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Behandlingshemmet Ulfshyttan AB
Ulfhyttan 31
781 96 Borlänge

Ärendet
Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller med stöd av 7 kap. 1 §
första stycket 1 och 7 kap. 2 § SoL Behandlingshemmet Ulfshyttan
AB:s ansökan om ändring av tillstånd att bedriva Behandlingshemmet
Ulfshyttan AB. Ändringen avser att målgruppen omfattar kvinnor med
drog- och alkoholproblem i åldern från 23 till och med 49 år, byte av
lokal för utslussningsplatser, ändring av namnet på verksamheten till
SÄVIQ – en kvinnobehandling samt att det särskilda villkoret upphävs.
Detta beslut om ändring av tillstånd gäller från och med dagens datum
och tills vidare. Ett nytt tillståndsbevis utfärdas och bifogas.

Bakgrund
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB har tillstånd att bedriva verksamhet
enligt 7 kap 1§ första stycket 1 SoL vid Behandlingshemmet Ulfshyttan
AB. Målgruppen är män och kvinnor från 20 år med alkohol- och drogproblematik. Patienter under substitutionsbehandling, dubbeldiagnos
eller diagnostiserad ätstörning kan inte beredas plats. Ej heller placeringar med stöd av LVU eller LVM, undantaget de som placeras med
stöd av § 27 LVM. Placering kan ske utifrån SoL, kontraktsvård eller §
54 KvaL. Verksamheten omfattar 26 platser varav två platser är utslussplatser, Skaraborgsvägen 17 och 31.
Gällande tillstånd har ett särskilt villkor som innebär att särskilt program ska finnas för seniorgruppen för personer i åldersintervallet ca 50
år och uppåt, vars verksamhet skall bedrivas separat från övrig behandlingsverksamhet.
Under utredningstiden inkom ett brev via E-post från huvudmannen
daterat den 17 december 2014 där huvudmannen även ansöker om ändring av åldersspannet från 20 år till 23 år till och med 49 år, att målgruppen endast avser kvinnor och att ta bort det särskilda villkoret i
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tillståndet samt ändring av namn av verksamheten från Behandlingshemmet Ulfshyttan AB till SÄVIQ – en kvinnobehandling.
Senaste beslut om ändring av tillståndet meddelades av IVO den 4 december 2014, dnr 6.3.2-24960/2014.

Ansökan
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB har den 12 juni 2014 ansökt om
ändring av tillstånd att bedriva HVB enligt 7 kap. 1 § första stycket 1
SoL. Ändringen avser förtydligande av målgruppen med följande lydelse; Vuxna personer med alkohol- och drogproblematik samt ändring
av utslussplatser i form av två platser i byggnad som ligger i nära anslutning till behandlingshemmet. Ändra åldersspannet från 20 år till 23
år till och med 49 år, att målgruppen endast avser kvinnor och att ta
bort det särskilda villkoret i tillståndet samt ändring av namn av verksamheten från Behandlingshemmet Ulfshyttan AB till SÄVIQ – en
kvinnobehandling.
Som stöd för sin ansökan har Behandlingshemmet Ulfshyttan AB anfört följande.
Verksamhetens innehåll
Huvudmannen uppger bland annat att verksamheten önskar förtydligande av målgruppen och ålder på målgruppen. Den önskade målgruppsformuleringen ska vara vuxna personer med alkohol- och drogproblematik.
Huvudmannen uppger att de inte har haft en bra erfarenhet av att ha två
utslussplatser belägna långt bort i byn från behandlingshemmet. De ska
nu arbeta med utslussplatser direkt från behandlingshemmet men i en
angränsande byggnad till behandlingshemmet.
Byggnader och lokaler
Till ansökan har skalenliga ritningar bifogats. Huvudmannen har redogjort för kontakter tagna med miljö- och byggnadsnämnden, samt
hur barandskyddet är ordnat.
Utslussplatserna är belägna i en byggnad i två plan. Entréplanet består
av gemensamhetsrum, dusch, toalett och kök. Det övre planet består av
två boenderum.

2(3)

Inspektionen för vård och omsorg

2015-01-22

Dnr 6.3.2-18247/2014

Utredning i ärendet
Komplettering
IVO har tagit del av huvudmannens ansökningshandlingar. Den 19 november 2014 begärdes komplettering vad gäller lokalerna. Den 2 och 5
december 2014 inkom komplettering med förtydligande från huvudmanen.

Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Socialtjänstlagen (2001:453) och socialtjänstförordningen (2001:937).
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2003:20) om hem för
vård och boende.
Bedömning
IVO ser inget hinder med att förtydliga målgruppen, ändra åldersspannet och att ändra namn, ta bort det särskilda villkoret samt att förlägga
utslussplatserna i en byggnad som ligger i närheten av behandlingshemmet.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Christian Bjelke.
Utredaren Louise Lundberg har varit föredragande.
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Bilaga:
Tillståndsbevis
Räddningstjänsten
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