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Avdelningen för tillståndsprövning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillståndsbevis för enskild verksamhet
enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att bedriva hem för
vård eller boende.
IVO utfärdar detta bevis med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF.
Den som har tillståndet får inte överlåta tillståndet till någon annan. Den som bedriver
verksamheten måste anmäla till IVO om verksamheten läggs ner. Planerade förändringar
som påverkar tillståndets villkor får inte genomföras utan tillstånd från IVO.
Tillståndet gäller från och med den dagens datum och tills vidare.
Detta tillståndsbevis ersätter tidigare tillståndsbevis daterat 17 oktober 2016 med dnr
6.3.2-33819/2016

Landa HVB AB ansvarar för att följa det som regleras i SoL, SoF och andra författningar,
exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Tillståndshavare:
Organisationsnummer:

Landa HVB AB
558014-8002

Verksamhetens namn:
Adress:

Strandgården
Strand 61, 791 92 Falun
Enheten Sjögården
Höganäsgården 1
790 23 Svärdsjö

Fastighetsbeteckning:

Falun Strand 1:20 och 1:51
Svärdsjö Kyrkby 1:11

Målgrupp:

Gravida kvinnor, där
socialtjänsten har en oro för
brister i omsorgen och planerar
för en eventuell fortsatt
placeringsinsats efter att barnet är
fött samt föräldrar med barn 0 till

Inspektionen för vård och omsorg
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och med 16 år, där föräldrarna
brister i omsorg och/eller har
svårigheter när det gäller
anknytning.
Verksamheten kommer inte att ta
emot föräldrar i pågående
missbruk och/eller om föräldrarna
har en allvarlig psykisk störning.
Målgrupp vid Sjögården:
Barn som vistas i olämpliga
miljöer i åldrarna från 13 år till
och med 17 år.
Platsantal:

Strandgården:
Åtta familjer, max 16 vuxna, 22
barn.
Sjögården
Åtta (8) ungdomar för utredning

Föreståndare:

Malin Gnospelius

Verksamhetens innehåll:

Strandgården:
Familjebehandling med
tyngdpunkt utifrån metoden Signs
of Safety. Kartläggning och
analys utifrån metodens tre
grundfrågor: Framtida risk, mål
samt en säkerhets skala för att
mäta oron. Arbeta med familjens
styrkor och skydd för att trygga
upp för barnet. Arbeta fördjupat
med familjens nätverk i form av t
ex nätverksmöten.
Sjögården:
Utredningsarbetet genomförs
utifrån strukturerade samtal enligt
Signs of Safety med den unge,
dess föräldrar och andra viktiga
personer i ungdomens/familjens
nätverk.

