
VISION I VÄST är ett mer familjärt HVB -hem som 
riktar sig till pojkar 13-17 år med begynnande missbruk 
och kriminalitet, neuropsykiatrisk nedsättning samt övrig 
psykosocial problematik. 
Personalen har mångårig erfarenhet av socialt arbete och 
kan bemöta ungdomar med svår problematik. 

VI ARBETAR BLAND ANNAT MED: 

• Att stödja ungdomen till en fungerande skolgång/sysselsättning  
 och en meningsfull fritidssituation.
• Att stödja ungdomen genom behandling och  drogtester med  
 drogfrihet som målsättning. 
• Att stödja och stärka ungdomens förmåga att skapa och 
 bibehålla goda sociala relationer. 
• Att stödja och vägleda ungdomen i processen att på sikt bli  
 självständig i avseende på boende och sysselsättning.
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VÅR GRUNDFILOSOFI 
BYGGER PÅ FÖLJANDE:

“Vi satsar på kvalitet och sätter
ungdomens utveckling och anpass-
ningsförmåga i centrum. Vårt värde-
grundsystem baseras på antagandet
att en trygg psykosocial miljö är en 
förutsättning för skapandet av en 
trygg anknytning. Vi arbetar 
kontinuerligt för att Vision i väst 
ska vara denna trygga miljö. Vi anser 
att en ungdoms kriminalitet och miss-
bruk beror på brister i hur ungdomen 
har kunnat lita på vuxnas värld under 
uppväxten. Vi arbetar intensivt för 
återskapandet av denna tillit.” 

“Vi fokuserar på en trygg vardags-
struktur, kontinuerliga samtal hos
utbildad personal med terapeutisk
kompetens samt jagstrukturerande
behandling genom den miljötera-
peutiska metoden som genomsyrar
verksamheten.” 

”Vi sätter stort värde på att ungdomen 
har sysselsättning i form av studie/
arbete och vi arbetar intensivt för att 
möjliggöra detta. Vi tror på att syssel-
sättning är en förutsättning för ung-
domens psykiska välmående.”

VISION I VÄST är inriktade på 
bland annat barn och ungdomar med 
en annan kulturell bakgrund med 
psykosocial problematik. 
Vi har kulturkompetens och är väl 
insatta i integrations- och exilproble-
matiken. Vi har tillgång till flerspråkighet 
och kan även organisera utredningar 
och terapeutiska behandlingar 
på ungdomens modersmål. 

VISION I VÄST har:
• Kulturkompetens
• Fokus på integration och kunskap om exilens psykologi
• Flerspråkighet 

VI ERBJUDER DESSUTOM:
•  Behandling, rådgivning och konsultation för ungdomarna 
 och deras anhöriga
• Vi träder in i komplexa situationer rörande ungdomar och deras   
 familjer för att möjliggöra ett förändringsarbete.
• I samarbete med externa vårdgivare erbjuder vi även terapeutisk   
 samtalsbehandling med fokus på posttraumatiskt stressyndrom,   
 ångest och depression.

”Kopplat till Vision i väst finns externa
vårdgivare som på socialtjänstens 
uppdrag kan genomföra neuropsyko-
logiska utredningar (ADHD och Asper-
ger) samt personlighetsutredningar.”


