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Behandlingshemmet Ulfshyttan AB
Ulfshyttan 31
781 96 Borlänge

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
enligt socialtjänstlagen (SoL), vid verksamheten Behandlingshemmet Ulfshyttan
Beslut
Socialstyrelsen bifaller med stöd av 7 kap. 1 § punkt 1 SoL och 7 kap. 2 §
SoL Behandlingshemmet Ulfshyttan AB:s ansökan om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet vid Behandlingshemmet Ulfshyttan.
Tillståndet gäller tills vidare. Nytt tillståndsbevis utfärdas och bifogas.
Redovisning av ansökan
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB (huvudmannen) ansöker om föreståndarbyte på Behandlingshemmet Ulfshyttan (verksamheten) som är ett
hem för vård eller boende för kemiskt beroende män och kvinnor från 20
år och uppåt. Verksamheten har 26 platser.
Huvudmannen ansökte även om borttagande av det särskilda villkor som
tidigare meddelats för verksamheten. Den 11 oktober 2012 har huvudmannen skriftligen återtagit den delen av ansökan
Den tilltänkta föreståndaren Lisbeth Björk har en social omsorgsexamen
omfattande 120 poäng. Hon har mångårig erfarenhet av socialt arbete.
Bland annat har hon arbetat i ca två och ett halvt år som föreståndare på
Kraftaverk AB, som bedriver missbruksbehandling för vuxna män med
bl. a. kemiskt beroende. Hon har goda vitsord från flera tidigare arbetsgivare.
Socialstyrelsens handläggning
Socialstyrelsen har tagit del av ansökningshandlingarna och inhämtat
utdrag från Rikspolisstyrelsens register gällande Lisbeth Björk.
Skälen för Socialstyrelsens avgörande
Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap. 1 § 1 p SoL får ett bolag, en förening, en samfällighet, en
stiftelse eller en enskild individ inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende.
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Av 7 kap. 2 § SoL framgår att tillstånd att bedriva sådan verksamhet som
avses i 1 § får beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god
kvalitet och säkerhet.
Enligt 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem
för vård eller boende (SOSFS 2003:20) ska den som förestår ett hem för
vård eller boende ha en adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet.
Socialstyrelsens bedömning
Socialstyrelsen bedömer att Lisbeth Björk har utbildning, erfarenhet och
personlig lämplighet för att förestå verksamheten vid Behandlingshemmet Ulfshyttan.
I detta ärende har utredaren Margit Markgren beslutat och utredaren
Anna Sander varit föredragande.

Margit Markgren
Anna Sander
Bilaga:
Tillståndsbevis

