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Avdelningen för regler och tillstånd
Enheten för socialtjänsttillstånd
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1(2)
6.3.1-3431/2011

TILLSTÅNDSBEVIS
Socialstyrelsen utfärdar med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937)
tillståndsbevis att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § punkt 1 socialtjänstlagen
(2001:453).
Tillståndet gäller tills vidare och får inte överlåtas.
Tillståndshavare:
Organisations-/personnummer:
Adress:
Telefon:
E-post:

Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB
556838-2484
Fogdhyttan 50
682 91 Filipstad
0709 – 588 855
anna-greta.sjoberg@crispa.se

Telefon:
E-post:

Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem
Fogdhyttan 50
682 91 Filipstad
0590 – 501 50
info@fogdhyttan.se

Fastighetsbeteckning/lgh nr:

Fogdhyttan 1:18 och 1:83

Kommun:

Filipstad

Webbplats:

www.fogdhyttan.se

Målgrupp:

Målgruppen är vuxna personer, över 18 år, med
missbruks- eller beroendeproblem.

Platsantal alt. antal boende:

34 platser varav sex platser i utslussningsverksamhet

Verksamhetens namn:
Adress:

Verksamhetens mål och innehåll: Verksamheten utgår från strukturerade veckoprogram, med individuellt anpassade insatser. Alla
insatsers syfte är att påverka antingen motivation
eller förmåga. Behandlingsinsatserna baseras på
återfallspreventionsprogrammet väckarklockan,
metodiskt förstärkt av KBT-baserad behandlingsplanering.
Föreståndare:

SOCIALSTYRELSEN
106 30 STOCKHOLM

Maud Andréson

Telefon växel 075-247 30 00
E-post socialstyrelsen@ socialstyrelsen.se
Internet www.socialstyrelsen.se

Fax 075-247 32 52
Org nr 202100-0555
Plusgiro 15616-6

SOCIALSTYRELSEN
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Missbrukare med fysiska skador som behöver
eftervård t.ex. frakturer och brännskador, de som
står under medicinering ordinerad av ansvarig
läkare och HIV-positiva kan också tas emot liksom missbrukare med lättare fysiska handikapp.
Under den tid behandlingen pågår kan verksamheten erbjuda möjlighet till neuropsykiatrisk utredning via konsulttjänster.
Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem bedriver
även verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Verksamheten är anmäld till vårdgivarregistret.

Övrigt:
– Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas skall nytt tillstånd sökas
enligt SoF 4 kap. 5 §. Om verksamheten upphör ska detta omedelbart anmälas till
Socialstyrelsen.
– Enskild verksamhet står under Socialstyrelsens tillsyn vilket innebär rätt att inspektera
verksamheten enligt 13 kap. 1, 6 §§ SoL.
– Verksamheten ska ha de tillstånd som kan krävas av andra myndigheter och ska utöver
att följa bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och socialtjänstförordningen
(2001:937), också iaktta bestämmelserna i andra lagar, förordningar och föreskrifter som
är tillämpliga t.ex.:
– Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2003:20 (S) Hem för vård eller
boende.
– 7 kap. 3, 3a §§ SoL, 11 kap. 5-6 §§ SoL samt SOSFS 2006:5 (S) Dokumentation och
handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
– SOSFS 2006:11 om Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM
och LSS. Föreskriften gäller i tillämpliga delar.
– Lag om registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn SFS
2007:171
– Anmälningsskyldigheten för barns skydd enligt 14 kap. 1 § SoL.
– Anmälningsskyldigheten vid missförhållanden; 7 kap. 6 § SoL och 14 kap 3-7 §§ SoL
samt SOSFS 2011:5 (S)

