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BEHANDLINGSHEMMET ULFSHYTTAN AB
ULFSHYTTAN 31
781 96 BORLÄNGE

HVB-verksamhet enligt 7 kap 1 § Socialtjänstlagen
avseende ändring av tillstånd för
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB
Beslut

Länsstyrelsen bifaller ansökan från Behandlingshemmet Ulfshyttan AB om ändring av
befintligt tillstånd gällande nya ägarförhållanden samt tillsättande av ny föreståndare Olle
Andersson samt bitr. föreståndare Charlotte Sunna
Redogörelse

Behandlingshemmet Ulfshyttan AB har till Länsstyrelsen inkommit med ansökan om
ändring av befintlig verksamhet. Förändring av verksamheten gäller, ny föreståndare, ny
bitr. föreståndare samt nya ägarförhållanden.
Ulfshyttans behandlingshem bedriver idag en verksamhet med inriktning på kemiskt
beroende mellan 20-55 år, män och kvinnor. Patienter under substitutionsbehandling,
dubbeldiagnos eller diagnostiserad ätstörning kan inte beredas plats. Ej heller placeringar
med stöd eller LVU eller LVM, undantaget dem som placeras med stöd av § 27 LVM.
Placeringar kan ske utifrån SoL, kontraktsvård eller § 54 Kriminalvårdslagen (KvaL).
Ulfshyttan har 24 platser, utslussningsverksamhet med två platser inkluderad.

Planerade förändringar
Ägarförhållande
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB kommer framledes att ägas till 67% av Sunnanet
( Erik och Lotten Sunna) och till 33% av Sirius Humanum AB. Sirius Humanum äger
100% av Checkpoint Center (öppenvårdsbehandling i Stockholm) samt 40% av
Russinbacken, ett nystartat behandlingshem i Långshyttan/Hedemora. Planeringen är att
bygga ihop de tre verksamheterna till ett heltäckande behandlingsprogram som ska kunna
erbjuda effektiv missbruksvård till såväl vuxna som ungdomar med missbruksproblem, i
öppenvård eller heldygnsvård.
Verksamheten
En förändring av verksamheten ska enligt planerna kunna ge strukturella vinster av ansvar
och arbetsuppgifter inom verksamheten. Fördelarna med sammanslagning är:

Länsstyrelsen Dalarna

Telefon 023-810 00

Webb www.w.lst.se

Plusgiro 6 88 19-2

Postadress 791 84 FALUN

Fax 023-813 86

E-post lansstyrelsen@w.lst.se

Bankgiro 5050-5858

Besöksadress Åsgatan 38
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•

Utvecklande av gemensamma strukturer och metoder för att säkra bästa möjliga
kvalité på behandlingen.

•

Heltäckande erbjudande till patienterna där ett varierat behandlingsutbud kan
erbjudas inom samma ramar för behandlingsfilosofin.

•

Gemensam utbildning av personal för att ha en konsekvens i behandlingsarbetet
oavsett enhet

•

Gemensamma administrativa och ekonomiska rutiner

•

Gemensamma mallar och riktlinjer för dokumentation, journalföring och
utvärdering för att förbättra möjligheter till detsamma

•

Gemensamma riktlinjer för behandlingsarbete, arbetsförhållanden m.m.

•

Frigörande av resurser till behandlingsarbete genom ekonomiska
samordningsfördelar av bokföring, marknadsföring och upphandlingsförfarande.

För att uppnå detta planeras en gemensam ledning för de tre behandlingsenheterna samt
också en ledning på varje enhet som kan säkra den dagliga verksamheten.
Föreståndare
Olle Andersson har adekvat akademisk utbildning, fil. Kand., alkohol- och
drogmissbruksrehabilitering. Han har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten från
Nordanstigs kommun, 2004 -2007, de sista åren som IFO-chef. Dessförinnan har han
arbetat fem år som behandlingspersonal. Han har även erfarenhet av uppdrag som
familjehem och övervakare. Formell arbetsledarutbildning saknas.
Ole Andersson är sedan 2007 föreståndare vid Checkpoint-Center AB i Stockholm.
Denna verksamhet bedrivs dagtid och Länsstyrelsen i Stockholm har utfärdat tillstånd
enligt 7 kap. 1 § p 4 Socialtjänstlagen (SoL).
I ansökan framkommer att Olle Andersson skall vara föreståndare vid Checkpoint-Center
AB, Rehab Vision AB samt Behandlingshemmet Ulfshyttan AB. Länsstyrelsen har varit i
kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm, Rose-Marie Odsatm för att informera om
förändringen gällande Olle Anderssons tjänstgöringsgrad.
Referenser har inhämtats från förvaltningschefen i Nordanstigs kommun.
Den gemensamma föreståndaren skall fördela sin arbetstid mellan Ulfshyttan (Säter),
Russinbacken (Hedemora) och Checkpoint Center (Stockholm). Föreståndaren skall
fördela sitt arbete på varje enhet 1,5-2 dagar/vecka. Han har ansvar för upprättande av
gemensamma rutiner och struktur. Vidare är han ansvarig för att behandlingshemmen
organiseras så att en god kvalitet säkras i verksamheten. Han svarar även för det
övergripande personalansvaret vad avser rekrytering av personal, kompetensutveckling,
organisation av arbetet, handledning, medarbetarsamtal, rehabilitering, klagomålsrutiner
och arbetsmiljö. Vidare har han det övergripande ansvaret för att den enskilde patienten
tillhandahålls behandling av god kvalitét.
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Bitr. Föreståndare
Charlotte Sunna saknar adekvat akademisk utbildning (psykologi 10 p, sociologi 10 p,
pågående sociologi studier samt ASI-utbildning). Hon har 10 års erfarenhet av
arbetsledning och företagsledning och har sedan tidigare föreståndare slutat i mitten av
Januari 2008 verkat som föreståndare (efter kontakt med Länsstyrelsen) i avvaktan på att
ny föreståndare kunnat anställas. Bitr. föreståndare skall genomgå utbildning i socialrätt
och 12-stegs-utbildning i enlighet med inlämnad utbildningsplan.
Av inkomna handlingar framgår hur arbetsfördelningen skall se ut mellan föreståndare
och bitr. föreståndare.
Charlotte Sunna ansvarar för att föreståndaren får erforderliga beslutsunderlag, inkallar
föreståndaren då situationer uppkommer som kräver hans fysiska närvaro. Budgetansvar,
investeringar, marknadsföring, löpande personalfrågor, bemanning, ledighetsansökningar
och arbetsmiljö är även frågor som ligger på bitr. föreståndaren.
Behandlingschef
Ansvar för löpande behandlingsarbete
Externa konsulter
Konsultpersonal är densamma som tidigare Karlman Vanky (läkare), Lars Runnqvist
(sjukskötare), Gudni Stefansson (handledare), Helena Fjällström (handledare), Marjut
Ervasti (präst) och Monica Brun (psykolog).
Verksamheten i övrigt kommer att drivas enligt samma intentioner som redovisats i
tillstånd utfärdat av Länsstyrelsen 2007-08-27 dnr.702-19511-07.
Belastnings- och misstankeregister
Utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister har begärts och erhållits på
samtliga styrelseledamöter och föreståndare.
Den enskildes säkerhet och trygghet
Länsstyrelsen noterar att Arbetsmiljöverket i en ”Inspektionsrapport” 2008-04-18 har
påvisat brister och krav gällande Ulfshyttans arbetsmiljö. Bland annat framkommer att det
idag saknas rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på
behandlingshemmet. Det saknas skriftliga riskbedömningar av arbetsförhållandena och
skriftliga handlingsplaner används inte.
Länsstyrelsen samverkar med Arbetsmiljöverket eftersom myndigheterna har tillsyn över
samma verksamheter.
Länsstyrelsen kommer i framtida tillsyn följa upp Arbetsmiljöverkets inspektion och vilka
åtgärder som vidtagits för den enskildes säkerhet och trygghet.

Länsstyrelsens bedömning
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB, Rehab Vision AB samt Checkpoint-Center AB
kommer att utgöra en behandlingskedja inom företaget Sirius , Stockholm.
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Samtliga ovan nämnda verksamheter kommer att utgöra en behandlingsverksamhet i nära
samarbete med Sirius Humanum AB.
Registreringsbevis på ägarförhållanden, bolagsordning, stadgar och uppgift om vem som
får föra sökandens talan har delgivits Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot
anmälda ändringar i ägarförhållanden gällande Behandlingshemmet Ulfshyttans AB.
Föreståndaren uppfyller kraven på adekvat högskoleutbildning, vitsordad personlig
lämplighet samt erfarenhet av arbete med liknande verksamhet.
Bitr. föreståndaren bedöms uppfylla kraven på lämplighet och tidigare erfarenhet av
behandlingsarbete och arbetsledning. När det gäller krav på adekvat högskoleutbildning
saknas detta. Länsstyrelsen anser att befintliga högskolepoäng skall kompletteras med
utbildning i socialrätt och 12-stegs-utbildning i enlighet med inlämnad utbildningsplan.
Det delade föreståndarskapet ska kontinuerligt utvärderas för att säkerställa kvaliteten i
verksamheten.

Pelle Björklund
Socialdirektör
Berndt Johansson
Socialkonsulent
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