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NYA SIFFROR VISAR:

MERA LÅS INOM SIS

SiS ansvarar för vård på
22 särskilda ungdomshem
och elva LVM-hem. År 2019
placerades fler ungdomar på
låsta SIS-institutioner än någon
gång tidigare, visar ny statistik.
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Vid akut placering
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ANDELEN LÅSTA PLATSER
DE SENASTE TIO ÅREN

1079 UNGDOMAR TOGS IN UNDER 2019.
GENOMSNITTSÅLDERN VAR 16,3 ÅR.
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Ungdomar kan vårdas utan samtycke
av den unge eller dess vårdnadshavare
efter beslut i domstol. SiS vård ges of
tast för att den unge riskerar att skadas
av sitt missbruk, sin brottsliga verksam
het eller på annat sätt beter sig socialt
nedbrytande.
I 71 % av fallen skedde placeringen
omedelbart, men i 10 % av fallen tog det
mer än en vecka att placera ungdo
men. Ungdomar kan vårdas utan sam
tycke av den unge eller dess vårdnads
havare efter beslut i domstol. SiS vård
ges oftast för att den unge riskerar att
skadas av sitt missbruk, sin brottsliga
verksamhet eller på annat sätt beter
sig socialt nedbrytande. I 71 % av fallen
skedde placeringen omedelbart, men
i 10 % av fallen tog det mer än en vecka
att placera ungdomen. 71 % av fallen
skedde placeringen omedelbart, men
i 10 % av fallen tog det mer än en vecka
att placera ungdomen.
Ungdomar kan vårdas utan samtycke
av den unge eller dess vårdnadshavare
efter beslut i domstol. SiS vård ges
oftast för att den unge riskerar att
skadas av sitt missbruk, sin brottsliga
verksamhet eller på annat sätt beter sig
socialt nedbrytande.
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Eva Looström och Marika Andersson
står upp mot klanerna

Genom att annonsera i den prenumererade tidningen
Socionomen syns ditt budskap i en redaktionell miljö
med mycket högt förtroende hos läsarna.
Våra läsare är verksamma inom offentlig och privat
sektor och arbetar bl.a. som socialsekreterare, socialchefer, familjerådgivare, psykoterapeuter, kuratorer,
behandlingspersonal, frivårdsinspektörer, handledare
inom psykosocialt arbete, hälso- och sjukvård, konsulter
i ledarskaps- och organisationsfrågor m.fl.
Uppdaterad. Med nyheter, aktuell forskning, metodutveckling och granskande reportage hålls läsaren
uppdaterad och engagerad om det senaste i sociala
frågor. Undersökningsföretaget Novus visar att på en
skala från 1 till 5 ger hela 84% av läsarna Socionomen
en 4:a eller en 5:a i betyg. Räckvidden på hela 72% är
mycket bra och de flesta läser hela eller stora delar av
tidningen som ofta sparas.

Populär hos studenter. På socialhögskolorna
används Socionomen i undervisningen. Här ges också
möjligheten att få tidningen kostnadsfritt första året
och resten av studietiden till ett kraftigt reducerat pris.
Forskningen är viktig. Vid två tillfällen om året ges
det populära forskningssupplementet i Socialt arbete.
Det bedöms och följer de internationella regler
som gäller för vetenskapliga tidskrifter inom det
samhällsvetenskapliga området. Psykoterapeuter har
en egen avdelning, Psykoterapi - Teori och Metod.
Ny form. Vi startar 2021 med en ny genomarbetad
och modern form, både i magasinet och på webben.
Digitala möjligheter. Du kan som tidigare synas på
vår webbplats men under våren adderas också
möjligheten att medverka i våra nyhetbrev.

- Den ledande tidningen inom socialt arbete och psykoterapi

KVALIFICERAT SOCIALT ARBETE OCH PSYKOPTERAPI

Utgivningsplan 2021

Flera möjligheter
Socionomen erbjuder flera möjligheter att synas, vad passar dig?
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta
Robin Zackrisson, 08-442 00 13 / robin@bs-media.se.

Magasinet
Annonsera i den prenumererade tidningen som skickas direkt
hem till läsaren. Här syns ditt budskap i ett redaktionellt
sammanhang med ett mycket högt förtroende hos läsarna.
Materialinformation: Tryckfärdig pdf-fil med inbäddade
typsnitt eller textkonturer. Bilder och loggor bör hålla en
upplösning om minst 266 dpi och vara i CMYK för bäst resultat.
Leverans: socionomen@bs-media.se
Tryckeri: Norra Skåne Offset AB
Upplaga: 8 000 ex
Bilagor: Bilagor offereras separat utifrån vikt.
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* I mån av plats kan bokning ske efter bokningsstopp

Våra format

Avbokning: Avbokning ska ske senast dagen för bokningsstopp.
Avsteg från dessa villkor kan resultera i full debitering.

Socionomen.se
Locka läsaren till att läsa mer och driv trafik till din hemsida och
tjänster. Behöver din pågående rekrytering ett större urval eller
finns vakanta platser kvar till utbildningsstarten nästa vecka?
Här kan vi publicera snabbt, ofta på dagen du bokar.

Format

Storlek

Pris per månad *

Topp

980 x 300 px

12 000 kr

Högerkolumn

320 x 320 px

6 000 kr

Artikelflöde

640 x 300 px

8 000 kr

* Moms tillkommer vid annonsering på Socionomen.se

1/1-sida
200 x 260 mm

Baksida
200 x 235 mm

1/1-sida 19 900 kr

1/1-sida 21 900 kr

(+4 mm utfall)

1/2-sida
82 x 222 mm
utfallande
100 x 260 mm

Under våren lanseras möjligheten för dig att medverka med
annons i våra nyhetsbrev. Kontakta oss för mer information.

1/4-sida
82 x 105 mm

(+4 mm utfall)

1/2-sida
170 x 105 mm
utfallande
200 x 125 mm

Nyhetsbrev

(+4 mm utfall)

(+4 mm utfall)

1/4-sida
170 x 55 mm

1/2-sida 12 300 kr

1/4-sida 7 600 kr

Magasinet är befriat från moms och reklamskatt

Annonsbokning
Bengtsson & Sundström Media
08-10 39 20 / socionomen@bs-media.se
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm

Socionomen ägs av Akademikerförbundet SSR,
det fjärde största akademikerförbundet inom
SACO med 74 000 medlemmar.

