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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).
Detta tillståndsbevis ersätter tidigare utfärdat bevis daterat 2012-03-15 med dnr 6.3.140385/2012.
Tillståndet gäller tills vidare och får inte överlåtas.

Tillståndshavare:
Organisations-/personnummer:
Adress:
Telefon:
E-post:

Edetstens Behandlingshem AB
556523-5909
Sänkhagsvägen 6, 191 50 Sollentuna
08-35 75 80
annafringel@edetsten.se

Verksamhetens namn:
Adress:
Telefon:

Edetstens Behandlingshem
Sänkhagsvägen 6, 191 50 Sollentuna
08-35 75 80

Fastighetsbeteckning/lgh nr:

Svarven 1 (vården bedrivs i huvudbyggnaden och
i ett annex på gården)

Kommun:

Sollentuna

Målgrupp:

Ungdomar, med inskrivningsålder 13-18 år, som
har psykosociala problem samt ungdomar med
neuropsykiatrisk diagnos såsom t.ex. ADHD,
Asperger och högfungerande autism.
10
Platsantal alt. antal boende:
Verksamhetens mål och innehåll: Hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen
Tillfällig föreståndare t.o.m.
2013-07-31:

Anna Kristoffersson

Ordinarie föreståndare:

Derrick Adams

SOCIALSTYRELSEN
106 30 STOCKHOLM

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
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Övrigt:
– Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas skall nytt tillstånd sökas
enligt 7 kap. 2 § SoL. Om verksamheten upphör ska detta, enligt 4 kap. 5 § SoF
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 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
– 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.
– Rapporteringsskyldigheten vid missförhållanden (Lex Sarah); 7 kap. 6 § SoL och 14 kap
3-7 §§ SoL samt SOSFS 2011:5 (S)

