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Tillsyn enligt 13 kap 5 § SoL 

 

 

Rapport från tillsyn av SelfHelp kliniken Gävleborg AB 

 

Bakgrund 

 

Enligt 13 kap 5§ SoL (socialtjänstlagen) ska socialnämnden fortlöpande utöva tillsyn över 

den verksamhet som drivs av enskilda inom kommunens område och som kräver 

Länsstyrelsens tillstånd enligt 7 kap 1§ första stycket SoL. 

SelfHelp kliniken Gävleborg AB i Söderhamn är en sådan enskild verksamhet. 

Tillsynen skall rapporteras till Länsstyrelsen. 

 

Verksamhetstillsyn genomfördes 2007-11-12 vilken avrapporterades till Länsstyrelsen 

2008-03-15. 

 

Ny rapport kan nu lämnas efter genomfört tillsynsbesök 2009-07-21. 

 

Grund för rapporten 

 

Sammanträffande har skett 2009-07-21 med föreståndare Gunilla Olsson och 

behandlingschef Anette Burman. Vid besöket genomfördes även rundvandring på plats, då 

tillfälle gavs att se befintliga lokaler. Intervju gjordes med en två manliga vårdtagare vid 

besökstillfället. 

Uppgifter har hämtats från referenspersoner inom den egna socialförvaltningen som har 

erfarenhet av samverkan med SelfHelp kliniken. Som grund för tillsynen och rapporten 

föreligger även det utredningsmaterial som finns om verksamheten sedan tidigare samt 

tillståndsbevis utfärdat av Länsstyrelsen 2005-02-22. 
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Ägare/Tillståndshavare 

 

Huvudman och tillståndshavare för verksamheten är bolaget SelfHelp kliniken Gävleborg 

AB. Oförändrat registreringsnummer: 556549 5610. 

 

Tillståndshavarens adress: SelfHelp kliniken Gävleborg AB, Hemmansvägen 7, 826 62 

Norrala. 

Lokalbeskrivning och adress i gällande tillstånd stämmer ej utan bör vara Oppigården och 

adress enligt ovan. Detta är påtalat hos Länsstyrelsen. 

 

Verksamhetens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-post: 

 

SelfHelp kliniken Gävleborg AB, Hemmansvägen 7, 826 62 NORRALA 

 

Tel: 0270-707 70, fax: 0270-707 83 

 

Epost: kliniken@selfhelp.se  

Hemsida: www.selfhelp.se 

 

Målgrupp/platsantal 

 

Målgruppen är oförändrad sedan tidigare tillståndsbevis. SelfHelp kliniken vänder sig till 

kvinnor och män över 18 år med kemiskt beroende (alkohol, narkotika, 

beroendeframkallande mediciner). Deras nuvarande vårdtagare är av blandad ålder, kön 

och problematik inom ramarna för angiven målgrupp, ca 30% är kvinnor. 

Tillståndsbevis finns för 42 platser. Därutöver finns 10 platser på särskild avdelning för 

medicinsk avgiftning. Denna del av verksamheten, som utgörs av hälso- och sjukvård, 

ingår inte i Länsstyrelsens tillstånd eller tillsyn. Tillstånd för avgiftningen bör strykas ur nu 

gällande tillstånd. 

Tillståndsbevisets 42 platser är avsedda för primärbehandling och förlängd behandling. 

 

Upptagningsområdet är hela landet. De flesta vårdtagarna kommer från Stockholm, 

Uppsala, Dalarna och Härjedalen. SelfHelp kliniken har ramavtal med ca 100 kommuner. 

 

De har också avtal med Kriminalvården och med aktörer på arbetsmarknaden. Med 

Landstinget har SelfHelp kliniken ett avtal gällande avgiftningsverksamheten. 

 

Verksamhetsinnehåll/Fritidsutbud 

 

SelfHelp kliniken bedrivs som heldygnsverksamhet. Verksamhetsinnehållet är utförligt 

beskrivet i tidigare ansökningshandlingar och utredningar för tillståndsbevis. 

Övergripande mål för SelfHelp kliniken är att "hjälpa kemiskt beroende personer till ett 

nyktert och drogfritt liv med högre livskvalitet". 

 

Metoden man använder är 12-stegsbehandling, manualstyrd, Recovery Dynamics. 

Behandlingsverksamheten baseras renodlat på AA:s tolvstegsprogram, såsom der beskrivs i 

boken "Anonyma Alkoholister", den s.k. "Stora Boken". Behandlingen leder vårdtagaren 

mailto:kliniken@selfhelp.se
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successivt fram genom stegprogrammet, i den ordningsföljd som beskrivs i Stora boken. 

Utvecklingsarbetet bygger på behandlingsteorier som styrs från nedskriven manual 

(Recovery Dynamics). Detta ger samma behandling och bemötande oavsett vilken terapeut 

som ansvarar för behandlingsgruppen. Ett noggrant utarbetat arbetsmaterial för vårdtagarna 

gör att de kan följa arbetet och ha en god uppfattning om sin behandling. 

 

Behandlingen är anpassad efter var och ens behov med individuella vårdplaner och 

vårdtider. Genomförandeplaner upprättas utifrån de mål som sätts i vårdplanen. 

Behandlingstiden är från 5 veckor till ett år, beroende på problematik samt 

överenskommelse med placerare. ADDIS genomförs i dag på nästan samtliga vårdtagare. 

 

Behandlingen består av fyra faser:  

 

* Introduktions- och motivationsfas,  

Behandlingen inleds alltid på inskrivnings- och avgiftningsavdelningen. Vårdtagaren skrivs 

in och undersöks, visiteras och bedömning görs om avgiftning behövs eller om vårdtagaren 

kan påbörja grundbehandling. Om vårdtagaren avgiftas finns tillgång till 

motivationsgrupper. 

 

 * Grundbehandling/primärbehandling, vanligtvis 5 veckor 

Grundbehandlingen syftar till att ge vårdtagaren de kunskaper och verktyg som behövs för 

att nå en bestående nykterhet och drogfrihet. Grundbehandlingens innehåll, bl.a. 

– Alkohol/drogutlåtande, diagnos, enl. DSM-IV kriterierna. 

– Individuell behandlingsplan 

– Undervisning i form av föreläsningar 

– Enskilda samtal med alkoholterapeut och etisk rådgivare 

– Gruppsamtal, terapi 

– Familjegrupper 

– Minigrupper (kvällar och helger, ej terapeut i gruppen) 

– Enskilda arbetsuppgifter i behandlingssyfte 

– Deltagande i AA/NA- möten i samhället 

– Läsning av anvisad litteratur 

– Efterbehandlingsplan (1 år) 

 

* Förlängd behandling,  

Varierar efter individuella behov. Fortsatt arbete i stegprogrammet, praktisk social 

verksamhet. Möjlighet till permissioner finnes. 

 

* Efterbehandling,  

En form av efterbehandling som de tillämpar innebär att vårdtagaren kommer tillbaka till 

SelfHelp fyra till fem gånger under det första året efter grundbehandlingen, och deltar i 

behandlingsgrupperna samt deltar i vissa aktiviteter särskilt utformade för 

efterbehandlingen. Har kommunen egen efterbehandling på hemmaplan ställer de gärna 

upp med information/utbildning av efterbehandlingsledare för att nå bästa synkronisering. 

SelfHelp är flexibla för att nå den bästa lösningen för sina vårdtagare i samarbete med 

remittent. 

Kliniken kan erbjuda anhörigbehandling. 
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Kliniken har gemensam behandling för kvinnor och män, dock separeras grupperna i rena 

kvinno- och mansgrupper i vissa behandlingsmoment. Boendet är separerat i skilda 

sovavdelningar. 

 

Möjligheter finns för vårdtagarna till promenader i närområdet, sällskapsspel och lekar, 

samvaro i cafeterian och dylikt. Det finns också solarium, gym, idrottshall samt en 

uppvärmd bassäng De vårdtagare som går vidare i förlängd behandling har större 

möjligheter, t.ex. att under planerade former gå på bio, bibliotek mm. 

 

Kliniken har också förberett för speciell avdelning för vårdtagare som står under 

läkemedelsassisterad underhållsbehandling. Syftet för behandlingen är att ge ett val till 

livsstilsförändring och ett liv utan alkohol och droger. Även denna behandling är 

manualstyrd 12-stegsbehandling. Denna behandling kommer vara helt fristående med egna 

lokaler. Vårdtagarna kommer ej ha egen tillgång till mediciner under behandlingstiden utan 

kommer erhålla dessa på abstinensavdelningen. SelfHelp kliniken kommer ej att ställa in 

vårdtagare på medicinering eller föreskriva. Enbart erbjuda behandling. Verksamheten har 

ej påbörjat på grund av utebliven efterfrågan. Kommer att starta då behov finnes. 

 

SelfHelp erbjuder också dagbehandling för vårdtagare som avtjänar sitt straff på anstalten i 

Gävle. Vårdtagarna kommer 3 dagar i veckan på dagbehandling. 

 

Bygglov/lokaler 

 

Verksamheten bedrivs sedan våren 2002 i lokaler på f.d. Vågbrohemmet. Under våren 

2005 flyttade man till nya lokaler inom samma område. Under 2008 flyttades 

behandlingsdelen till nya lokaler. Under juni månad 2009 pågår omflyttning, hela 

verksamheten kommer att läggas i Oppigården. Oppigården består av 3 huskroppar som har 

förbindelse med varandra. Där finns nu boende för män respektive kvinnor, 

behandlingslokaler samt avgiftningsverksamhet. Avgiftningsenheten och boenden skiljs åt 

av låsta dörrar. Likaså är boende skilda åt avseende män och kvinnor. 

 

Lokalerna innefattar rymliga utrymmen för behandling och boende, här finns rum för 

gruppsittningar, sällskapsrum samt flertal samtalsrum. Vidare finns rum för terapeuterna, 

VD och övrig personal samt personalrum. Man uppfyller inte socialstyrelsens allmänna råd 

att lokalerna i enskild verksamhet ska vara avskilda från den privata bostadsdelen, men 

uppfyller att den enskilde i regel ska ha ett eget rum. (SOSFS 2003:20) 

 

Enligt Länsstyrelsens beslut 2005-02-22 framkommer att något nytt bygglov inte krävs för 

verksamheten pga. bytet av lokaler dock bör Länsstyrelsen utfärda ett nytt tillstånd där rätt 

lokalbeteckning framgår. Trots påtryckningar har adress på tillståndet ej ändrats. 

 

Lokalerna i boendedelen består av enbart enkelrum. Såväl boenderum som 

hygienutrymmen bedöms vara av god kvalitet. 

 

Fastigheten där lokalerna är belägna består av ett plan och har väl synliga utrymningsvägar. 

Lokalerna bedöms uppfylla säkerhetskraven. 

 

I klinikens eget kvalitetssystem ingår riskinventering resp. intern säkerhet. En gång per år 

görs riskinventering inom olika områden som rutiner och arbetsmiljö. Resultatet av 
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inventeringen rapporternas till styrelsen som beslutar om åtgärder. Inventeringen diskuteras 

även på personalmötet. När det gäller intern säkerhet så har rutiner för att öka säkerheten bl 

a vid brand utformats. Rutinerna är nedskrivna och genomgång görs bl.a. i samband med 

introduktion av ny personal. SelfHelp-kliniken har ett löpande brandskyddsarbete och 

uppföljning sker kontinuerligt. 

 

Vid samtal med Ola Lindgren, Räddningstjänsten i Söderhamn 2009-06-26 framkommer 

att Räddningstjänsten godkänt befintligt brandskydd 2006-11-14. Man hade dock en 

anmärkning på att man tog i anspråk en utslussningslägenhet som inte bedömdes uppfylla 

kraven på brandsäkerhet. Man har inte varit på brandtillsyn sedan dess, kommer att utföra 

en sådan inom en snar framtid. 

Vid tillsynsbesök togs frågan upp om utslussningslägenhet, denna används ej längre av 

kliniken. De uppger vidare att de kontinuerligt har brandövningar och har ett löpande 

brandskyddsarbete. 

 

Föreståndare 

 

Föreståndare är leg. sjuksköterska Gunilla Olsson. Biträdande föreståndare och 

behandlingschef är Anette Burman, Sjuksköterska. 

Föreståndaren uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter avseende adekvat högskoleutbildning 

samt erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet. Föreståndaren 

har erfarenhet av ca 31 års arbete med målgruppen och är tillika avdelningschef och 

medicinskt ansvarig (under läkaren) för avgiftningsenheten. 

Biträdande föreståndare, Anette Burman, är sjuksköterska med erfarenhet av beroendevård 

sedan 2001 på Söderhamns beroendecenter med aktivt arbete med målgruppen. 

 

Personal 

 

I nuläget finns totalt 12 personal anställda på behandlingen. Nattpersonal delas med 

abstinensavdelning. Kliniken har möjlighet att utöka/minska sina lokaler utifrån 

kundunderlag, likaså anpassa personalgruppen. 

 

VD 

Styrelsens ordförande 

Vice VD 

Ekonomichef 

Ekonomiassistent 

 

I nuläget finns 7 alkohol- och drogterapeuter, av vilka 5 gått på rullande schema, både dag 

och natt. 3,5 av dessa är i nuläget uppsagda och skall ersättas uv 2 undersköterskor, detta 

då man gjort bedömningen att det finns större behov av den medicinska kompetensen 

nattetid då klienterna är i ett allt sämre somatiskt skick då de kommer till kliniken. 

 

Personalgruppen uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter avseende den kompetens i form av 

adekvat utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet i enlighet med de 

behandlingsmetoder som används i verksamheten. 
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Handledning/utbildning 

 

Personalen har regelbunden processhandledning. Handledare är Kalle Fjellman, legitimerad 

psykolog och psykoterapeut. Han är även handledarutbildad. Avtal finns med Kognitivt 

Forum i Stockholm. Utöver denna handledning finns specialister inom olika områden 

knutna till verksamheten, som certifierad terapeut och utbildare, beteendevetare, 

organisationskonsult, etisk rådgivare och samtalspartner.  

 

Individuell fortbildning för personalen planeras utifrån en kompetensanalys som görs varje 

år. Dels har SelfHelp mer eller mindre generella ut- och fortbildningsinsatser som t.ex. att 

all personal med direkt vårdtagarkontakt har utbildats i ADDIS-diagnostik, terapeuterna 

har en fortlöpande handledning av fil. dr. Guttorm Toverud i Tolvstegsprogram och arbete.  

 

Personalen på intagnings- och avgiftningsavdelningen är utbildade i konflikthantering och 

bemötande av hotfulla eller aggressiva vårdtagare. På den individuella nivån framkommer 

önskemål och behov av fortbildning i samband med medarbetarsamtalen, behoven tas 

sedan med i verksamhetsplanen och realiseras i mån av möjlighet. 

 

Konsulter 

 

Följande är knutna till verksamheten på konsultbasis: 

– Guttorm Toverud, fil dr utbildare och ansvarig för virarebehandlingen. Toverud är 

verksam vid SelfHelp kliniken sedan januari 2001. Han är certifierad terapeut med 

drogberoendeterapi som specialitet. Han har bl a genomfört över 60 kurser (även i Norge 

och USA) för behandlingsinstitutioner angående användningen av 12-stegsprogrammet i 

behandling av alkohol- och drogberoende. 

– Kyrkoherde Jan-Erik Isaksson som är deras etiska rådgivare med uppgift att dels föreläsa 

för patienterna i etiska - moraliska frågor, dels vara samtalspartner i vissa sammanhang och 

ta "femtestegssamtal". 

 

Dokumentation 

 

Kliniken har utarbetat rutiner för dokumentation, som återfinns som en del av det egna 

kvalitetssystemet. Separata rutiner finns för medicinsk journal resp. journalföring enligt 

Socialtjänstlagen. 

Journalföring bedöms ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter. (SOSFS 2003:20) 

Huvudansvarig för journalföringen är föreståndaren. Personakterna förvaras dagtid i 

terapeuternas arbetsrum som är låst. Nattetid förvaras journalerna i låst dokumentskåp. De 

har under en längre tid arbetat med att bygga upp ett intranät som skall underlätta, 

rationalisera och effektivisera deras dokumenthantering och patientdatabas, denna är dock 

ej ännu färdig. I nuläget förs journalerna manuellt. 

Det finns riktlinjer och planer för verksamheten. Avvikelserapportering finns och 

klagomålshantering i form av praktiskt möte i vårdtagargruppen en gång per vecka, med 

återföring. 
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Kvalitetssäkring 

 

SelfHelp arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågor i flera olika former. Genomför 

regelbundet undersökningar i enkätform: kundenkät (2 ggr per år), två olika patientenkäter 

och personalenkät (4 ggr per år).  

De har samarbete med forskaren Norm Hoffman som följer upp och utvärderar arbetet med 

patientdatabas, OAARS, vilken är ett rapporteringssystem för uppföljning av de vårdtagare 

som erhåller sin behandling på SelfHelp. 

De har låtit genomföra en fristående effektstudie som omfattar ett stort antal vårdtagare 

mellan 1,5 och 2,5 år efter avslutad behandling. De arbetar med SAM (systematiskt 

arbetsmiljöarbete) i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer. 

De har också genom nya räddningstjänstlagarna börjat arbeta med SBA (Systematiskt 

Brandskyddsarbete). De är inne i ett omfattande arbete med genomgång och förbättring av 

rutiner och dokumentation enligt Socialstyrelsens senaste bestämmelser och 

rekommendationer, detta berör i första hand avgiftningen, som står under Socialstyrelsens 

tillsyn.  

Samtliga dokument rörande vårdtagaren förvaras i en individuell pärm. Anledning till 

avbruten behandling dokumenteras och följs upp. 

 

Vid telefonsamtal 2009-07-22 med Skatteverket, Ingela Engberg och 

Kronofogdemyndigheten, Ellinor Gunnarsson kontrollerades registrerings och 

betalningsförhållanden, ingen anmärkning. 

 

 

Vårdgaranti 

 

När behandlingen inte är framgångsrik kontaktas alltid remittent/uppdragsgivare för 

gemensamt beslut med den inskrivne hur situationen ska hanteras. Under behandlingstiden 

hålls tät kontakt med uppdragsgivare/remittent för uppföljning av uppgjord vårdplan. 

 

Umgänge 

 

Barn och övriga anhöriga har möjlighet att besöka hemmet varje söndag mellan kl. 11.00 - 

15.00. Besök utöver detta kan ske undantagsvis vid särskilda skäl. 

 

Samarbete 

 

SelfHelp kliniken uppger att de eftersträvar ett nära samarbete med placerande nämnder 

och andra uppdragsgivare/remittenter, dels för att få bästa möjliga underlag för 

behandlingen och dels för att den inskrivne ska få en bra uppföljning på hemmaplan. 

Uppger att de har gott samarbete med remittenter. 

I de enkäter de genomfört har remittenternas betyg varit genomgående goda. 

 

Vårdtiden 

 

Vårdtiden är individuellt anpassad efter de behov som varje vårdtagare har. 

Introduktions/motivationsfas pågår ca 1 vecka, grundbehandling 28 dagar, reträttprogram 7 

- 21 dagar, fjärdestegsveckor 7 - 14 dagar, förlängd behandling max 6 månader, 

vidarebehandling 12 dagar, efterbehandlingsprogram internat 8 dagar, anhörigprogram 5  
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dagar. 

 

Intervju vårdtagare 

 

I samband med tillsynsbesök intervjuades två manliga vårdtagare som själv anmält sitt 

intresse att delta i intervju. Den ena vårdtagaren varit på SelfHelp 7 veckor och den andra 5 

månader.  Intervjun genomfördes på SelfHelp. Endast vårdtagarna och undertecknad 

närvarade.  

 

Bemötande/Påverkan 

De anser sig få den hjälp de behöver och säger att de blivit professionellt bemötta på 

SelfHelp-kliniken. De har själva möjlighet att vara med och påverka sin behandling.  De 

påtalar också att behandlingen blir vad man själv gör den till. Vårdtagarna har praktiskt 

möte varje tisdag där man kan vara med och påverka, man kan ta upp frågor, önskemål, 

diskussioner osv. Det som tas upp på praktiskt möte förs vidare till behandlingspersonalen, 

sen får vårdtagarna återkoppling på det som tagits upp. Detta är mycket uppskattat och de 

uppger att förändringar har skett på områden som påtalats på praktiska möten. 

Man har även möjlighet som vårdtagare att när som helst på dygnet kalla till storgrupp. 

Detta kan ske om någon upplever en annan vårdtagare som påverkad av berusningsmedel, 

om relationer uppstått eller vid vilken anledning som helst som en vårdtagare anser bör 

påkallas uppmärksamhet. Vid stormötena deltar samtliga vårdtagare samt 

behandlingspersonal. Vårdtagarna uppger vid intervjun att de upplever sig bli bemötta med 

respekt från såväl personal som andra vårdtagare. De säger att det på SelfHelp finns en 

ödmjukhet, respektfullhet och trygghet som förs vidare som tradition från grupp till grupp. 

Detta är enligt dem en levande behandlingskultur som gör att man följer de skrivna och 

oskrivna regler som finns. 

 

 

Kontakt anhöriga 

De har möjlighet att under placeringstiden träffa sina anhöriga, varje söndag är det 

besökstider. Det finns telefonautomater för vårdtagarna och om vårdtagarna går vidare till 

förlängd behandling får de lov att ha egen mobiltelefon. SelfHelp har anhörigprogram, 

dock har vårdtagarnas egna anhöriga sin behandling efter vårdtagarna lämnat SelfHelp. 

 

Förbättringsområden 

Det finns ingenting på behandlingshemmet som de skulle vilja ändra på, de upplever att det 

”flyter på hur bra som helst”. De uppskattar det brobygge som pågår mellan behandling och 

abstinensavdelning, vilket innebär att man som vårdtagare i behandling tillsammans två 

och två besöker abstinensavdelningen och håller i grupper. Vårdtagarna berättar sin 

”lifestory” och ger patienterna hopp. De beskriver hur mycket detta har givit dem och hur 

mycket vårdtagarna växer som människor när man får dela med sig av sin historia. De får 

en direktfeedback och patienterna kommer ofta fram efteråt och förmedlar igenkännande. 

Till brobygget anmäler man sig frivilligt. Oftast är det en ny och en mer erfaren vårdtagare 

som går tillsammans. Det finns bara ett förbättringsområde och det är transporter till och 

från tågstation vid permissioner, detta kunde förbättras då kommunikationerna inte alltid 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
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Drogtester 

Drogtester tas på SelfHelp, både blåsprover och urinprover. De uppger vid intervjun att de 

inte har något problem med detta idag, att det är bra att kontroller sker. Den ena av 

vårdtagarna hade lite svårt för detta i början då han var ovan att lämna prover, men uppger 

att det nu går utan problem. Den klient som varit på behandlingshemmet under 5 månader 

hävdar att det inte förekommit några droger i behandlingen så länge han varit där. 

 

– Vill man ha hjälp så får man hjälp på SelfHelp, säger den ena vårdtagaren. De är överens 

om att den största hjälpen finns i gemenskapen i behandlingsgruppen sen finns terapeuterna 

där som ledsagare när man behöver hjälp utöver gruppen. 

 

 

 

Uppdragsgivarens/Referenters uppfattning 

 

Referenssamtal med socialsekreterare/samordnare Stödhjulet Malin Thurfjell 090722. Vid 

samtalet framkommer att Malin Thurfjell uppfattar SelfHelp som enormt bra. Samarbetet 

fungerar alltid. Hon säger att SelfHelp alltid försöker hjälpa vårdtagarna så gott det går. De 

är tillmötesgående och professionella. 

 

Referenssamtal Jeanette Bergström teamledare Råd och Stöd 090722. Vid samtalet 

framkommer att Jeanette Bergström har haft ett fantastiskt samarbete med SelfHelp. Hon 

tycker att de alltid sätter vårdtagarna i fokus. Hon beskriver personalen som kunniga, 

tillgängliga och professionella. De bemöter vårdtagarna på ett bra sätt och tillgodoser 

behov. Har dessutom ett bra inskrivningsdokument. 

Bedömning 

SelfHelp kliniken är ett väl fungerande behandlingshem. De bedriver verksamhet som på 

ett bra sätt tillgodoser vårdtagarnas och personalens krav på säkerhet och kvalitet. De har 

kompetent personal för ändamålet med lång erfarenhet med målgruppen. De vistas i 

rymliga lokaler och det upplevs vara en trevlig atmosfär på behandlingshemmet. SelfHelp 

har arbetat löpande med att höja kvalitén i verksamheten och de har visioner inför 

framtiden avseende innehåll, dokumentation och uppföljning. 

Verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd dock är lokalbeteckningen inte 

överensstämmande, vilket påtalats utan rättning från Länsstyrelsen. I övrigt finns inget att 

anmärka på. 

 

Förslag till beslut 

 

Tillsynsrapporten ska översändas till Länsstyrelsen 
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