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TILLSTÅNDSBEVIS
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar med stöd av 4 kap. 3 §
socialtjänstförordningen (2001:937) tillståndsbevis att bedriva enskild verksamhet enligt 7
kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453).
Detta tillståndsbevis ersätter tidigare utfärdat tillståndsbevis daterat den 11 maj 2011 med
dnr 6.3.1 – 36606/2010.
Tillståndet gäller tills vidare och får inte överlåtas.

Tillståndshavare:
Organisationsnummer:

Vardaga AB
556469-9105

Adress:

Box 1565, 171 29 Solna

Telefon:

08-57870001

Verksamhetens namn:

Fyrens HVB

Adress:

Lasarettsvägen 19, 880 50 Backe (huvudbyggnad)
Mo 244, 880 37 Junsele (lokal för tillfällig vistelse)

Telefon:
Fax:

0624-800190
0624-800199

Fastighetsbeteckning:

Strömsund Backe 14:5 och Junsele-Mo 7:2

Kommun:

Strömsunds kommun

Målgrupp:

Pojkar i ålder 12-18 år med missbruksproblem, kriminalitet, familjerelaterad och social problematik samt neuropsykiatriska funktionshinder
som är i behov av vård i HVB-hem.

Platsantal

Sex (6) vårdplatser vid Fyrens HVB samt kan träningsboende i lägenhet
vid behov erbjudas ungdom som fyllt 18 år.

Verksamhetens innehåll:

Verksamheten erbjuder vård och behandling i hemliknande och familjära
förhållanden med tydligt behandlingsinnehåll samt neuropsykiatriska
utredningar (ADHD, Asperger). Vård och behandling indelas i tre faser
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och ska bygga på aktuell utvecklingspsykologisk kunskap och evidensbaserad behandlingsmetodik. Arbetssättet är miljöterapeutiskt blandat
med kognitiv metod (KBT) Andra metoder som används är MI och ART.

Föreståndare:

Michael Edholm

Upptagningsområde:

Hela landet

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 Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
– Enskild verksamhet står under IVO:s 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)

