gryning.se

Akut – Dygnet runt • HVB 12-21 år • Utredning 
Behandling

Lilla Torp tar emot ungdomar i 12-21 år som är i 
akut behov av placering.

Lyran 
       Skenevägen 2, Örby 
       0733-96 09 33      
       zeljko.vidakovic@gryning.se

Lägenhetsboende 16-21 år

Lyrans verksamhet bedrivs i satellitlägenhe-
ter inom kommunerna Borås, Svenljunga och 
Mark. Vi tar emot ungdomar, unga vuxna och 
familjer från hela landet.

Ramnås 
      Sveagatan 21, Borås
       070-780 22 31
       dimitri.alemos@gryning.se

HVB 15-19 år • Utredning • Lägenhetsboende
Behandling

Ramnås tar emot ungdomar 15-19 år med norm-
brytande beteenden som narkotikamissbruk, 
kriminalitet, allvarlig skolproblematik och ut- 
agerande. 

Sparregården 
       Slussvägen 9, Vänersborg
       0521-127 46   
       veronica.sanmartin@gryning.se

HVB 12-18 år • Behandling • Lägenhetsboende 

Sparregården tar emot ungdomar 12-18 år med 
psykosociala problem, psykiatrisk tilläggsproble-
matik, trauma, relationsproblem och skolpro-
blem.  
Även resursboende för unga vuxna från 18 år.

LSS

Söderåsen 
       -  
       0707-12 66 75
       pernilla@gryning.se

HVB 12-16 år • Behandling

Söderåsen tar emot unga, 12-16 år, enligt SoL eller 
LVU. Ungdomarna kan ha normbrytande beteen-
den såsom skolproblematik, konfliktfyllda rela-
tioner till familj och nätverk, ett riskfyllt beteende 
ofta i form av självskadeproblematik.

Claesborg 
       Eriksdalsgatan 44, Skövde 
       0500-48 78 50     
       ann-cathrin.asberg@gryning.se

Boende neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
LSS • SoL • Behandling

Claesborg tar emot flickor och pojkar i ålder 11-16 
år vid placering, om ungdomen är inskriven i 
skolan finns möjlighet att bo kvar upp till 21 års 
ålder.

AKUT 

AKUT AKUT 

AKUT 

UNGDOM



ÖPPENVÅRD

HEDERSFÖRTRYCK

Strandgården 
       Arödsvägen, Ljungskile
       0522-290 96
       ylva.jungebring@gryning.se

HVB • Kvinnor 21-45 år • Beroendevård/missbruk 
Behandling

Kvinnor från 21-45 år med beroende, gravida 
kvinnor med beroendeproblem samt kvinnor i 
pågående substitutionsbehandling. Strandgården 
tar emot placeringar enligt SoL, LVU och LVM.

Skyddat boende 
       -
       0702-44 33 33   
       skyddsboende@gryning.se

Våld i nära relationer • Skyddat boende

Skyddat boende för kvinnor och män över 18 år 
som är utsatta för våld i nära relationer. Vi tar 
emot både ensamstående och föräldrar med 
barn. Olika typer av skyddat boende men inrikt-
ningen är lägenhetsboende med självhushåll.

ÖPPENVÅRD

Familjeteamet 
       Fabriksgatan 4, Lidköping
       0705-10 32 12
       mari.kristoffersson@gryning.se

Öppenvård • Utredningar • Behandling

Grynings Familjeteam är en öppenvårdsverksam-
het som erbjuder utrednings-, behandlings-, stöd- 
och handledningsinsatser för barn, ungdomar 
och familjer. 

Götateamet 
       Svangatan 4b, Göteborg
       031-26 10 36     
       madeleine@gryning.se

Öppenvård 15-25 år • Beroendevård • Utredning  
Behandling 

Vår målgrupp är undomar samt unga vuxna med 
beroendeproblem och deras familjer/nätverk. Hem-
mabaserad öppenvård med motivation, utredning 
och behandling. 

MST-teamet 
       Svangatan 4b, Göteborg
       031-26 10 36
       helena.brandberg@gryning.se

Öppenvård 12-17 år • Behandling

Vi jobbar med ungdomar med beteendeproblem 
som exempelvis skolk, kriminalitet, missbruk, 
och/eller svåra konflikter hemma. Problemen kan 
vara så allvarliga att ungdomen riskerar att place-
ras utanför hemmet. 

Resursteamet i Alingsås 
       Göteborgsvägen 16, Alingsås
       031-26 10 36    
       helena.brandberg@gryning.se

Öppenvård 16-23 år • Träningslägenheter med 
stöd och behandling • Behandling

Vi erbjuder familjer med hemmavarande ung-
domar familjebehandling i öppenvård. Ungdo-
mar 16-23 år kan erbjudas träningslägenheter 
med stöd och behandling.

Resursteamet i Göteborg 
       Svangatan 4b, Göteborg
       031-26 10 36     
       madeleine@gryning.se

Öppenvård 16-23 år • Träningslägenheter med stöd 
och behandling • Behandling

Vi erbjuder familjer med hemmavarande ungdo-
mar familjebehandling i öppenvård. Ungdomar 
16-23 år kan erbjudas träningslägenheter med 
stöd och behandling.

VUXNA

Göteborg     Vänersborg/Skövde    
       Iskällareliden 6, Göteborg          Kungsgatan 7, Skövde
       0706-14 35 98           0735-58 28 05
       tord.karlsson@gryning.se                                         tord.karlsson@gryning.se

Gryning erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0-20 år. 
Våra familjer ser olika ut men i de flesta familjer är en förälder hemma på heltid. Grynings jour- och famil-
jehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden. Samtliga familjer har deltagit i grundutbildningen 
”Ett hem att växa i” och får kontinuerlig vidareutbildning.

EHRV Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
       - 
       070-244 33 33     
       pernilla@gryning.se

Akut • SoL • LVU • Utredning • Behandling • Skyddat boende

Vi tar emot personer utsatta för HRV & förtryck, även inom HBTQ-spektret. Verksamheten har flera 
delar: skyddsutredningar, skyddat boende, råd & stöd och konsultationer. Upptagningsområde är hela 
landet. Placeringar sker på HVB, familjehem eller lägenhet.

JOUR- & FAMILJEHEM

Placeringsfunktionen
020-700 710 / placeringsfunktionen@gryning.se

Kontakta Grynings placeringsfunktion på tel eller  
e-post om du vill rådgöra kring vilken enhet som  
passar bäst för klientens vårdbehov.

Gryning finns i Västra Götaland - med tillgänglighet 
dygnet runt - för Sveriges alla kommuner



Grynings digitala föreläsningar, som är kostnadsfria 
för socialtjänst, studenter samt jour- och familjehem 
har blivit mycket populära. Under 2021 har vi genom-
fört följande digitala föreläsningar och utbildningar:

Frukostföreläsningar
• HAP (Haschavvänjningsprogrammet) 
• MSMT (Multisystemisk miljöterapi)
• Så kan vi lyckas vi med skolgången för placerade  

barn och ungdomar 
• Tonårshjärnan - ett lätt byte för organiserad  

brottslighet 
• Den viktiga anknytningen 2.0
• Så jobbar vi med ungdomar som har svår och  

komplex problematik
• Efter våldet – stöd i föräldraskapet
• Temaföreläsning med MST-Sverige: Tonårshjär-

nan - ett lätt byte för organiserad brottslighet!
• Temaföreläsning med Grynings MST-team: En 

tunn linje – Tre steg fram och ett steg tillbaka, 
ungdomars väg mot en annan framtid

• Temaföreläsning med Grynings Trollbacken i  
samarbete med Johan Melander Hagborg, leg 
psykolog och verksam vid Göteborgs universitet: 
Att möta barn med komplext trauma 0-6 år 
 
 

Digitalt utbud
- Gryning på nätet

• Temaföreläsning med Grynings Trollbacken i 
samarbete med Johan Melander Hagborg, leg 
psykolog och verksam vid Göteborgs universitet: 
Att möta barn med komplext trauma 7-12 år

Basutbildning
• Missbruk och beroende – förutsättningar för 

hållbara resultat

Gryning 20 år! Jubileumsdag
• Pass 1: Tema anknytning
• Pass 2: Tema umgänge
• Pass 3: Tema hedersrelaterat våld och förtryck 
• Pass 4: Tema kvinnor med missbruksproblematik

Totalt anmälde sig 2600 personer från 235 olika 
kommuner och stadsdelsförvaltningar till någon av 
Grynings digitala föreläsningar 2021.

Alla våra aktuella föreläsningar 2022
hittar du på gryning.se/utbildningar

 eller skicka ett mail till oss på  
kommunikation@gryning.se



Kund- och klientnöjdhet i fokus!
Mer än 20 års erfarenhet skapar förutsättningar. 
Gryning Vårds uppdrag är att bidra till en socialt 
hållbar samhällsutveckling. Sedan starten 2001 har 
detta i samklang med kundnöjdhet varit i fokus. 

Flexibilitet tillsammans med kvalificerade insatser 
i förhållande till efterfrågan är ett kontinuerligt 
arbete varje dag. Liksom klienternas unika behov är 
vi medvetna om att kommunernas behov är förän-
derliga över tid. Vi kommer därför fortsatt omskapa 
verksamheter och utveckla tjänster utifrån behov. 
Vi har här en styrka i vår bredd av tjänster samtidigt 
som vi värnar om vår specialistkompetens.

Arbetet under året har varit krävande och intensivt 
både utifrån bolagsövergripande utmaningar, 
osäkerheter som funnits utifrån ett pandemiår 
likväl det vi har ställts inför dygnet runt utifrån den 
komplexitet och utsatthet som barn och unga har 
med sig när de kommer till oss. 

Nöjda kunder
Vi värnar, genom vårt arbete, om att vara en högt 
uppskattad HVB-aktör som flexibelt möter kom-
munernas behov. Grynings intention är att kunna 
omhänderta samtliga behov som efterfrågas.  

I årets NKI-mätningar (Nöjd-Kund-Index) uppvisar 
vi 2021 de högsta siffrorna sedan indexmätningens 

startår. 96 procent av besvarande kunder uppger att 
de vill använda Gryning igen. Även våra klientbetyg 
från barn och unga gällande till upplevd trygghet, 
delaktighet, nöjdhet visar på mycket höga siffror, 
bland annat upplever 95 procent av besvarande 
klienter sig trygga på våra enheter.

2021 – Ett jubileumsår
Genom åren har vårt utvecklingsarbete burits av 
engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare 
som drivits av ett samhällsengagemang likväl som 
i uppdraget att vilja vara Kommunernas Gryning. 
Det är mot denna bakgrund som vårt 20-års firande 
gick av stapeln under helåret med frukostföreläs-
ningar där vi nått cirka 2600 medarbetare främst 
inom socialtjänst i cirka 235 kommuner och stads-
delsförvaltningar med kunskapsöverföringar i 
aktuella ämnen. 

En spännande digital jubileumsdag på försommaren, 
där vi bjöd in socinomstudenter och medarbetare 
på alla socialtjänster i hela landet, drog många 
deltagare och var mycket uppskattad.  

Att vara kommunernas Gryning är ett löfte. 

Katarina Ahlqvist, Grynings VD



Gryning ska flexibelt möta kommunernas efterfrågan 
och behov, vilket förutsätter ett gediget och kontinu-
erligt utvecklingsarbete. 

För att anpassa verksamheten till kommunernas 
behov under 2020 och 2021 har vi under året gjort 
fyra avvecklingar samt anpassningar inom mål-
gruppsområden där efterfrågan minskat.

KUND OCH KLIENT
Antalet klientinsatser har minskat jämfört med 
föregående år och uppgår till 1335 (1472). 

40 procent av Grynings klienter under 2021 var i 
åldrarna 13-21 år och cirka 37 procent av klienterna 
var 0-12 år. Andelen ungdomar eller unga vuxna 
mellan 13-21 år har minskat med fyra procent- 
enheter sedan 2020, medan andelen barn har ökat 
med en procentenhet. Inom målgruppen Ungdom 
har det varit en succesiv minskning av förfrågningar 
sedan hösten 2019. Inom målgruppen Barn- och 
familj har det varit hög efterfrågan under året. 
Utöver dessa målgrupper är det framförallt Familje-
hemsenheten som har en stadig hög efterfrågan på 
sina tjänster.

Under året har 1043 klienter skrivits ut. I 80 procent 
av dessa ärenden har uppdraget bedömts som full-
följt vid utskrivning. Det är en ökning med tre 
procent gentemot föregående år. 

KVALITETS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE
Gryning har fokus på metodutvecklingsarbete och 
att det sker kontinuerligt inom våra verksamheter. 
Bland annat har ett arbete med att säkra placerade 
barns rättigheter inom området hälsa genomförts 
under 2020 - 2021. 

Arbetet har resulterat i ett Hälsopaket som är avsett 
att vara ett stöd för enheterna i hälsofrågor. Hälso-
paketet består av nya rutiner och stöddokument, 
kunskapsförmedling avseende regelverk, avtal och 
information om friskvårdsinsatser. Hälsopaketet 
kommer att implementeras under 2022.

2021

4,48
av 5

NKI (Nöjd Kund-Index)

96%
av Grynings kunder kan  

tänka sig att använda  
bolagets tjänster igen

EKONOMI
Trots de senaste årens ekonomiska utmaningar är 
Grynings finansiella ställning fortsatt stabil. 

Efterfrågan och försäljning har varierat under året 
utöver att en minskning har skett inom vissa mål-
grupper. Under årets sista kvartal var efterfrågan 
god och flertalet enheter hade full beläggning. 

Årets resultat uppgår efter skatt till +2 428 
(-42 310) tkr och rörelsemarginalen uppgår till 
0,79 (-12,8) procent. 

Den totala försäljningen 2021 uppgick till 308 890 tkr, 
vilket är en minskning med 6,8 procent jämfört 
med 2020 års försäljning om 331 317 tkr. 

UTSIKTER FÖR 2022
Under år 2020 genomgick Gryning den största 
anpassningen sedan bolaget startade 2001 då för-
säljningen minskade med hela 24 procent. Detta 
medförde avveckling av flera enheter och bespa-
ringsåtgärder i samtliga verksamheter. 

2021 har därför varit ett år då Gryning anpassat sig 
till både en ny kostym och till en förändrad efter-
frågan. Genom det gedigna arbetet med kosnads-
anpassningar under året samt en ökad efterfrågan 
sista kvartalet kan bolaget uppvisa ett positivt 
resultat om 2 428 tkr för verksamhetsåret.

Den befintliga verksamheten har vid utgången av 
2021 en ekonomi i balans och förutsättningarna för 
kommande år är goda. 

                     

RÖRELSERESULTAT, TKR  

FÖRSÄLJNING 2021
ANDEL PER VERKSAMHETSOMRÅDE

ÖPPENVÅRD 10,1%

UNGDOM 28,4%

BEROENDEVÅRD 2,1%

FAMILJEHEM 15,9%

BARN & FAMILJ 43,4%

   

’21:2 428’17:  -21 266   ’18: -27 632 ’19: 74 ’20: -42 310

GRYNINGS MEDARBETARE - KORTA FAKTA
273 tillsvidareanställda medarbetare,  

samt 341 vikarier
72 procent är kvinnor och 28 procent män
Andel med akademisk examen 57 procent

Medelålder 46,6 år



På kvällen den 8 december stod det klart. Childhood-
priset 2021 tilldelas Viveka Jonsson, medarbetare på 
Grynings Birkahemmet, för att i sitt arbete många 
gånger ha varit otaliga barns röst. 

Genom sin kunskap om att en mamma och pappa 
inte är utbytbara för ett barn, samtidigt som ett 
litet barn inte kan vänta, har hon gjort stor skillnad 
för många barn och deras föräldrar.

Birkahemmet HVB och jourhem i Göteborg tar 
emot spädbarn och föräldrar som är i behov av stöd 
och hjälp under första levnadsåret samt spädbarns-
familjer där det bedöms föreligga ett skyddsbehov. 
De erbjuder även plats under slutet av graviditeten. 
Viveka arbetar som metodhandledare och har också 
haft rollen som biträdande enhetschef vid Birka-
hemmet, Vivekas arbetsplats sedan 30 år.

Spädbarnen är en grupp barn som inte själva kan 
göra sina röster hörda, de är utelämnade till sina 
föräldrar och deras förutsättningar. Samtidigt kan 
den här perioden vara en gynnsam period för att 
arbeta med föräldrarnas förändringsarbete. Barnets 
syn på sig själv och sitt egenvärde kan avgöras av hur 
föräldrarna klarar av att prioritera barnets behov.

Viveka utgår alltid från det lilla barnet, med en full-
ständig självklarhet om barnets omedelbara behov. 
Det lilla barnet kan inte vänta. 

Hon har också alltid varit nyfiken på nya rön och ny 
forskning och utvecklat den kunskapen i det prak-
tiska arbetet. Senaste åren har man till exempel sett 
omsorgsvikt och försummelse som en allt vanligare 
företeelse när det gäller bristande föräldraskap. 

Viveka nöjer sig inte med att själv ha stor kunskap 
och dela med sig till föräldrar och medarbetare 
vid Birkahemmet. De senaste åren har hon också 
delat med sig av både kunskap och erfarenhet, till 
exempel under Socionomdagarna, till studenter 
vid Göteborgs universitet och vid Grynings egna 
digitala frukostföreläsningar där socialtjänst från 
hela landet deltar. De sistnämnda digitala före-
läsningarna har varit oerhört uppskattade, inte 
minst av fler än tusen socialtjänstemän i 145 olika 
kommuner, stadsdelar, studenter samt jour- och 
familjehem. 

Viveka Jonsson - vinnare av  
Childhoodpriset 2021 

Prinsessan Madeleine sa i sitt nomineringstal om Viveka: ”...I 30 år har du med 
stort engagemang, mod och hjärta stått på de allra yngsta barnens sida och gett 
dem en trygg start i livet. Vi är så imponerade av din livsgärning. Det är en ära att 
utse dig till vinnare av Childhoodpriset!”

Se en filmad intervju med Viveka på gryning.se 
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