
 
 
 

 
 

Allt sedan 1975 har ägaren jobbat med familjehem, stödboenden och bredvid 

boenden för vuxna med missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik och psykisk 

ohälsa. Med kunder som kommuner, Landsting och kriminalvården/frivården, har CSI 

lång och bred erfarenhet. 

 

CSI är också underentreprenör till Balladen AB och kan erbjuda familjehemsvård för 

barn och unga samt att det finns ett tillstånd för öppenvård. 

 

CSI arbetar lösningsfokuserat och har en tro på att människan både vill och kan 

förändra sig – bara hon vet hur.  

 

Tillsammans med samarbetspartners kan vi erbjuda Laro, fullständiga psykiatriska 

utredningar, terapi, borttagning av tatueringar och praktik/arbetsträning samt 

möjlighet till att ta körkort. 



 

CSI boenden finns i huvudsak i Närke och består av lägenheter, familjehem och 

bredvid boende på gård. 

Sedan 2016 har vi jobbat mycket med skyddat boende på nivå 3 och 

avhopparverksamhet. 

 

Vi utgår från det salutogena perspektivet och har en humanistisk grundsyn. 

Metoder som används är evidensbaserade och innefattar b.la. MI, LiP, CRA, KBT; 

MBT och ACT. Vill ni veta mer om metoderna eller placera hos oss så är ni välkomna 

att ringa oss dygnet runt – året om. 

 

 

CSI Sociala insatser i samarbete med Placeringsenheten sedan 2016. 

 

 
 
 

 
 
Vi har boende i familjehem, stödboende, öppenvård, HVB-hem, Skyddat boende 
och avhopparverksamhet. Från norr till söder så bildar vi en stor privat vårdfläta 
med över 300 sängplatser, lägenheter och bredvidboenden. Alla enheter drivs av 
sina egna ägare och blir således engagerade i vården och i klientern. Vi jobbar 
både med barn, ungdomar och vuxna. Ensamma eller familjer. En del ställen får 
man ta med sig sina husdjur eller häst, andra är allergianpassade. Tillsammans i 
vårdflätan har vi tillgång till läkare, sjuksystrar, psykolog, terapeuter och 
specialister på vuxen och barnpsykiatri. Vi kan erbjuda avgiftning, Laro och 
abstinesbehandling. Vi har hämtservice över hela landet och kan erbjuda 
akutboende eller jourfamilj. Ring oss så kan vi berätta mer eller hjälpa dig att 
matcha din klients vårdbehov. Vi finns för er året om - dygnet om. 

  
Ett nummer - en vårdfläta 

  

010-139 9000 


